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Haaslava valla infoleht

Koolide lõpetajad 2003
Vallavanema vastuvõtt kõikide koolide lõpetajatele toimus 27. juunil Priiuse Seltsimajas juba neljandat korda, mis on
ellu kutsutud eesmärgiga tähtsustada õppimist ja hinnata hariduse omandamist. Iga õpihimuline ja haritud noor on väärtus nii
perele kui kogu ühiskonnale. Me vajame elujõulist, hästi haritud ning enesega hakkamasaavat põlvkonda. Vastuvõtul
vallavanem tervitas ja tänas kõiki lõpetajaid ning õpetajaid. Iga osaleja sai mälestuseks valla mälestuseseme- vallamaja pildiga
kruusi. Lisaks koolide lõpetajatele oli vastuvõtule palutud Sillaotsa Põhikooli direktor, kõik õpetajad ja naabervaldade
Ülenurme Gümnaasiumi ja Kuuste Põhikooli direktorid ning lõpetajate klassijuhatajad. Samas oli kaetud suupistelaud ja
meeldiv keskustelu jätkus vabamas meeleolus, kus räägiti valla arengust ja noored sõnastasid oma tulevikuplaane. Kõigile
sooviti kena suve, kõigi mõtete teostumist ja julget pealehakkamist!
Põhihariduse omandasid:
 Sillaotsa Põhikoolis: Artjom Jurov, Kristjan Kirm, Tõnu
Mandel, Eikki Marran, Kersti Roosimäe, Marilin
Ziugmann.
 Kuuste Põhikoolis: Kaido Nõmme, Halja Silm, Anneli
Helisalu.
 Ülenurme Gümnaasiumis: Relika Riives, Sandra Tikk,
Kaisa Kliimand, Marko Otsus.
 Tartu Kommertsgümnaasiumis: Raino Lilo.
 Tartu Maarja Kool: Janno Kirs.
 Tartu Annemõisa Kool: Diana Laane.
 Tartu Karlova Gümnaasium: Sandra Hüsson, Laura
Kägo-Saunasoo, Triin Esko.
 Tartu Kesklinna Kool: Omari Otsa.
 Tartu Kroonuaia Kool: Erika Raig.
 Tartu Forseliuse Gümnaasium: Marje Mumm.
 Tartu Mart Reiniku Gümnaasium: Anna Trei.
 Tartu Waldorfgümnaasiumis: Janar Jakobson.
Keskhariduse omandasid:
 Ülenurme Gümnaasiumis: Kaili Tenn, Kaimo Kerge,
Aihn Vään, Laila Muru, Meeli Neemeste, Liis Barkala.






Hugo Treffneri Gümnaasium: Mann Lintrop.
Tartu Kivilinna Gümnaasium: Triinu Tamm.
Tartu Descartes'i Lütseumis: Kerli Ladva, Liivi Raig.
Tartu Slaavi Gümnaasiumis: Anna Gorjatsova, Jelena
Pappel.
 Tartu Mart Reiniku Gümnaasium: Priit Lomp.
 Tartu Täiskasvanute Gümnaasium: Liina Ulm.
Kutsehariduse omandasid
 Tartu Kutsehariduskeskus: Alvar Ploom, Hellart Sepp,
Eve Saaremets, Aleksander Bilinski.
 Kuressaare Ametikool: Alar Juht.
 Paide Kutsekeskkool: Kalle Jurs.
 Luua Metsanduskool: Kaido Manglus.
 Võrumaa Kutsehariduskeskus: Maria Gorjatsova
Kõrghariduse omandasid:
 Tartu Ülikool: Roomer Tarajev.
 Eesti Põllumajandusülikool :Ago Samarüütel
 Akadeemia Nord: Kaupo Jansen.
 Viljandi Kultuurikolledz: Ruben Roos.
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Õnnitleme augustikuus sündinuid
1
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16

17
21
22
24
25
26

31

Elfriede Taavita
Õie Kalmus
Malle Hirsnik
August Reit
Evald Papp
Õnne Kõõra
Reet Undrits
Linda Välja
Aleksandr Tikka
Albert Leiman
Salme Põlgast
Valentin Kuštšenko
Endla Grossberg
Värnanda Paide
Kalju Kägo-Saunasoo
Linda Väli
Heinrich Kirm
Ülo Arju
Lembit Ziugmann
Eduard Sloog
Melaine Pitka
Konstantin Bondarev
Higo Mölder
Aleksandr Rudakov

1918
1933
1935
1926
1929
1937
1936
1928
1926
1929
1926
1942
1928
1931
1939
1923
1916
1931
1939
1940
1931
1941
1943
1929

Aardla
Tõõraste
Lange
Uniküla
Roiu
Päkste
Kurepalu
Haaslava
Ignase
Päkste
Päkste
Päkste
Roiu
Kriimani
Päkste
Roiu
Roiu
Haaslava
Koke
Tõõraste
Ignase
Roiu
Kurepalu
Roiu

Sünniaasta 2003
Tristan Georg Talur
26.06.2003
Roiu
Jennifer Randoja
01.07.2003
Aardla

Palju õnne!

Palju õnne!

Informatsioon
Seoses juhataja puhkusega on Roiu Postipunkt avatud
ajavahemikul 01.08 - 29.08.2003 E-R 8-10 ja 13-15 ning L ja P
on suletud.

Avaliku Teenistuse Arendus ja Koolituskeskus korraldab TASUTA seminari
12. augustil 2003 kell 18.00 toimub Roiu Päevakeskuse saalis Euroopa Liiduga liitumise probleemistikku ja
liitumisläbirääkimiste tingimusi käsitlev infoseminar. Lektoriks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
avalike suhete osakonna peaspetsialist Marius Kuningas. Seminarile saate ka valla bussiga, mille sõidugraafik on
toodud allpool. Ootame rohkelt huvilisi!
Seminari bussiring
17.00 Aardla
17.05 Lange

17.10
17.15
17.20

Reola
Ignase
Aadami

17.30
17.35
17.40

Uniküla
Kulpna
Kriimani

17.45
17.50

Sillaotsa
Roiu

Vallavalitsuse sotsiaalosakond palub informatsiooni
Palume kõigil õppivatel õpilastel ja üliõpilastel (Gümnaasium, Kutsekool, Ülikool jmt.) tuua oma koolist
valla sotsiaalosakonda tõend, et te õpite antud koolis. Samuti palume lastevanematel teatada lastest, kes
lähevad käesoleva aasta sügisel esimesse klassi.

Valla ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud
Haaslava vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete ning
vallavalitsuse ametiisikute korruptsioonivastase seaduse ja

Haaslava Vallavolikogu poolt kinnitatud 06.05.1999.a nr 27
Haaslava
valla
ametiisikute majanduslike huvide
deklareerimise korrast lähtudes. Avalikustamisel on lähtutud
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1. Lauri Roosiorg. 2. vallavolikogu liige, OÜ Sahkar TT
korruptsioonivastase seaduse § 15 lg 3-5 ning korra
juhataja. 3.ei ole. 4. kolm kinnistut Haaslava vallas, kinnistu
punktist 5.
Kambja vallas. 5. sõiduauto Opel CORSA (1989); kaater
OSKAR. 6. 100 % osalus OÜ Sahkar, OÜ Sulase PT. 7.
Volikogu esimehe Avo Samarüütli ja vallavanema Koit
Hansapank, Ühispank. 8.ei ole. 9. OÜ Sahkar TT töötasu.
Prantsi deklaratsioonid on avaldatud Riigi Teataja Lisas.
30.04.2003.
Andmed on avaldatud järgmises järjekorras :
1. Ees- ja perekonnanimi
1. Urmas Roots. 2. vallavolikogu liige, TÜ Udre juhataja. 3.
2. Ametikoht
ei ole. 4. kinnistu Haaslava vallas; puidutöökoda Haaslava
3. Ametipalk (deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk +
vald . 5. sõiduauto Ford Escort (1987); traktor T 16 (1989).
asutuses makstavad lisatasud; märgitakse ametipalga
6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskont, 1. 8. ei ole. 9. TÜ Udre
puudumine, kui ametipalka ei saada)
töötasu.30.04.2003.
4. kinnisvara või ehitused
5. registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid
1. Peeter Suislepp. 2. vallavolikogu liige, Tartu Linna
6.aktsiad, osad ja muud väärtpaberid ( emitent, liik, kogus,
Maksuamet, revident. 3. palgaaste 23, 5538.- krooni kuus. 4.
nimiväärtus, koguväärtus)
eluase Haaslava vallas (50 %); eluase Luunja vallas; eluase
7. pangaarved ( pank, arve liik ja nende arv)
Tartu linnas (50 %). 5. sõiduauto Nissan Primera (1995)
8. varalised kohustused ja võlad
(50%). 6.ei ole. 7. Ühispank, arvelduskonto,1; Ühispank,
9. muud regulaarsed tulud ( palk ja lisatasud põhitöökohal,
krediidikonto,1; Hansapank, arvelduskonto,1. 8. Ühispank
kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse;
304 000.- krooni; käendusleping; Hansapank ~95 000.kompensatsioonid sh nõukogudest saadavad hüvitised,
krooni. 9. töötasu EPÜ. 21.04.2003.
nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid;
pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad
tasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki
1. Arno Talbonen. 2. vallavolikogu liige, Saint Gobain
tuluga on tegemist). Tulu suurust ei avalikustata.
Isover Eesti AS, logistik. 3. ei ole. 4. kinnistu Haaslava vald,
Kurepalu küla. 5. sõiduauto VW Vento (1992); Ford Escort
Deklaratsiooni koostamise päev.
(1994); veoauto Toyota HIACE (1985). 6.ei ole. 7.
Hansapank, arvelduskonto, 1.8. Ühisliising AS 142 375.-.9.
Andmed isikukoodi, maksustatava tulu ja dividendide ning
ei ole avaldatud. 11.06.2003.
andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta ei avalikustata.
1. Jaan Undrits. 2. vallavolikogu liige, pensionär. 3. ei ole.
1. Andres Arujõe. 2. endine vallavolikogu liige, OÜ Arujõe
4. kinnistu Haaslava vald (abikaasade ühisomand); korter
juhataja. 3. ei ole 4. korter Haaslava vald, Roiu alevik;
Tartu linnas. 5. sõiduauto M-412 (1991); SEAT Cordaba
kinnistu Otepääl. 5. Sõiduauto BMW-520 (1994); kaubaauto
Vario (2000). 6.ei ole. 7. Hansapank, tähtajaline hoius, 1. 8.
Ford Transit (1980) 6. osak 1 tk , nimiväärtusega 500 000.ei ole. 9. vanaduspension. 09.04.2003.
7. ei ole avaldatud. 8. ei ole 9. OÜ Arujõe töötasu.
10.04.2003.
1. Jüri Saarkivi. 2. endine volikogu liige, FIE Rajanurme
talu.3. ei ole. 4. 2 kinnistut Haaslava vallas, elamu Tartu
1. Maie Kajalaid 2. vallavolikogu liige, pensionär. 3. ei ole.
linnas. 5. sõiduauto Ford Sierra (1989). 6. ei ole. 7.
4. kinnistu Haaslava vallas. 5. ei ole 6. ei ole 7. Hansapank,
Hansapank, arvelduskonto,1. 8. ei ole. 9. ei ole. 21.07.2003
arvelduskont, 1. 8. ei ole 9. vanaduspension. 22.05.2003.
1. Maie Otsa. 2. vallavalitsuse liige, tervishoiu-, kultuuri- ja
1. Anne Laur. 2. vallavolikogu liige, füüsilisest isikust
sotsiaalosakonna juhataja.3. 7600.- krooni.4. kinnistu
ettevõtja: side- ja transpordi teenus. 3. ei ole. 4. ei ole. 5.
Kurepalus; kaks korterit Tartu linnas ( mõlemad abikaasade
Sõiduauto VAZ. 6. ei ole. 7. Hansapank, Sampo pank. 8. ei
ühisvara).5. sõiduauto Nissan Sunny (1992); BMW 318I
ole 9. ei ole avaldatud. 21.04.2003.
(1995) (mõlemad abikaasade ühisvara).6. ei ole.7.
Hansapank, arvelduskonto, 1; Ühispank, arvelduskont,1. 8. ei
1. Margus Pleksner. 2. vallavolikogu liige, Mäksa
ole. 9. ei ole. 29.04.2003.
Vallavalitsus, vallavanem. 3. 8000.- krooni + lisatasu kuni 20
%. 4. korter Haaslava vald, Roiu alevik; kinnistu Haaslava
1. Ida Talbonen. 2. vallavalitsuse liige, rahandusjuhtvald, Koke küla. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank,
pearaamatupidaja. 3. 7600 .- krooni + lisatasu 400.- krooni
arvelduskont, 1; Ühispank, arvelduskont, 1. 8. ei ole. 9. ei
eelarve koostamise ja täitmise kontrollimise eest. 4. kinnistu
ole. 30.04.2003.
Haaslava vallas, Ignase külas. 5.ei ole. 6. ei ole. 7.
Hansapank, arveldusarve, 1. 8. ei ole. 9. ei ole. 30.04.2003.
1. Virve Raidma. 2. endine vallavolikogu liige, OÜ Roiu
Tohter, perearst. 3. ei ole. 4. korter Haaslava vald, Roiu
1. Marju Jansen. 2. endine vallavolikogu liige,
alevik. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskont, 1;
vallavalitsuse hoolekande vanemspetsialist. 3. 2860.- krooni.
Ühispank, arvelduskonto, 1. 8. ei ole. 9. OÜ Roiu Tohter
4. ei ole. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskont, 1.
töötasu. 29.03.2003.
8. ei ole. 9.ei ole. 28.03.2003.
1. Jüri Raudseping. 2. vallavanem (alates 02.06.03). 3. 11
000.- krooni. 4. korter Tartu linnas (abikaasade ühisvara). 5.
sõiduauto Volvo 340 (1984); RAF 2203 (1984); Audi 100
(1985). 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskont, 1. 8. ei ole. 9.
ei ole. 30.06.2003.

1. Elle Kruus. 2. raamatukogu juhataja. 3. 3200.- krooni +
500.- krooni lisatasu Kuuste sovhoosi arhiivi korrastamise
eest. 4. korter Haaslava vallas, Roiu alevikus. 5. ei ole. 6. ei
ole. 7. Ühispank, arvelduskonto, 1. 8. ei ole. 9. ei ole.
10.04.2003.

4

Teataja
1. Eiko Kuusik. 2. kultuuri- ja sporditöö vanemspetsialist. 3.
1. Valeri Rudakov. 2. valla allasutuse Majaabi direktor. 3.
4035.- krooni. 4. korter Tartu linnas. 5. sõiduauto VOLVO
5500.- krooni. 4. korter Haaslava vallas, Roiu alevikus. 5.
240 (1983). 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto,1. 8. ei
lõbusõidupaat Jaroslavets (1972). 6. ei ole. 7. Hansapank,
ole. 9. ei ole avaldanud. 05.05.2003.
arvelduskonto, 1. 8. ei ole. 9. ei ole. 31.03.2003.
1. Anne Lõssenko. 2. Roiu Lasteaed Kukupai juhataja. 3.
1. Liivi Sepp. 2. hoolekande vanemspetsialist. 3. 2860.5000.- krooni. 4. korter Haaslava vallas, Roiu alevikus. 5. ei
krooni. 4. ei ole. 5. sõiduauto Opel Rekord (1983). 6. ei ole.
ole. 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto, 1. 8. ei ole. 9. ei
7. Ühispank, arvelduskonto, 1. 8. ei ole. 9. ei ole. 25.04.2003.
ole. 17.07.2003.
1. Maire Manglus . 2. vanemraamatupidaja. 3. 2725.krooni. 4.kinnistu Haaslava vallas, Ignase külas. 5. ei ole. 6.
ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto, 1. Sampo Pank,
arvelduskonto, 1. 8. ei ole. 9. ei ole. 30.04.2003.
1. Vahur Nõgene. 2. maa- ja ehitusnõunik. 3. 7300.- krooni.
4. kinnistu Haaslava vallas, Kriimani külas. 5. sõiduauto
BMW (1994). 6. OÜ GEPA Maa- ja ehituskorraldus 100
osakut koguväärtusega 10 000.- krooni. 7. Hansapank,
arvelduskonto, 1; Sampo Pank, arvelduskonto, 1; Sampo
Pank, järelmaksukonto, 1. 8. Hansapank 55 500.- krooni. 9.
pension. 28.03.2003.

1. Reemo Timmermann. 2. ehitusjärelevalve insener. 3.
2500.- krooni. 4. ei ole. 5. ei ole. 6. OÜ GEPA Maa- ja
ehituskorraldus 20 osakut koguväärtusega 2000.- krooni. 7.
Hansapank, arvelduskonto, 2. 8. Hansapank, õppelaen 53
000.- krooni. 9. ei ole. 21.04.2003.
1. Aire Veske. 2. vallasekretär. 3. 7600.- krooni. 4. ei ole. 5.
ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto, 1; Ühispank,
arvelduskonto, 2. 8. ei ole. 9. ei ole. 07.04.2003.
Majanduslike huvide deklaratsiooni on jätnud esitamata
Sirje Vestmann

Pensionäride suvepidu

Pensionäride
suvepidu toimus 29. juunil Kurepalu
Lauluväljakul põliste mändide all. Osalejaid oli palju ja ka
ilm soosis peolisi. Külalisesinejateks olid Võrumaa tublid
harrastusnäitlejad,
kes
tõid
vaatajateni
seikasid
igapäevaelust, vürtsitades seda mahlaka huumoriga. Oli
laulu, tantsu ja muidu lusti. Traditsiooniks on pensionäride
pidudel juubilaride õnnitlemine, tervitussõnu jagas

vallavanem Jüri Raudseping ja andis juubilaridele üle valla
meene- vallamaja pildiga kruusi. Oodatud esinejaks oli
riigikogu liige, endine vallavanem Koit Prants, kes andis
informatsiooni riigikogu töödest ja tegemistest. Hea ja selge
väljendusoskus oli see, mis naelutas kuulajad tunniks ajaks
paigale. Kuulajatelt tuli ka suur hulk küsimusi, mis kiire
vastuse leidsid. Pensionäride ühendus “Kuldlõng” tublid
perenaised hoolitsesid kõigi osalejate kehakinnituse eest.
Ürituse õnnestumisele aitas kaasa OÜ Männiku Piim. Suur
tänu.
Eakad inimesed on väärtus ühiskonnas, nende
aktiivsus, teotahe ja elujaatus on imetlusväärne. Koos
veedetud aeg annab positiivse meeleolu ja koosolemise
rõõmu.
Tugevat tervist kõigile ja meeldivate kohtumisteni
Maie Otsa
Tervishoiu-, kultuuri-ja
sotsiaalosakonna juhataja

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
17. augustil

Pensionäride ühenduse Kuldlõng suvelõpupidu Priiuse Seltsimajas

kell 12.00

20. augustil

Taasiseseisvumispäeva tähistamine koos kodutütarde, noorkotkaste ja
kaitseliitlastega Kurepalus vabadussamba juures

kell 10.00

22.-23. augustil

Kurepalu külapäevad Kurepalu lauluväljakul
NB! Kes soovib külapäevade laadal midagi müüa, vahetada või ära anda,
palume ühendust võtta telefonidel 055 56620 või 352520- Tiit Kruusement

toimumise aeg
täpsustatakse,
jälgige reklaami

Päevalaagris tore olla
Päevalaager toimus Lastekaitse Liidu projekti
raames ja oli osalejatele tasuta. Lastelaagri korraldamisel oli
suureks abiks ja toeks projektijuht Triin Edovald. Haaslava
Vallavalitsus kindlustas päevalaagri läbiviimiseks Roiu
päevakeskuse ja Priiuse seltsimaja ruumid. Valla

transpordiga toodi kohale kaugemates külades elavad lapsed.
Päevalaagris osales kokku 51 last ja laager toimus kahes
vahetuses. Laagris said lapsed juurde uusi sõpru, mängiti
üheskoos erinevaid tubaseid -ja maastiku mänge.
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aluseid kaevanduskäike ja tutvuda kaevuri elukutsega.
Voolimissavist esemete tegemisel lasid lapsed oma
Põnevust pakkus lastele sõit allmaarongis ja -jalgrattaga.
fantaasial lennata. Noorema rühmaga valmistati sõbrakaarte
Maa-aluses kaevurisööklas sõime kaevurilõunat. Peatusime
ja –paelu ning meisterdati jõupaberist maski. Vanemas
veel umbes 800 aastase Kohtla-Nõmme tamme juures.
rühmas tehti läbi kutsesobivustest, et noortel tekiks juba
Imetlesime vaateplatvormilt Ontika paerannikut ja Eesti
varakult ettekujutus mõningatest võimalustest tulevikus
kõrgemat juga, 23 m kõrgust Valaste juga. Käisime ka Toilas
kutsevalikul. Vanemale rühmale õpetati esmaabi võtteid,
mere rannas ja nautisime mere hõngu ja -vett.
muuhulgas õpiti siduma ja harjutati kuntsliku hingamise
Täname kõiki, kes aitasid kaasa, et laste
läbiviimist mannekeeni peal. Ivar Dubolazov rääkis lastele
laagripäevad oleksid õpetlikud ja lõõgastavad.
politseiniku elukutsest ja jutustas põnevamatest seikadest
Kõigile laagrist osalejatele soovime kena
oma töös. Laagri raames said osalejad ettekujutuse
suvepuhkust.
muusikateraapiast, mida viis läbi Eiko Kuusik. Margit
Sulaoja, kes õpetab mannekeenide koolis korrektset
NB! Päevalaagri pilte võib näha Haaslava valla
kehahoiakut ja kõndimist, jagas laagris osalejatele oma
koduleheküljel uudiste lingi alt www.haaslava.ee
teadmisi ja oskusi. Laagrilised kohtusid vallavanem Jüri
Raudsepinguga. Laagris osalejaid toitlustati kaks korda
päevas ja laste sõnul oli toit maitsev. Kõik laagris osalenud
Uute kohtumisteni!
said kingituseks Lastekaitse Liidu logoga rätiku.
Päevalaagri kulminatsiooniks kujunes ekskursioon,
Tiina Karu ja Maive Otsa
mis toimus 04. juulil Kirde-Eestisse. Ekskursioonil külastati
Päevalaagri kasvatajad
Kohtla-Nõmmel asuvat kaevandusmuuseumi, mis asub
endises kaevanduses. Kohtla Kaevandusmuuseumis avanes
meil suurepärane ja ainulaadne võimalus külastada maa-

Haaslava vallas üks Tartumaa kauneim kodu
Tänavuse kodukaunistamise võistluse “Kodu
kauniks” lõputseremoonial augustikuul õnnitleb president hr.
Arnold Rüütel paljude teiste hulgas isiklikult ka Sirje ja Aare
Roosaart, kelle kaunis kodu ja koduaed Unikülas tunnistati
Tartumaal üheks kaunimaks.
Eesti kodukaunistamise liikumise ajendiks 1936.a.
oli see, et Eesti kodu pidi saama kauniks ja korda. Asjale
andis suurt kaalu see, et riigivanem Konstantin Päts ise asus
liikumise patrooniks. Olukord muutus sõja algusega ja
kodukaunistamise tegevus soikus paljudeks aastateks. Uuesti
hakati kodukaunistamisele pöörama laiahaardelisemat
tähelepanu alates 1997 aastast, mil EV president hr. Lennart
Meri kuulutas välja kodukaunistamise aasta. Pärast esimest
kaunite kodude konkurssi 1998.a. kirjutas Lennart Meri seda
kajastavas raamatus “Kodu kestab, kodu kasvab”, et “Kodu
kauniks” oli äratuseks. See oli mõeldud kõigile Eesti
inimestele, et igaüks leiaks sellele vastuse. Iga inimene on
Eestis peremees, igaüks võib olla looja. Kõige hinnatum on

Vabariigi presidendi autasu, neid antakse igal aastal 76.
Arvestus on lihtne: igast maakonnast ja neljast suuremast
linnast ( Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva) valitakse paljude
kenade kodude seast neli kõige kaunimat.
Kodukaunistamise võistlus toimub juba kuuendat
aastat, presidendi poolt kinnitatud kauneid kodusid on
tänaseks 456. Võidupühal, 23.juunil tänas ja õnnitles
maavanema kt. Eha Pärn perekond Roosaart maavanema
tänukirjaga. Keegi ei kaunista ega korrasta kodu autasu
pärast, vaid ikka selleks, et perel oleks hea ja mugav olla,
samas on aga presidendi autasu suur tunnustus ja au tehtud
töö eest. Oma heakorrastatud kodu ja koduümbrusega
kaunistab igaüks ka oma koduvalda.
Jätkuvat tahet ja ilumeelt teile kõigile.
Maie Otsa
Tervishoiu-, kultuuri-ja
sotsiaalosakonna juhataja

Hooneregistri informatsioon
Selle aasta algusel kehtima hakanud ehitusseaduse kohaselt
loodi uus register - ehitisregister - kus registreeritakse nii
valmis kui ka pooleliolevad hooned ja rajatised. Täna
koosneb see register kahest osast - kohaliku omavalitsuse
pool ja hooneregistri pool. Esmalt registreeritakse hooned
kohaliku omavalitsuse peetavas ehitisregistris, seejärel
hooneregistri poolt peetavas ehitisregistris. Teisisõnu hooned võetakse arvele kaks korda. See tähendab inimestele
ka lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks on inimestel hea
teada, et selline topelt registreerimine on tarvilik üksnes
vallasasja (kui hoonealune maa on erastamata) notariaalse

tehingu puhul. Kinnisasja (kui hoonealune maa on
kinnistatud) tehingu korral ja maa erastamiseks pole mingit
vajadust hooneid hooneregistris registreerida, piisab täiesti
kohaliku omavalitsuse ehitisregistrisse kandmisest. Uuest
aastast hooneregister likvideeritakse ja kohalik omavalitsus
võtab üle ka praeguse hooneregistri ülesanded.
Hooneregistris
olevad
hoonetoimikud
(kus
on
omandidokumendid
ja
hoonete
plaanid)
antakse
Rahvusarhiivi. Ehituse ja ehitistega seotud infot saab
majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt
www.mkm.ee

KODUKANDILOOD LXXV
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Seekordsetes
„Kodukandilugudes“
loeme,
mida
kirjutasid ajalehed Haaslava valla kohta 110, 100, 90, 80,
70 ja 60 aastat tagasi.

„Olevik“ nr 22 – 31 mai 1893.a.
„Voore mägi.
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mida nad ise kokku olid pannud. Selle raha eest aga ei taha
Kambja kihelkonnas Haaslava vallas on üks mets,
keegi hagu osta.“
pikuti 4,5 versta, laiuti 3 versta. See mets on kõrge mäe
„Olevik“ nr 64 – 24 august 1913.a.
otsas. Kõik ümbrus on säält kaugelt ringi näha, nagu Tartu
„Haaslava piimaühisuse asutajad ostsivad Kriimani
linn, Võnnu ja Kambja kirikud jne. Selle mäe sees on väga
mõisa käest Päkste külas 3 vakamaa suuruse maatüki 350
palju lätteid. Ühe kuristiku kõrvalt alla nirisevast lättest
rubla eest ära, kuhu kavatsetakse maja peale ehitada. Kuid
kõneleb muinasjutt, et ennemuiste sõdade ajal kuldne härja
piimaühisusel ei näi siin tööpõldu olevat. Päkste külas on
ike sinna sisse ära peidetud olla. Seda olla hiljematel aegadel
keegi eraisik piima kontori asutanud ja sinna viivad mitmed
ka otsitud, pole aga midagi leitud. Muinasjutu järele võib
talud oma piima, sest see eraisik niisama palju või vahel veel
seda ainult see leida, kes ilma patuta on ja pääle selle veel
rohkemgi maksab, kui piimaühisus. Teine piima kontor
tarvilisi sõnu oskab ütelda. Metsa keskpaik on ära põlenud ja
asutatakse Igevere külasse, sest peremeeste soov on
kingud nii paljaks jäänud, kus ainult noored männid ja
niisugune. Ega siin kandis, peale Igevere küla niisuguseid
paluka marjad kasvavad. Metsa äär aga annab koguni teise
talusid palju ei ole, kes alati saaks piima ühisusse tuua.“
pildi. Sääl kasvavad lepa ja kuuse puhmad. Idapoolsel serval
„Meie aastasada“ nr 136 – 25 november 1913.a.a
kasvatab mõisavalitsus omale noort kasemetsa. Metsast verst
„Kuritahtlik kaebus. Haaslava valla taluomanik
ida pool voolab õitsevate kaskede vahel ilus, paari sülla
Peeter Pisuke oli augustis 1911.a. Riiga ringkonnakohtu
laiune oja, mis ühest väikesest järvest välja tuleb. Järve
prokurörile Haaslava politseikordnik Rõžovi peale kaebekirja
äärest ja kallast mööda loode poole astudes ja Voore mäe alla
saatnud, kus viimasest, kui suurest altkäemaksude võtjast ja
jõudes, tuleb kõige ilusam koht kogu selle oja ääres. Siin
raha väljapressijast kõneldi. Ringkonna kohus mõistis
kasvavad kaunid kased ja peened pihlad, siin lokkavad lilled
Pisukesele, kes otsani oma süü salgamise juurde jäi, 4 kuud
ja kumavad kullerkupud ja varjuliste puhmade alla tõstavad
vangimaja.“
kannikesed oma pääd. Heinamaal lilled pääl lendavad kirjud
"Meie aastasada" nr 138 - 28 november 1913.a.
liblikad, rohutirtsud siristavad üksteise võidu, mesilased
"Haaslava parv korratus olekus.
sumisevad ühe õie juurest teise juurde, vees sulistavad kalad
Meie parv on oma korratuse poolest kuulus. Ei või
ja lainete pääl lendavad latikakiilid ehk vesineitsid (Libelle).
kunagi kindel olla, et siit üle saab. Iseäranis täbar lugu on
Paremal pool oja kaldal seisavad pihlakad, kased, toomingad,
kevadel ja veel rohkem sügisel. See sünnitab palju pahandust
orjavitsa ja lodjapuu puhmad nii tihedalt koos, nagu mõnes
rahva keskel ja palju parem oleks, kui parv sugugi ei käiks,
lõunamaa põlises metsas. Koht on nii ilus, et siit lahkuda ei
sest siis teaks kõik, et üle ei saa, nüüd aga sõidavad inimesed
tahaks. Õhtul kõlab veel armas ööpiku laul.“
kaugelt sinna ja kui üle ei saa tuleb 10 - 15 verstane ring
„Olevik“ nr 5 – 4 veebruar 1903.a.
teha, ehk Võru maanteed mööda või üle Kaagvere parve
„Haaslavalt. Nugadega kahevõitlus Roiu kõrtsis.
sõita, et linna pääseda. Kõige rohkem tuleb parve keti
Sellest ajast saadik, kui meie valda karskuse selts asutati, on
katkiminekut ette, kett on juba vana ja oleks aeg uut
rahva elu siin natuke paremuse poole läinud, aga halbu külgi
muretseda. Mõnikord on juhtunud, et kett siis katki läheb,
tuleb veel küllaga nähtavale. Iseäranis paha lugu on meie
kui parv keset jõge on olnud ja siis on parv ühes inimeste ja
vallas asuva Roiu kõrtsiga, kus igal pühapäeval nagu
hobustega piki Emajõge pärivett alla läinud. Kuid see, kes
näitemängu mängitakse, näitemängu, millest verised jäljed
parve korrashoidmise eest peab hoolt kandma - Tuigo
järele jäävad. Nii oli kolmekuninga päeval jälle niisugune
metsaülem parun Pahlen, ei tee sellega mitte just sooja
etendus, kus meie oma küla noored mehed ja kaks
osavõtmisega tegemist."
naisterahvast Tartust „jordanilt“ tulles, Roiu kõrtsis viimast
„Postimees“ nr 17 – 19 jaanuar 1923.a.
jaamavahet pidama jäivad. Palava peaga tõusis
„Rahvalugemise eelloenduse järgi, mida Riigi
naisterahvaste pärast nugadega kahevõitlus, mille juures
Statistika Keskbüroo toimetas, oli Haaslava vallas 1908
niihästi naisterahvad, kui ka noored mehed haavu saivad.
elanikku, neist 910 meeste- ja 998 naisterahvast. Vallas oli
Kaoks Roiu kõrts meie keskelt, siis ei peaks meie noored
392 majapidamist, millede juures oli 482 korterit. Tartu
enam niisuguseid etendusi nägema, või vähemalt väheneks
linnas elas 50055 inimest.“
nende arv.“
„Postimees“ nr 263 – 3 oktoober 1923.a.
„Olevik“ nr 41 – 9 oktoober 1903.a.
„Alaealine noormees Haaslaval Kurepalus 6 aastase
„Haaslava parve juures on igal aastal laatade ajal
tütarlapse ära vägistanud.
suur rahva tunglemine. Tänavuse Tartu Mihklipäeva laada
…….. 2 oktoobril oli asja arutamine Tartu Võru
ajal oleks seal koguni suurem õnnetus võinud juhtuda, sest et
rahukohtus, kus O. leiti süüdi olevat 6 aastase tütarlapse E.
mõned üleannetud laadalt tulijad noormehed rahva poole
vägistamises. Kohus mõistis Haaslava valla kodanikule H.
revolvrit hakkasid paugutama, kusjuures hobused ennast
Oskari poeg O., 17 aastat vana, 4 aastat sunnitööd ühes kõigi
püsti ajasivad ja nendele ikka rohkem peale litsusivad, kes
õiguste ja eesõiguste äravõtmisega.“
jõe pool olivad. Hea, et õnnetust ei juhtunud. Tingimata
NB! Lugejate meelerahu hoidmiseks on eelmise loo
peaks niisugustel päevadel Haaslava parve juures mõni
üksikasjad kirjutamata jäetud.
korrapidaja olema.“
„Postimees“ nr 319 – 28 november 1923.a.
„Meie aastasada“ nr 5 – 12 jaanuar 1913.a.
„Tulekahju Haaslaval.
„Haaslavalt. Põletispuude puudus. Ehk küll siin
Neil päevil põles Haaslava vallas Molliku talus
ümberkaudu suured metsad, siiski ei ole põletismaterjali
elumaja ühes rehe ja hobusetalliga maha. Sisse on jäänud
saada, sest kohalik metsaülem müüb põletismaterjali
umbes 400 puuda ristikheina ja palju majapidamise kraami.
metsakauplejatele ja suurel arvul ostjatele ära. Sellepärast
Kahju kogusumma on 400000 marka. Tulekahju on
peavad siinsed elanikud 10-20 versta kauguselt omale
arvatavasti alguse saanud rehepeksu masina korstnast, sest
põletismaterjali muretsema. Mineval aastal olivad mõned
samal päeval peksis naabertalu omanik oma vilja ja
siinsed elanikud Vooremäe metsas hagu kokku panemas,
rehepeksu masin oli Molliku talu eluhoonete ligidale
mida nad siis pärast omale oleksid ostnud. Kuid parun
paigutatud.“
määras kuulmata kõrge hinna, 10 rubla halgude sülla eest,
„Postimees“ nr 68 – 22 märts 1933.a.
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„Juurdelõigete
andmine
Kriimani
asunikele
„Haaslava vald toob oma lapsed oma koolidesse.
Haaslaval. Metsadevalitsuse sellekohase otsuse kohaselt
Haaslava vallal on iga aastaseks tüliõunaks Raadi
planeeritakse ära Kriimani mets. Metsa maaala, mida on
vallaga Lohkva kooli majanduslikkude kulude kandmise
umbes
10
hektarit,
antakse
Kriimani asunikele
küsimus. Need kipuvad vallal üle jõu minema, sellepärast
juurdelõigeteks. Märkijad on juba metsas tööl ja jagamine
kavatseb Haaslava vald Lohkva kooli kasutamisest loobuda,
tahetakse enne talve tulekut läbi viia.“
hoolt kandes, et selle valla piiridest Lohkva koolis käivad
„Loodusvaatleja“ nr 5 – november 1933.a. lk 159
lapsed saaksid oma valla koolides, Sillaotsal ja Tuigol,
„Haaslava Sillaotsa kooliõpetaja Juhan Lõhmus
õpetust. Vallavolikogu kohustas vallavalitsust koostama
leidis Vooremäe idapoolsel veerul, kuusikust sambla alt
kõige lähemal ajal Ihaste küla koolikohustuslikele lastele
tundmata seene, mille saatis „Loodusvaatleja“ toimetusele.
õppimise võimaldamise kava.“
Dr. E. Lepiku määramisel osutus see haruldaseks
„Postimees“ nr 90 – 19 aprill 1933.a.
pähkelseeneks (Elaphomyces cervinus). Hiljem leiti sama
„Haaslava Vabatahtliku Tuletõrje juhatus muretses
seene liik ka J. Eliku poolt Jõelähtmel. Seega oleks Haaslava
peakoosoleku otsuse põhjal juba möödunud aastal 5 suurt
Vooremäe 3 leiukoht, kus seda väga haruldast seent Eestis on
veeaami, 150 krooni väärtuses, tulekustutamise otstarbeks,
leitud - Valga, Jõelähtme, Haaslava Vooremägi.“
millised kogu aja pehkivad vallamaja puukuuris märjal
„Postimees“ nr 28 – 4 veebruar 1943.a.
mullal. Tähendatud aame ei ole seni kordagi tarvitatud, kuigi
„Tartumaal on 20 lammaste sugulava. …. Kuuste
vee puudusel põlesid ära Suusa popsi elamu ja Kaitseliidu
vallas on Schropshiri tõugu lammaste sugulavad Kallipere
kompanii kodu. Viimase maja põlemisel olivad veeaamid
talus, omanik Charles Dirks, Tsirgaste talus, omanik J.
vaid mõnikümmend meetrit põlevast majast eemal ja maja
Raudsepp, Sepa talus, omanik A. Lemming ja Juhani talus,
otse oja kaldal, kuid tulekahju kustutamisel valitses suur
omanik R. Otsa.“
veepuudus.“
„Postimees“ nr 128 – 5 juuni 1943.a.
„Postimees“ nr 90 – 19 aprill 1933.a.
„Kuuste vallanõunikeks määrati Paul Lukk, Leo
„Gripp ei taha Haaslavalt lahkuda, vaid nõuab
Ränkel, Juhan Ilves, Harald Paim, Aleksander Rekand,
ohvreid. 14 skp. sängitati maamulda gripi tagajärjel saadud
Richard Nemvalts, August Kukk ja Osvald Roose.“
kopsupõletikku surnud karskuse seltsi juhatuse liige Juhan
„Postimees“ nr 150 – 6 juuli 1943.a.
Pruuler, kuna Luusepera talu noorperemees viibib juba
„Uputatud lodjad tõstetakse Emajõest. Bolševikud
pikemat aega samal põhjusel kliinikus. Ka kohalikes
tahtsid Lõuna Eestist põgenedes üle ujutada Emajõe luhtasid
koolides on 1/3 õpilastest haiged.“
ülal ja allpool Tartu linna. Selleks ehitati suuri paisusid jõele
"Postimees" nr 90 - 19 aprill 1933.a.
ette, millistest tähtsamateks pidid kujunema Muuga ja
„Haaslava vallavolikogu otsustas ühehäälelise
Haaslava paisud. Paisud pidid üle ujutama luhad ja need
enamusega Sillaotsa ja Tuigo koolide õpetajatele ja
muutma suurteks järvedeks, mille taga oleks bolševikel
kooliteenijatele maa andmine teostamata jätta, hoolimata
olnud soodne ületulevat vaenlast tagasi lüüa.
Tartu 5 jaoskonna rahukohtuniku otsusest, kooliseadusest ja
Haaslava paisu ehitamiseks ja kindlustamiseks
haridus ja sotsiaalministeeriumi korraldusest, ning
lõikasid bolševikud maha palju ilusat metsa ja lõid palgid
maaandmise vastu protsessida, kuigi selle tagajärjel tuleb
otsapidi jõe põhja, mille taha veevoolu tõkestamiseks uputati
õpetajatele ja kooliteenijatele kahjutasu maksta ja koolide
suuri, kividega täidetud lotje ja mitmesuguseid teisi
maad jäävad 2 aastaks sööti. Ei saa tähendamata jätta, et
veesõidukeid, mis osaliselt praegugi lamavad jõepõhjas.
eelmisel aastal saadi isegi sellega hakkama, et müüdi õpetaja
Nende kõrvaldamisele on juba asutud, et Emajõgi täies
poolt külitud ristikhein ja rukis enampakkumisel võõrale,
ulatuses oleks laevatatav. Praegu käivad tõstetööd Haaslava
kuigi ka õpetaja ise enampakkumisest osa võttis.“
juures, kus jõepõhjas lamavad 3 suurt lotja ja väikelaev
"Postimees" nr 112 - 14 mai 1933.a.
„Eha“. Tuukrid sukelduvad siin ikka ja jälle vee alla, et
„Haaslaval said õpetajad maad. Haaslava
vabastada lotje kivikoormast veepinnale tõstmiseks.
vallavalitsus on otsustanud anda Sillaotsa kooli maad
Päästetööd kestavad umbes kuu aega, mille järel jõesängi
õppejõududele ja kooliteenijatele kasutamiseks, millise
olulisem osa loodetakse vabastada. Jõesängi taotud palkide
otsuse on kinnitanud vallavolikogu. Tuigo kooli juurde
kõrvaldamisele kaldapoolsetes osades asutakse edaspidi.“
otsustati istutada uus viljapuuaed kooli õppeaiaks, kuna vana
„Postimees“ nr 180 – 10 august 1943.a.
aed ei vasta enam nõuetele ja see renditakse välja.“
„Tuleõnnetus Kuuste vallas. Eile kella 7 ajal õhtul
„Postimees“ nr 152 – 2 juuli 1933.a.
tekkis tulekahju Kuuste vallas Elfriede Laanemaale kuuluvas
„Haaslaval ei täideta koerte kinnipidamise keeldu.
Priiuse talus Palukülas, kus süttis põlema ühise katuse alla
Teatavast peab Tartu ümbruse valdades vastava
olev savist laut ja tall. Hoone puust osad hävisid kõik tules.
korralduse põhjal praegu kõik koerad kinni ja ketis pidama,
Ühtlasi hävis tules 7 tonni aasaheina. Omanik hindab kahju
et vältida marutaudi levikut. Paljud maainimesed aga ei näi
1780 reichsmargale. Tulekahju sai alguse taluperemees
sellest keelust hoolivat. Hiljuti leidis aset juhus Haaslaval,
Taavet Laanemaast, kes suitsetas ettevaatamatult.“
kus talu õuest jooksis korraga välja koguni 5 koera ja need
kõik olid ilma suukorvita ja ketist lahti. Ei teeks paha, kui
need kes peavad keelu täitmise järele vaatama, pisut
„Postimees“ nr 283 – 9 detsember 1943.a.
karmimat taktikat kasutaks, et hädaohtliku marutaudi
„Tartumaal asuvad organisatsioonid: …. Kuuste
levimist kindlamalt takistada.“
vallas tegutsevad 2 tuletõrjeühingut, Haaslava ühing, juhataja
„Tartumaa Teataja“ nr 98 – 22 august 1933.a.
Elmar Roots ja Vana Kuuste ühing, juhataja Richard
„Haaslaval varastatakse. Ööde pimenedes on
Nemvalts, 2 naisseltsi, Haaslava Perenaiste Selts, juhataja
Haaslaval hakanud tegutsema vargabande. Senini on
Marie Mällo ja Ida Raudsepp, Vana Kuuste Naisselts,
varastatud peamiselt toiduaineid, kanu ja lambaid. Vargaid ei
juhataja Magda Nieländer ja Haaslava karskusselts „Priius“,
ole veel tabatud.“
juhataja Oskar Savik.“
„Postimees“ nr 261 – 7 november 1933.a.
Taivo Kirm
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Politseiteated
 07.06.03 hommikul kella 08.00 paiku lõhuti
Unikülas Tiigi talu majal neli akent. Kahju on
selgitamisel.
 12.06.03 pöördusid Ignase küla Pikamäe tee 7
majaelanikud
konstaabli
poole
ühise
avaldusega, et korrale kutsuda Sirje ja Gunnar
Ehrlich, kes segavad pidevalt majarahva
öörahu. Alustatud on väärteomenetlus.
 24.06.03 kella 01.30 ajal jaaniõhtul rikkus
Signe Krivina Kurepalu lauluväljakul avalikku
korda ja tülitas põhjendamatult kaaskodanikke.
Kainenemisele toimetamisel lõhkus ta ka
politseiauto esiklaasi. Alustati väärteomenetlust.

 15.07.03 kella 00.30 ja 06.00 vahel on
Haaslava külas Kalamajandi territooriumilt
varastatud jalgratas CLASSIX
MAXX
väärtusega
3640
EEK.
Alustati
kriminaalmenetlust.
 15.07.03 avastati sissetungimine ja tööriistade
kadumine Roiul Meistrite 10 garaažiboksist.
Kahju on selgitamisel ja alustatud on
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

 Ööl vastu 28.06.03 läks kaduma OÜ Männiku
Piim karjamaalt lüpsilehm. Vargusega tekitati
kahju 4436 EEK. Alustati kriminaalmenetlust.

Harras Tiisler
Konstaabel

Mälestame lahkunuid
Jaan Laur

Gunnar Kink

07.10.1937 – 03.07.2003
Koke

08.12.1967 – 05.07.2003
Uniküla

Elmar Silm

Gardei Kulev

07.11.1927 – 06.07.2003
Lange

08.01.1939 – 14.07.2003
Kriimani

Albert Puik
28.01.1932 – 15.07.2003
Kriimani

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

