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86. aastapäeval!
Vallavolikogu

Vallavalitsus

Elu võimalustest maal (Tartumaal)
Kasutan võimalust kirjutada meid kõiki huvitaval teemal lapsed. Loomulikult on laste täisväärtuslik areng tema
õpetamisest, talle antavast haridusest. Ei hakka arutlema, kas
Euroopa Liitu astudes hakkame õpetama ainult inglise keeles
või peame vajalikuks emakeelt säilitada. Tahaks rääkida
respublikaanide poolt planeeritavast haridusreformist.
Sooviks parandada ning selgemaks muuta haridussüsteemi
rahastamine. Kes seda ei tahaks? Hiljutisel Rahvaliidu
haridusfoorumil oli esinejaid kõigist erakondadest, ei leidnud
aega tulla ainult haridus-ja teadusminister Toivo Maimets.
Ministri väljapakutud reformikava väidab, et koolivõrgu
korrastamise käigus antakse igale õpilasele ranitsasse 24
tuhat krooni ja alles jäävad elujõulised koolid. Pole
saladuseks, et juba praegu maksab 150 õpilasega põhikoolis
õpilaskoht sama palju. See tähendabki, et juba paneme kinni
kõik väiksemad koolid ja lõpetame elu paljudes suurtest
linnadest eemalolevates omavalitsustes. Mõte iseenesest on
kaval - otsustajaks kooli sulgemisel on ikkagi kohalik
omavalitsus kooli omanikuna. Läbi haridussüsteemi
rahastamise muutmise soovitakse vastutusest vabastada
vabariigi valitsust ja samal ajal võtta rahastamise juhthoovad
enda kätte. Soov on kaotada koolidele investeeringud, sest
lõpetatakse ära hoogsalt väljareklaamitud 21. sajandi kooli

projekt. Samuti soovitakse lõpetada riiklike investeeringute
programm. Väidetavalt pannakse rahad kõik ühte patta ja
antakse eraõigusliku juriidilise isiku kätte. Jääb
mõistetamatuks, kuidas saab nn. `` koolimajade ehitusühing``
laenude võtmise abiga remontida ühe maakooli - eelistamata
ehitada linna suuri koole. Tuletame meelde laenuvõtmise
üheks aluseks on selle hoone turuväärtus. Kindlasti on
turuväärtus suurest linnast 50 km eemaloleval koolihoonel
kordades vähem kui linnas. Loomulikult kulub mõlemate
hoonete ehitamiseks sama palju vahendeid. Sellest tulenevalt
tehakse ära ammuigatsetud haldusreform meie oma kätega.
Me viime oma lapsed linnadesse kooli ja kolime ka ise sinna,
sest see tuleb odavam. Kui omavalitsuses pole kooli, siis ei
ole ka vaja haritud inimesi. Lõpptulemust ei ole vaja kaugelt
otsida - kaovad ära inimesed, pole omavalitsust vaja.
Olemegi jõudnud aastaid unistatud haldusreformi tulemuseni
- jääb 60-70 omavalitsust. Nii väikese hulgaga on lihtsam
poliitiliselt toime tulla kui 240 omavalitsusega - pole inimesi,
pole probleeme. Sellest hoolimata loodan Teid, head
lehelugejad, kutsuda üles arutelule, millist haridust me
vajame. Head Eesti Vabariigi 86.aastapäeva soovides.
Koit Prants
Riigikogu liige Tartumaalt(Rahvaliit)
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Ettevõtlusest Haaslava vallas
Tänases lehenumbris jätkame Haaslava vallas tegutsevate
ettevõtete tutvustamist. Seekord lähme külla Roiult Sillaotsa
poole minnes vasakut kätt jäävasse endistes farmihoonetes
tegutsevale ettevõttele OÜ Sepasellid. Kuigi võõrale tulijale
ettevõtte ülesleidmiseks
suunavaid
viitasid
kusagil näha ei ole,
leiab õige koha üles
nägusa
sepitsetud
metallaia ja –väravate
järgi. Oma ettevõtet on
nõus
tutvustama
tegevjuht ja omanik
Aavo Annama.
Mis aastast tegutsete ja mis on Teie põhitoodang?
Alustasime oma tegevust 1990.aastal aktsiaseltsina Tartu
linnas, nüüd oleme osaühing. Neli aastat tagasi ostsime
kahasse OÜ Kolgakodaga, kes on samuti metallitöid tegev
ettevõte, ruumid Roiul. Meie põhilisemad tegevusalad on
igat liiki sepiste valmistamised ja metalltooted. Näiteks kõik
ehitustes vajaminevad metallkonstruktsioonid, igasugused
piirded (aiad, väravad, rõdude ja treppide piirded jne),
varikatused, metallmööbel ( toolid, lauad, voodid, riidenagid,
peeglite raamid jne), kaminad ja kaminatarbed, küünlajalad,
reklaamid jne.
Kes on Teie toodangu tellijad?
Tegeleme ainult tellimistöödega, see tähendab et turu jaoks
ei tooda. Meie peamised tellijad on ehitusfirmad. Nemad
tulevad enamuses juba kindlate soovidega, kaasas joonised.
Viimasel ajal on aga suurenenud ka oma kodu jaoks sepiseid
soovivate tellijate hulk. Nendel sageli konkreetsed soovid
puuduvad ja siis oleme neid konsulteerinud sobivate
lahenduste leidmisel. Meie toodangut on läinud üle Eesti, aga
samuti Soome, Rootsi, Norra, Venemaale ning kaugemalegi.
Eestis saab rohkem meie töid näha Tallinnas ja Tartus.
Mitu inimest töötab ettevõttes?
Teen ise kõiki ettevõttes vajalikke töid töömehest juhini
välja. Olen õppinud treial, aga töötanud ka puusepana,
reklaaminduses, bussi- ja autojuhina. Pärast mõnekuust
töötamist metallitööde ettevõttes Soomes otsustasin luua oma
ettevõtte. Peale minu töötab siin veel lepingutega kaks meest.
Üks Ahjalt ja teine Tartust. Olen kasutanud ka kohalikke
mehi, kuid paraku ei olnud nende suhtumised töö tegemisse
ja tööl käimisse mulle vastuvõetavad.

Kas sepatöö on tänapäeval populaarne, kuidas on tegu
konkurentsiga ja järelkasvuga?
Arvan, et sepatöö läheb järjest populaarsemaks. Kasvab ju
aastatega nõudlus sepiste järele. Konkurents on olemas ja
tugev. Ainuüksi Roiul tegutseb neli metallitööde ettevõtet.
Järelkasvuga on hakatud viimasel ajal tegelema. Praegu juba
koolitatakse kutsekoolis sepatööde tegijaid ja kui paigaldan
separuumi teise ääsi, saan võtta enda juurde praktikale nii
mõnegi õpipoisi.
Kuidas on lood metallitöödeks vajaliku materjali
saamisega?
Vajaliku materjali saamisega erilist prbleemi ei ole. Seda
just sepistamistööde tegemisel, sest sepistamise käigus saame
muuta vastavalt vajadusele nii metalli profiili kui omadusi.
Keerukam on aga siis, kui näiteks keevitamistöödel tuleb
kasutada mingit kindla profiiliga ja valmistajamaaga
materjale. Sel juhul võib materjali tellimisest materjali
kättesaamiseni minna aega kuid, kuna meie tellitud kogused
on enamuse teiste tellijate omast hulga väiksemad. Suuremas
osas kasutame Venemaal valmistatud materjale. Aprillikuus
sõidan Tartu Linnavalitsuse delegatsiooni kooseisus
sõpruskohtumisele Pihkva linna ettevõtjatega ja loodan saada
sellest sõidust nii huvitavaid kogemusi kui ka kasulikke
tutvusi.
Missugused on hetkeprobleemid ja kuidas läheb nende
lahendamisega?
Tegelen praegu töötingimuste parandamisega. Remondin
olmeruume ja ehitan juurde vajaminevaid ruume. Põhilised
ehitustööd teen ise. Varsti peaks valmis saama korralikud
pesuruumid, saun. Vaja on ehitada oma katlamaja. Väga hea
oleks kui selle saaks ehitada gaasiküttele. See võimaldaks
operatiivselt saada tootmisruumidesse vajaliku temperatuuri.
Paraku jääme gaasitrassist üpris kaugele. Loodame, et kui
Sillaotsa Põhikooli tarbeks peaks ehitatama maagaasi
harutrass, saaksime ka meie tarbijaks liituda. Peale meie
oleks taolisest võimalusest huvitatud ka teised siinsed
ettevõtjad.
Lõpetuseks tänan Teid tutvustava ülevaate andmise eest
ja soovin edu Teie ettevõtmistele!
Tänan ka Teid ja soovin meie poolt vallarahvale kõige
paremat!
Ettevõttega käis tutvumas ja hr Aavo Annamad küsitles
vallavanem Jüri Raudseping

Natura 2000
Teade väljaspool kaitsealasid asuvatel Natura 2000
võrgustiku aladel ajutiste piirangute rakendamise ning nende
kaitse alla võtmise kohta.
Euroopa Liidu (EL) looduskaitsedirektiivide kohaselt on
Natura 2000 võrgustiku eesmärgiks tagada EL linnudirektiivi
I lisa linnuliikide ja selles nimetamata rändlinnuliikide
elupaikade ning EL loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja
II lisa liikide elupaikade säilimine.
Meie Natura 2000 alad peavad tagama 66 linnudirektiivi I
lisa linnuliigi olulisemate elupaikade, rändlinnuliikide
tähtsamate rändepeatuspaikade, talvitumis- ja sulgimisalade,
samuti 60 loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja 51 II lisa
liigi esinduslikumate leiukohtade säilimise.
Eesti riik esitab oma ettepanekud Natura 2000 alade kohta
Euroopa Komisjonile selle aasta 1. maiks. Sellest hetkest

peame tagama nendel aladel esinevate loodusväärtuste
säilimine. Väljaspool olemasolevaid kaitsealasid asuvatest
aladest saavad tulevikus kas kaitsealad (looduskaitseala,
maastikukaitseala), hoiualad või kaitstavate liikide
püsielupaigad.
Keskkonnaministeeriumi
looduskaitseosakond
esitab
keskkonnaministrile ettepaneku võtta kaitse alla väljaspool
kaitsealasid asuvad Natura 2000 alad. Keskkonnaminister
kehtestab nendel aladel majandustegevusele ajutised
piirangud vastavalt kaitstavate loodusobjektide seaduse § 5
lõikele 14 tagamaks nende alade säilimine vahepealsel
perioodil.
Tulenevalt kaitstavate loodusobjektide seaduse § 5 lõike 8
punktist 4 peab enne kaitse-alla võtmist ära kuulama
kinnisasja omaniku arvamuse selle kohta. Samuti tuleneb
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Haldusmenetluse seaduse § 40 lõikest 1 kohustus, et
üleval vastava valla Natura eelvalikualade kaart
haldusakti kehtestamisel tuleb isikutele, kelle huve haldusakt
(mõõtkavas 1 : 50 000) ja ajutise kaitseala kaardid
võib puudutada, anda võimalus esitada selle kohta arvamus
(mõõtkavas 1 : 10 000 kuni 1 : 20 000).
ja vastuväited.
Natura 2000 alade piiride ja ajutise kaitseala piiridega on
Eeltoodut arvestades palume kõikidel isikutel (eelkõige
võimalik tutvuda ka interneti vahendusel Maa-Ameti
maaomanikel), kelle huve ettevalmistatud kaitse-eeskiri
kodulehekülje avalike teenuste alt www.maaamet.ee.
puudutab, anda omapoolne arvamus ettevalmistatud määruse
Ettepanekuid ja vastuväiteid ajutise kaitseala piiride ja
eelnõu ja ala kaitse alla võtmise kohta.
kaitse alla võtmise kohta saab esitada Tartumaa
Ajutise kaitseala piiride avalik väljapanek toimub 12.
keskkonnateenistusele kuni 5. märtsini 2004 kirjalikult.
veebruarist – 27. veebruarini 2004. Alade ja nende
Tartumaa Keskkonnateenistus
piiridega saab tutvuda Tartumaa keskkonnateenistuses
tööpäeviti kella 9.00 – 17.00 ja kõikides vallamajades, kus

Okupatsiooni kuritegudest Eestis.
Kui enamlased 1918. aastal vallutasid Tartu, olid meie
rahvusväed sunnitud kaitsepositsiooni sisse võtma Puurmani
mõisa joonel. Vana-Kuuste mehed leitnant Julius Kuperjanov
ja lipnik Rudolf Riives organiseerisid Kaitseliidu ja
Kuperjanovi partisanide pataljoni.
Enamlased hakkasid kohe tegutsema, kuulutasid välja
mobilisatsiooni ja hakkasid mehi värbama. Mehi, kes
värbamiskomisjoni ei läinud hakati taga otsima ja
arreteerima. Nii ka Haaslava vallast arreteeriti palju mehi.
Minul on teada ainult nelja mehe nimed: Karl Unt Igevere
küla Labi talu peremehe vend, Karl Rattasepp Kitse küla
Kitse-Toomu talu peremees, Karl Klaus Päkste küla Ede Age
talu peremees ja Karl Johannes Meinhard Päkste küla Armi
talu peremees. Karl Rattaseppal läks hästi sest üks
vangivalvuritest oli üks tema endine sulane ja tema lasi Karli
sealt minema.
14. jaanuaril 1919 tapeti Tartu Krediidikassa keldris 14
ning Emajõe jääauku hukati 5 inimest (selle kohta oli minu
isakodus üks raamat mõrvatute piltide ja üksikasjalike

selgitustega). Kui arreteerimiskambrisse tuldi järele Karl
Undile, peitis ta ennast seinaäärde pingi alla ja valvuril tuli
lahkuda. Karl Klaus, kes oli väga tugeva jõuga mees murdis
käerauad puru ja ütles, et tema lamba moodi ennast tappa ei
lase. Möödus hulga aega enne kui keegi tulnud uksele ja
käskinud kõigil väljuda ise öeldes "Olete vabad". Vangid
esialgu ei uskunud seda, mõeldes et see on nende
meelitamiseks öeldud ning peale väljatulekut lastakse nad
maha. Aga ei, see sõnum osutus tõeks ja kõik said vabaks.
Mis nendest meestest edasi sai? Karl Rattasepp arreteeriti
20.mail 1941 ja ta jäi kadunuks Siberi avarustel. Karl Klaus
tõstis talus töötades soolikad keerdu, mille tagajärjel 1937
aastal suri. Karl Johannes Meinhard suri 5.veebruaril 1945
oma talus. Karl Undile tegid hävituspataljoni mehed
haarangu 3.juulil 1941 Kõivukülas Otsa talus, mis kuulus
Karli vennale Juhanile. Vennapaar sai küll põgenema aga
läbiotsimisel leiti Osvald Adler, kes arreteeriti. Talu tee otsas
võeti kinni Tigase talu peremees Märt Kukkes.
Karl Meinhard

Ettevõtlustoetused Tartu Ärinõuandla kaudu
Tartu Ärinõuandla on tegutsenud tänaseks juba üle kümne
aasta ning meie eesmärgiks on läbi aastate olnud toetada ja
nõustada ettevõtjat tema arengu erinevatel etappidel ning
pakkuda ettevõtluse tugisüsteemi teenuseid. Alates 2003.a.
sügisest nõustame ka kohalikke omavalitsusi erinevate
arenguprojektide ettevalmistamisel ja struktuurifondide
rahade
taotlemisel.
Tartu
Ärinõuandla
põhiline
lepingupartner on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS),
kelle poolt pakutavaid toetusi oleme vahendanud nii
alustavatele kui tegutsevatele ettevõtjatele. Populaarseim
toetustest on olnud alustava ettevõtja investeeringutoetus stardiabi. 2002.a. lõpul - 2003.aastal Tartumaalt laekunud 55
taotlusest sai rahastuse 55% ning selleläbi said maakonna
ettevõtjad üle 2,5 miljoni krooni investeeringuraha tegevuse
alustamiseks. Kõige rohkem küsiti toetust kaminapuu
tootmisega seotud projektidele, lisaks ka turismi, käsitöö,
maastikukujunduse
jm.
tegevuste
käivitamiseks.
Põnevaimaks ettevõtmiseks ( ja nüüd ka juba rahvusvahelisse
meediasse jõudnud) projekt oli köetavate kümblustünnide
valmistamisega seotud projekt. Tartumaal ei olnud ühte
kindlat tegevusharu, mis oleks väga selgelt eritunud teistest,
huvitavaid ja erineva suunitlusega projekte oli väga palju.
Alates
2004.a.
kevadest
(märts-mai)
käivitub
struktuurifondide toetusel uus stardiprogramm, mille järgi
saab toetust taotleda asutamisel olev või mitte kauem kui 12
kuud
tagasi
äriregistris
registreeritud
ettevõtja.
Abikõlbulikud on kulutused masinate, seadmete või muu
materiaalse põhivara soetamiseks, samuti tootmis- või

teenindushoonete renoveerimiseks. Toetuse maksimaalne
suurus on 160 000 tuhat krooni (ilma käibemaksuta), mis
moodustab 75% projekti maksumusest, omafinantseering
peab olema vähemalt 25% (ilma käibemaksuta).
Kontoritehnika ja ning transpordivahendite korral toetatakse
ainult nende liisimist (75% liisingu esmasest sissemaksest) .
Nõutav on vähemalt ühe põhitöökohaga töökoha loomine.
Eelistatud on ekspordile suunatud projektid ning enam kui
kahe põhitöökoha loomisega seotud ja naisettevõtjate
projektid. Stardiabi ei saa taotleda põllumajanduse,
kalanduse, jahinduse, metsamajanduse, transpordi, veonduse,
laonduse ja side, jae- ja hulgikaubanduse, kinnisvaraarendusja haldamine, tubakatoodete ja alkohoolsete jookide
tootmise, hasartmängude korraldamise ning finantsteenustening finantsvahendusega ja nõustamisteenuste osutamisega
seotud projektidele. Stardiabi taotlemiseks on vajalik esitada
korralik ja põhjendatud äriplaan koos finantsprognoosidega
kolmeks aastaks ning täiendavad lisadokumendid (ettevõtja
CV, rendilepingud või omandiõigust tõendavad dokumendid,
kulutuste
kalkulatsioonid,
nende
aluseks
olevad
hinnapakkumised, hinnakirjad, eelarved jms.) Projektiga
seotud kulutusi tohib hakata tegema selle registreerimise
hetkest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (EAS). Taotlus,
muu dokumentatsioon ja äriplaan tuleb esitada maakondlikku
arenduskeskusesse, Tartumaal Tartu Ärinõuandlasse. Meilt
saab ka vajalikku konsultatsiooni tingimuste, äriplaani
koostamise ja täiendavate lisadokumentide kohta. Kuna raha
on nagu alati vähem kui soovijaid, siis rahastatakse vaid
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kõige läbimõelduma ja jätkusuutlikuma äriidee ning
Messitoetus
Messitoetust saab taotleda praegu veel vana korra alusel
põhjalikuma äriplaaniga projekte. Tegutseva ettevõtja jaoks
(kuni 9000 krooni) ning käesoleva aasta messide nimekiri
avanevad 2004.a. teises kvartalis uued koolitus-, nõustamis-,
kuni
juunikuuni
on
kättesaadav
www.eas.ee
messi- ning infrastruktuuritoetuste programmid. Kuna
internetileheküljelt.
programmid ei ole praegu lõplikult kinnitatud, võivad neis
toimuda veel mõned muudatused.
Infrastrukuuri toetus
On ettevõtjate arendusprojektide elluviimisel tehnilise
Koolituse programmist
infrastruktuuri kitsaskohtade likvideerimiseks. Toetust saab
Taotlejaks saab olla registreeritud äriühing, milles riik või
taotleda tehnilise infrastruktuuri ehitamiseks (projekti sihtala
kohalik omavalitsus ei oma üle 25%-list osalust, samuti FIE
üldkasutatavate teedega ühendatavate ühendusteede ja
ning ettevõtjate ühendused (kojad, erialaliidud, kuhu
nendega piirnevate laadimisplatside, parklate ja laoplatside
kuuluvad ettevõtjad). Toetust saab küsida üldiseks töö- ja
ehitus). Abikõlbulikud on kulutused, mis on seotud
juhtimisalaseks ning kitsaks ärialaseks koolituseks (ei saa
ettevõtjale vajaliku tarbimisvõimsuse saamiseks vajalike
kutse- ja kraadiõppeks, ettevõttesiseseks, oma töötaja poolt
elektriseadmete, rajatiste ja seadmete paigaldamisega
toimuvaks koolituseks, arvuti- ja keeleõppeks - välja arvatud
ettevõtja hoone jaotuskilbini, ka jaotuskilbile paigaldatavad
ärikeele õpe, õppereisideks, foorumiteks, teabe- ja
seadeldised; liitumistasud (elekter, gaas, soojusvõrk),
infopäevadel osalemiseks, erialasteks seminarideks ja
veevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning vajalike mahutite ja
konverentsideks). Ei toetata näiteks põllumajanduse,
veepuhastusrajatiste ehitamisega seotud kulutused, pumplate
jahinduse
ja
metsamajandusega,
transpordiga,
ehitamine; pumpade, filtrite, survepaakide, elektri- ja
kinnisvaraarendusega, nõustamis-, konsultatsiooni- ja
juhtimissüsteemide ostmise ja paigaldamisega seotud kulud,
koolitustegevusega seotud projekte. jm. valdkondade
vajaliku soojussüsteemi ehitamisega seotud kulutused, kui
projekte ( nimekiri EAS koduleheküljel). Rahalist piirmäära
soojust kasutatakse tootmisprotsessis. Taotlejaks saab olla
ega kordade arvu piirangut ei ole, küll ei saa esitada korraga
ettevõtja, milles riik või kohalik omavalitsus ei oma üle
mitut
taotlust.
Erinevad
on
toetusprotsendid
–
25%list osalust või äriregistris registreeritud FIE. Kui
väikeettevõtteid toetatakse 70% ulatuses, suurettevõtteid
taotlejaks on kohaliku omavalitsuse üksus, peab projekti
50% ulatuses. See kehtib üldise tööalase ja juhtimisalase
olema kaasatud ettevõtja. Toetuse minimaalne summa on 200
koolituse puhul. Erilist tähelepanu peab pöörama sellele, et
000, maksimaalne summa 5 miljonit krooni. Toetuse määrad
taotlus esitataks varakult enne koolituse algust, sest kulutusi
on erinevad suurtele (50%, omafinantseering 50%) ning
tohib teha alles pärast taotluse registreerimist EASis.
väike- ja keskmise suurusega ettevõtjaile (65%,
Lisadokumentidena on vajalik maksuameti tõendi,
omafinantseering 35%). Kui ettevõtja poolt esitatav taotlus
koolitusfirma pakkumise ja projekti plaani esitamine.
sisaldab riigi või kohaliku omavalitsusüksuse poolset
Nõustamistoetus
kaasfinantseerimist, peab ettevõtja(te) omafinantseeringu
Selle all mõeldakse ettevõtte- või organisatsioonivälise
määr olema vähemalt 25%. Selle programmi raames ei ole
konsultandi teenuste ostmist konsultandi tunnitasu alusel
abikõlbulikud energiajõujaamade ja katlamajade ehitamisega
ning projekt tohib olla kuni aasta kestev. Ühel taotlejal on
seotud kulutused, hoonete sees asuvate energia- ja vee- ja
aastas võimalik taotleda toetust kuni 200 000 krooni ulatuses.
kanalisatsioonisüsteemide ehitamisega seotud ning kohaliku
Toetuse määr on 50% abikõlbulikest kulutustest, oma- ja/või
omavalitsuse veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemide
kaasfinantseering on 50%. Taotleda saab äriühing, milles riik
ehitamise, samuti haljastustööde ning projekteerimise ja
või kohalik omavalitsus ei oma üle 25%-list osalust, samuti
planeerimisega seotud kulutused. Arvesse tulevad vaid need
FIEd, ettevõtjate ühendused (mittetulundusühingud ja
kulutused, mis on tehtud peale taotluse registreerimist EASis.
sihtasutused) ning ettevõtluse arendamisega tegelevad
Sellest programmist ei rahastata turismiettevõtjate projekte.
organisatsioonid. Töötajate arv peab olema väiksem kui 250.
Avanevaid tagastamatut abi pakkuvaid programme, mida
Toetust saab taotleda nõustamiseks näiteks järgmistes
seni finantseeris riik, hakatakse sellest aastast rahastama ka
valdkondades:
ärija
finantsplaani
koostamine,
EL struktuurifondidest, mistõttu ei ole abikõlbulik sisalduv
ettevõtte/valdkonna strateegilise arenguplaani koostamine,
käibemaks, mis jääb üldjuhul ettevõtja kanda.
juhtimisalased konsultatsioonid jm. Nõustamisteenust osutav
Eelloetletud programmid on avanemas ning taotluste
konsultant ei tohi kuuluda taotleja omanikeringi, nõukokku
vastuvõtmisest teatatakse meedia vahendusel. Praegu on
või juhatusse ega olla taotleja audiitoriks. Ei toetata järgmiste
programmdokumentidega võimalik tutvuda www.eas.ee
tegevusvaldkondadega seotud projekte: põllumajandus,
koduleheküljel.
kalandus, metsamajandus, jahindus, jae- ja hulgikaubandus,
Ettevõtlustoetuste taotlemiseks Tartumaal tuleb vajalikud
alkoholi- ja tubakatööstus, transport, finantsteenused ja
dokumendid esitada Tartu Ärinõuandlasse. Info tel 7428402.
vahendus,
nõustamisja
konsultatsiooniteenused,
hasartmängude korraldamine. Taotluse võib esitada
Piret Arusaar
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusse või maakondlikku
SA Tartu Ärinõuandla juhataja
arenduskeskusesse, Tartus Ärinõuandlasse.
Anne Ligi
SA Tartu Ärinõuandla konsultant

Uus veerand Sillaotsa koolis
Viis nädalat kolmandast veerandist on koolis käidud, sama
palju on veel käia ja veerand ongi jälle möödas. Kolmas
veerand on suusaveerand. Õnneks on sel talvel ka lund
vähemal ja rohkemal määral jagunud. Tervislikud tegevused:
kelgutamine, suusatamine aitavad lastel põskedesse puna

saada. Lastele tuleb rohkem võimaldada värskes õhus
viibimist ja nii aitame võidelda väsimuse vastu. Kooli
kehalise kasvatuse tunnid, viies läbi õppekavas nõutut,
toimuvad eelkõige suusatamise tähe all. Sel aastal on koolil
kümme uut suusakomplekti ning terve hulk vanemaid suuski,
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märgitud saavad ka need õpilased, kes säilitavad tunnistusel
mida õpilased innukalt kasutavad. Tahan tänada Katrin Jursi,
kõik viied.
Reet Hüssonit, Maive Skatškovi, Asta Vengerfeldti,
Õppetulemusi mõjutab õpilaste koolikohustuse täitmine.
perekond Nigulit, Annika Tõnuristi, Otto Alnekit, Kaja
Üha enam on suurenenud kodustel põhjustel puudumine.
Tamme, kes koolile suuski, keppe, saapaid ja suusasidemeid
120st õpilasest 19 puudus jaanuaris 212 tundi kodustel
tõid.
põhjustel. Lapsevanema tõend põhjendab kuni kahe päevast
Sillaotsa Põhikoolis õpib tänase seisuga 120 õpilast.
puudumist, kolme ja enama puudutud päeva kohta peab
Jaanuarist töötab meil uus õppealajuhataja, Anne Nukk.
olema arstitõend. Põhjuseta puudumiste arv on langenud,
Veebruarikuisel õppenõukogu koosolekul analüüsisime
jaanuaris puuduti tundidest põhjuseta 6,7%. Kõige rohkem
esimese poolaasta õppetulemusi. Teise veerandi tulemused
ehk 66% on puudutud haiguse tõttu.
olid esimesest veerandist üldjuhul paremad. Kooli keskmine
Jätkame innukalt nii õppe- kui huvitegevusega. Märtsis on
hinne I poolaastal, sarnaselt eelmisele õppeaastale, oli 4,0.
tulemas keeltenädal, deklamaatorite konkurss, solistide
Reeglipäraselt langevad keskmised hinded klasside numbri
lauluvõistlus, viisakusenädal. Oleme endiselt avatud ja
suurenedes: teisel klassil oli tulemus 4,8 ja üheksandal klassil
koostöövalmid, et suudaksime koos pakkuda lastele kooli,
3,6. Et õppimist rohkem väärtustada, kuulutasime välja
kuhu nad meelsasti tahavad tulla
konkursi, mille käigus selgitame välja õpilased, kes suudavad
III veerandil parandada oma hindeid kõige enam. Ära
Ilvi Suislepp
direktor

Matemaatikanädal Sillaotsa Põhikoolis
Koolis toimus 09.–13. veebruarini järjekordne ainenädal –
matemaatikanädal. Ka algklasside õpilased võtsid selle
nädala üritustest aktiivselt osa.
Selgitasime klassides välja kõige kiiremad ja tublimad
peastarvutajad. Esimese klassi tublimad arvutajad olid TõnisIngvar Mals, Martin Skatškov ja Herman Vaht. Teise klassi
kiiremateks arvutajateks said Timo Tori, Roland Reinvald ja
Karola Siimsalu. Kolmanda klassi kõige tublimateks
peastarvutajateks osutusid Merili Rudakov, Kenti Ilver, Reili
Saar, Eleri Helimets. Neljandas klassis olid võitjad Carmen
Küdorf, Gert Skatškov ja Kristin Klaus.
Parimate nuputajate väljaselgitamiseks pandi stendile
mitmesuguseid erinevaid nuputamisülesandeid, millest iga
õpilane lahendas omal valikul sobivaid. Vahetundides võis
mitme päeva jooksul märgata stendide juures pidevalt lapsi
nuputamas. Vastused anti oma klassi õpetaja kätte. Selgus, et
nuputamisülesandeid lahendasid peaaegu kõik 1. – 4. klassi
õpilased. Esimene klass käis nuputamas koos oma õpetajaga.
Tublimateks nuputajateks osutusid Tõnis-Ingvar Mals,
Martin Skatškov, Herman Vaht ja Kermo Mäesepp. Teise
klassi nupukamad olid Karola Siimsalu, Marta Köbas ja
Oliver Leppik. Kolmanda klassi nutikamad olid Lauri
Kiissel, Merili Rudakov, Eleri Helimets ja Annika Viru.
Neljanda klassi õpilased lahendasid väga palju ülesandeid.
Mitmed neist lahendasid peaaegu kõik ülesanded.
Nupukamad olid Gert Skatškov, Eigo Helimets ja Carmen
Küdorf.
Matemaatikanädala lõpetasime lustliku peoga, kus me
mängisime mitmesuguseid mänge, joonistasime lõbusaid
numbreid. Sellel peol kuulutasime välja kõik klasside
tublimatest tublimad peastarvutajad ja nuputajad, keda
premeerisime diplomite ning väikeste meenetega. Kõik
osalejad said maiustada kommidega.
Maret Roio - 2. klassi õpetaja
2. – 6. veebruarini toimus meie koolis matemaatikanädal,
mille raames valiti välja kahes vanuseastmes parim
peastarvutaja - prangeldaja. 4.-6. klassi arvestuses saavutas
esikoha Taavi Mals, kogudes 1300 punkti. 6.-9. klassi
õpilaste hulgas saavutas parima tulemuse Sigrid Nukk 1317
punktiga. Heade tulemustega paistsid silma veel Gert
Skatškov, Edgar Ljamin, Veiko Kõiv, Siim Raidma ja Daniel
Saabel.
Võistlus toimus Miksikese koduleheküljel ja võisteldi
liitmises. Ääretult meeldivaid emotsioone tekitas vaatepilt,

kus kümmekond õpilast istus iga päev pärast tundide lõppu
vabatahtlikult arvutiklassis ja purustades üha uuesti ja uuesti
oma endiseid rekordeid. Kasvõi üürikeseks nädalaks oli
matemaatika saavutanud õpilaste hulgas ootamatu
populaarsuse.
Siinkohal tahaks mainida, et eriti entusiastlikult olid
meelestatud 4. ja 5. klassi õpilased.
Õpetaja Mariann Laiuse eestvedamisel leidis aset sirkliga
joonistamise võistlus. Kui esialgu ootasime töid teiselt ja
kolmandalt vanuseastmelt, siis meeldivaks üllatuseks laekus
vallatuid joonistusi ka juba esimese klassi õpilastelt. Kuna 1.4. klassini oli võistlustööde hulk siiski küllalt väike,
otsustasime välja anda ainult esikoha ja selle pälvis Gert
Skatškovi joonistus. Vanemas vanuseastmes saavutas
esikoha Riho Raag Sirli Vahti ja Terje Kuljuse ees.
Aitäh kõigile, kes viitsisid ennast proovile panna. Tänu
teile sai matemaatikanädal taas edukalt peetud ja loodetavasti
õnnestus matemaatikapisikul ka mõne lapse hinge pugeda.
Marit Bachhaus
Sillaotsa Põhikooli matemaatika- ja arvutiõpetaja
Mulle meeldis matemaatikanädal, sest mulle meeldib
matemaatika ja sel nädalal oli erinevaid matemaatika
võistlusi nii väikestele kui suurtele õpilastele. Näiteks:
Miksikese koduleheküljel peastarvutamine ja hiljem ka
erinevate vanuseklasside vaheline arvutamisvõistlus.
Selgitati välja iga klassi parim peastarvutaja. Algklassidele
korraldati neljapäeval nuputamispidu. Laupäeval käisid 5.
klassi õpilased Triin Tõnurist, Taavi Mals ja Valdur Mironov
Nõo Reaalgümnaasiumis, kus toimus matemaatika
olümpiaad.
Taavi Mals - 5.klass
Matemaatikanädal oli väga huvitav. Me saime palju
arvutada ja ka muid huvitavaid asju. Kõigepealt me
arvutasime lehtede pealt ja seejärel arvutis. Arvutis me
tegime Prangli peastarvutamist. Veel oli meie koolis selline
võistlus nagu sirkliga joonistamine ja joonistada võis ainult
sirkliga, selle korraldas meie kooli matemaatika õpetaja
Mariann Laius.
Matemaatika nädal oli väga tore ja ma loodan, et teised
võistlused tulevad sama huvitavad.
Gerli Manglus - 5. klass
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Õnnitleme märtsikuus sündinuid
1
2
3
6
8
9
13
14
15
17
18

19
20

21
22
23

Vladimir Koseson
Meeta Laar
Jenny Uibu
Galina Koseson
Maria Kahar
Selma Varusk
Ilmar Luht
Eevi Vaher
Miralda Puusepp
Virve Kaha
Heldur Silm
Julius Kärgendson
Laine Vihm
Eva Sori
Valter Rammul
Eliida Dubolazova
Helmi Voiter
Paul Hank
Aliide Soggar
Karl Pastel
Mare Teras
Galina Sarova
Hilja Ojalaid
Malle Värno
Leida Volke
Ivan Dubolazov

1928
1918
1934
1939
1919
1943
1926
1926
1904
1933
1936
1935
1942
1929
1934
1935
1921
1924
1929
1931
1942
1940
1934
1938
1926
1934

Roiu
Metsanurga
Päkste
Roiu
Metsanurga
Tõõraste
Igevere
Tõõraste
Haaslava
Kurepalu
Igevere
Kriimani
Tõõraste
Metsanurga
Roiu
Päkste
Koke
Mõra
Uniküla
Aardla
Lange
Aadami
Paluküla
Lange
Lange
Päkste

24
25
26
27
28
29
30
31

Taimi Tara
Eha Allik
Marta Annamaa
Juta-Marie Lemberg
Milvi Salve
Aleksandr Jegorkin
Reet Raag
Leida Raevald
Paul Kasemägi
Vladimir Vello
Ülo Laumets
Evi Tõruke
Heino Orav

1937
1941
1938
1934
1936
1927
1944
1925
1935
1929
1932
1941
1941

Roiu
Roiu
Koke
Ignase
Kriimani
Roiu
Aardlapalu
Tõõraste
Roiu
Metsanurga
Igevere
Roiu
Ignase

Sünniaasta 2004
Johanna Auri
28.01.2004
Kriimani
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
20. veebruaril
20. veebruaril
22. veebruaril
24. veebruaril
26. veebruaril
27. veebruaril
29. veebruaril
15. märtsil

Vastlapäevadisko koolinoortele Priiuse Seltsimajas
Vastlapäevadisko Priiuse Seltsimajas
Pensionäride ühenduse Kuldlõng sõbrapäevapidu Priiuse Seltsimajas
Vabariigi aastapäeva tähistamine Haaslava valla vabadussamba juures
Kontsert kodule. Lasteaed Kukupai lapsed esinevad Roiu Päevakeskuses
Tantsuõhtu ansambliga Seelikukütid Priiuse Seltsimajas
Lõbus ja sportlik Perepäev Sillaotsal Arakamäel
“Särav naeratus” lasteteater Trumm Priiuse Seltsimajas

TANTSUÕHTU KOOS ANSAMBLIGA

SEELIKUKÜTID
27. VEEBRUAR 2004 KELL 21.00
PRIIUSE SELTSIMAJAS KUREPALUS
PILET 50 KROONI
AVATUD KOHVIK

PÜHAPÄEV KOOS PEREGA
29. VEEBRUARIL KELL 12
SILLAOTSA PÕHIKOOLIS JA ARAKAMÄEL
VASTLATRALL
SOE SUPP JA TEE - OSALEJATELE TASUTA
KAASA KELK, SOOJAD RIIDED JA HEA TUJU!

kell 18.00-21.30
kell 22.00
kell 12.00
kell 10.00
kell 10.00
kell 21.00
kell 12.00
kell 12.00

LASTETEATER TRUMM
ETENDUSEGA
SÄRAV NAERATUS
15. MÄRTSIL KELL 12
PRIIUSE SELTSIMAJAS KUREPALUS
PILET 10 KROONI

KODUKANDILOOD LXXX
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Jätkame Leida Adamsoni mälestuste avaldamist.
Seekordses lehenumbris on kirjas Vabadussõja alguperioodi,
detsember 1918 - jaanuar 1919, sündmused Haaslaval.
Detsembri keskpaigas ei suutnud eesti väed Tartu Valga
rindel enam tugevatele rünnakutele vastu panna ja 21
detsembril hõivasid punased Tartu. Mõni päev hiljem
arreteeriti vallavanem Ratassepp. Haaslaval valitses üldine
segadus ja valla asjaajamises oli täielik seisak. Ratassepa
arreteerimisele ühe ja sama 5 liikmelise punaste salga poolt,
kelle eesotsas olid vennad Postovid, järgnes veel teisigi
arreteerimisi. Paljudes peredes nõustusid nad arreteerituid
suure lunaraha eest vabaks jätma, kusjuures tasu suurus
kaubelda andis ja selle alammäär mõlemate poolte
kokkuleppel ära määrati.

Jõululaupäeval, 24. detsembril pani Oskar Postov
kuulutused välja, kus 27. detsembril rahvakoosolekule
kutsuti, et maatameeste nõukogu valida. Koosolekule tuli
umbes 100 inimest kokku, kuid valimistest loobuti ning
soovitati endine nõukogu Jüri Vahiga eesotsas, kes kohal ei
olnud, tagasi kutsuda. Usaldusväärsetest allikatest oli siiski
juba teada, et viimane ametit vastu ei võta. Tähtsamaks
päevaküsimuseks tõsteti üles valla-vanema Ratassepa, kui ka
teiste arreteeritute vabastamiseks abinõude otsimine. Valiti
saatkond, kes koosolekul koostatud palvekirja sõjatribunaali
esitama pidi. See otsus täidetigi, kuid ei saavutanud
mingisuguseid tulemusi.

Teataja
Ratassepp oli oma korrektse ja õiglase ametikohuse
täitmise tõttu valla üldsuse silmis laialdase usalduse ja
lugupidamise võitnud. Tema valimisesse olid omal ajal maatamehed küllalt skeptiliselt suhtunud, nüüd aga, kus tema
klassivaheline erapooletu hoiak silmapaistev oli, kus ta
iseäranis rangelt maatameeste viljanormide kättesaamise eest
tõrkuvate talupidajate käest hoolitses ja üksikutel juhtudel
isegi kaitseliidu abi kasutas ja igasuguste mahhinatsioonide
ja keelatud äritsemise kombineeringute vastu südilt ja julgelt
välja astus. Nii oli ta maatameeste hulgas poolehoiu võitnud
ning
kõigiti
ajakohase
vallavanema
populaarsuse
omandanud. Et arreteeritud vallavanemat omalt poolt aidata
ja tema eest enamlaste võimumeeste ees kosta, kogunes suur
hulk maatamehi omal algatusel vallamajja. Moodustati
saatkond, keda vastava palvekirjaga Tartusse läkitati.
Saatkonna juhtideks valiti vallasekretär Jaan Väljaots,
Mõrakülast Vantka talu rentnik Kusta Luha ja endine parun
Pahleni kutsar Karl Vahi (Jüri Vahi vend). Tribunali
võimumehed olid saadikute peale kole vihaseks saanud.
Väljaotsale pandud revolver lõua alla ja ähvardatud teda kui
kontrrevolutsionääri arreteerida. Saadikud olla sellepeale
ägedalt seletanud, et Haaslaval end keegi tööliste nõukogusse
enne valida ei lase, kui Ratassepp vabastatakse, et uus
nõukogu tema enda käest saaks valla asjaajamise üle võtta.
Viimane põhjus kaalus vist kõige rohkem ja mõne päeva
pärast vabastatigi Ratassepp.
Kuid maatamehed, kes Postovite poolt toime pandud
arreteerimis- ja röövretkeid põlastusega hukka mõistsid, jäid
passiivseteks, ega liigutanud uue nõukogu valimisasjus
oimugi.
Et ummikust pääseda, kutsus võimulolevate punaste poolt
vanglast vabastatud vallavanem ise algava 1919. a. 9.
jaanuariks rahvakoosoleku kokku, kuhu vaatamata punaste
kriitilisele olukorrale sõjarindel siiski 205 inimest kogunes.
Seekord oli nõukogu kindlasti vaja ära valida. Vaikse ilmaga
oli juba lähenevat kahurimüra kuulda. Oli selge, et Eesti väed
enam kaugel ei ole ja keegi ei soovinud oma pead tulle pista
ning ennast nõukogusse valida laskma, kuna järjekordne
võimuvahetus ametimeestele igasuguseid pahandusi kaasa
võis tuua. Lõpuks, pikkade nõupidamiste ja kaalutluste järele
ja uute arreteerimiste ärahoidmiseks nõustusid Aksel Juhkam
Palukülast ja vastasutatud kaitseliidu rühmaülem Johannes
Kitsel Kurepalust seda ametit vastu võtma, mida nad küll
üsna raske südamega Ratassepa ja Väljaotsa tungival
nõuandel tegid. Nõukogu sai ainult neli päeva ametis olla.
14 jaanuari hommikupoolikul oli Kurepalus õige vaikne,
kahtlaselt vaikne. Ümberkaudsed inimesed liikusid
kohkunute ja murelikkude nägudega kodu ja vallamaja vahel.
Kõikjal maad võtnud teadmatus muutus pikapeale talumatuks
ja ajas isegi raudsete närvidega inimesi ärevile. Vallamajja
kogunes järjest ka kaugematest küladest inimesi. Selgitavaid
teateid olukorra kohta ei saadud aga kusagilt. Puudus ju
vallamajas telefon, sest senini oli telefonisideme monopol
ainult rüütelkonnale kuulunud. Viimaste segaste aegade tõttu
aga olid ka mõisate liinid rikkesse läinud.
Keskpäeval tulid Aardla külast teated, et linnast püssipauke
kuulda olevat ja vahete-vahel ka kuulipilduja raginat kostvat.
Umbes samal ajal rühivad kaks lambanahast pihtkasukates
Haaslava meest, kummalgi käes tee äärest lõigatud
lepamalakas, talvist luhateed linna poole. Aeg-ajalt toetab
üks või teine oma lepasele kepile, et hobuseraudadest
konarlikuks sõtkutud teel mitte komistada või kohati
sinetaval kiilasjääl jalul püsida. Jõudnud juba linna külje all
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asuvale Jummussaare mäeni (nüüd Jummissaare), mis tol ajal
veel nagu Ihaste külagi Haaslava valla territooriumi kuulus,
seisatavad mehed vahetevahel ja jälgivad sagedamini linnast
kostvaid püssipauke. Hetkeks tekib mõlemal kahtlus, kas
siiski riskida ja edasi minna või on mõistlikum tagasi
pöörduda. Kuid see on siiski kohe mööduv kõhklemine. On
ju mõlemad kindlasti otsustanud sõjasünduste kohta täpseid
teateid muretseda, selleks on ju ohtlikule teekonnale mindud
ja kord omaksvõetud plaanide ja kavatsuste muutmine ei sobi
nende meeste sirgjoonelistele iseloomudele. Pealegi
võitlevad meestest vanemal, Taga-Aage peremehel Juhan
Voitesel kõik kolm poega noore vabariigi eest eesti sõjaväes.
Temast natuke nooremal Mällo peremehel Jaan Morgil ei ole
küll kedagi omastest rindel, kuid solidaarsusest oma sõbra
Voitese ning ühistest huvidest kodumaa saatuse vastu
sammub temagi edasi linna poole. Paar vastukihutavat
hirmunud hobusemeest ei mõista neile õieti mingisugust
seletust anda kui ainult seda, et linnas laskmine käib ja eesti
väed vist peale tungivad, mida Voites ja Mork isegi teavad.
Aeg-ajalt seisatavad sõbrad ikka uuesti ja jälgivad
tähelepanelikult linnast kostvaid laske, mis järjest harvemaks
jäävad. See julgustab mõlemaid ja kindlas usus eesti vägede
võidule astuvad mõlemad edasi.
Ligi linna kihutab neile Sika talu leskperenaine Miili
Kroomann Kosekülast vastu. Tundnud ära omavalla mehi,
peatab naine ohje kõigest jõust pingule tõmmates,
neljajooksva hobuse ja hüüab: „Mes äda teil om, kas olete
ullus lännu, kuulete ju küll, et liinan paugu käiva!“ Mehed
aga rühivad edasi. Voites lööb korraks käega ja ühmab
lakooniliselt: „Äda om siss, kui sittu ei saa!“ Mork aga võtab
oma tavalise „saksa keele“ välja ja hüüab tagant järele
vaatavale naisele: „Vasgotterwater lühter – is gut ich
vertsei!“ Viimane nähes, et meestelt tolku ei saa, vibutab
piitsa ja kihutab edasi endamisi mõistatades, mis häda küll
püstihulle mehi linna kuulide alla minema sunnib. Lootuses
Voitese ja Morgi salapärase käigu kohta mõnesuguseid
selgitusi saada, peatub naine Kurepalus, seob hobuse
vallamaja lasila külge ja astub rahvast puupüsti täis
kantseleisse, kus põnevusega linna poolt uudiseid oodatakse.
Tulijal ei ole muud uudised, kui et linnas sõda käivat. See on
aga kõigil niigi teada. Hetkeks tõmbab ta siiski kõikide
tähelepanu endale, kui ta Voitese ja Morgi ohtliku
linnamineku üle imestust avaldab ja suure täpsusega Voitese
sõnad edasi annab. Mork aga kõnelenud mingisugusest
lühtrist ja veel millestki muust, millest võimatu olnud aru
saada.
Naise lootus vallamajast asja kohta mõnesugust selgitust
saada läks vett vedama, sest ühed ei teadnud sellest midagi ja
teised, kes teadsid ei suvatsenud mingisugust seletust anda.
Nii astus uudishimulik naine vallamaja uksest sama targalt
välja, nagu ta sinna sisse minnes oli olnud. Pärast lõunat
jõudis Aardla külast uus informatsioon pärale. Laske ei
olevat enam kuulda, kuid kelle käes võim linnas, sellest ei
teatud midagi kindlat. Oletati siiski, et eesti väed Tartus sees
on.
Talvine päev kadus juba õhtu poole, kui Voites ja Mork
särasilmi kantseleisse astusid. „Oh Väljaotsake, kui sina kah
seda oles nännu, mida meie nägime! Eesti sõjamehe
marssisiva uulitsit pidi ja laulsiva eesti laule. Meie endi ilusa
sihvaka poisi, mõtle ommeti, meie endi tubli velle ja poja!“
Need Voitese sõnad kutsusid paljudel pisarad silmi.
Väljaots aga alusta üles tol ajal väga tuntud laulu: „Kolme
värvi tahan mina üliarmsaks pidada, kolme värvi taevasina
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partisanide poolt sügavas hardumuses ja tundepuhangus
hoiab ilmaotsani…“. Lauldi isegi mitmel häälel, sest
vastu.
kantseleis juhtusid ka mitmed „Priiuse“ koorilauljad olema.
Taivo Kirm
Nii võeti 1919.a. 14. jaanuari õhtupoolikul Haaslava
vallakantseleis teadet Tartu vabastamisest Kuperjanovi

Tähelepanu maaomanikud
Kui maaomanikel on põllumaad, mida nad sooviksid
järgmisel aastal riigi või Euroopa Liidu abirahaga
taasmetsastada, siis tuleks see maa kindlasti deklareerida
PRIA-s hiljemalt 15.03.2004. Deklareerimine tähendab
PRIA-s ülevaate andmist maa kasutusotstarbest 2003 aastal.
Edaspidi makstakse pindalapõhiseid toetusi ainult
deklareeritud maade kohta. Asjaga on kiire, sest PRIA-s on
pikad järjekorrad.
Täpsem info vt PRIA kodulehelt: www.pria.ee Avaleht >
Registrid > Põldude register > Põllumajandusmaade
deklareerimine.

PRIA Tartu piirkondliku büroo aadress:
Kooli 13, Narva mnt. 3, Tartu 51009
Tel: 7 371 200
Fax: 7 371 201
email:pria@pria.ee
nimi
Fred Raju
Eda Rannik
Sirje Otsa
Vaike Kõva
Jaanika Täpsi
Jaanus Toots
Merle Kohv

amet
Vaneminspektor
Vanemspetsialist
Vaneminspektor
Vanemspetsialist
Vaneminspektor
Vaneminspektor
Vanemspetsialist

Email
Fred.Raju@pria.ee
Eda.Rannik@pria.ee
Sirje.Otsa@pria.ee
Vaike.Kova@pria.ee
jaanika.tapsi@pria
Jaanus.Toots@pria.ee
Merle.Kohv@pria.ee

telefon
7371206
7384220
7384221
7421562
7384221
7384220
7421562

Info edastas Tartumaa keskkonnateenistuse piirkondlik metsanduse spetsialist Maano Laatsit

Informatsioon
Haaslava Vallavalitsuse 09.02.2004 korraldusega nr 18
on algatatud detailplaneeringu koostamine 3671 m2
suurusele Kasteheina kinnistule Haaslava külas Haaslava
vallas. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine
kaheks
ning
kinnistute
ehitusõiguse
määramine
üksikelamu, kõrvalhoone, juurdepääsutee ja tehnovõrkude
rajamiseks.

Lugupeetud mälumänguhuviline!
Teisipäeval, 16. märtsil kell 19.00 toimub Roiu
päevakeskuses MÄLUMÄNGUÕHTU.
Lisainfo telefonil 521 85 88 (Peeter Suislepp)

Politseiteated










30.01.04 a ärandati Aardla külast sõiduauto VAZ-2105.
Teos kahtlustatav isik on politsei poolt kinni peetud .
Kriminaalmenetlust alustas ja menetleb Tartu
politseiosakonna autojälitusgrupp.
Ajavahemikul 24.01 kella 17.00-25.01.04 a kella 11.00
ni on ukseluku lõhkumise teel sise tungitud Roiu, Oja tn
3 Udo Vään`a kasutuses olevasse töökotta ja varastatud
35 meetrit vasest keevituskaablit. Vargusega tekitatud
kahju on 1250 EEK. Konstaabli poolt alustati
kriminaalmenetlust.
15.02 kella 17.20 ajal lahkus Kurepalu küla elanik Ülari
Jõesaar Roiu kauplusest tasumata kaubaga väärtuses
69,90 EEK. Konstaabel karistas kiirmenetluse korras
300 EEK suuruse rahatrahviga, kuna teda ei ole varem
väärtegude eest karistatud.
15.02 kella 20.35 ajal tarvitas Roiu alevi bussipeatuse
alkoholi Raivo Nahksepp. Politseiametniku seaduslikku
korraldust lõpetada alkoholi tarvitamine ta eiras.
Kainenemiseks
toimetati
ta
arestimaja
kainestuskambrisse. Politsei karistas teda 4500 EEK
suuruse rahatrahviga nimetatud rikkumiste eest.
15.02.04 a kella 20.01 paiku Tartumaal Haaslava vallas
Roiu alevikus Roiu kaupluse ees Grossberg Guido ja
Bilinski Aleksander tungisid kallale Kaldma Rivo`le,
kellelt vägivalda kasutades nõudsid raha ning hiljem
Grossberg Guido lahkus Rivo Kaldma jalgrattaga.
Kallaletungimisega tekitati Rivo Kaldma`le moraalset ja
füüsilist
kahju.
Konstaabli
poolt
alustati

kriminaalmenetlust
röövimist
käsitleva
Karistusseadustiku § alusel.
 07.02.04 a ajavahemikul kella 16.50-17.50 on sisse
murtud ukse lukustuse
lõhkumise teel Tartumaal
Haaslava vallas Koke külas kuuluvasse traktorisse
"Valmet" ja varastatud autoraadio väärtusega 400
krooni. Kokku tekitati vargusega varalist kahju 1400
EEK. Konstaabli poolt alustati kriminaalmenetlust.
 02.02.04 a ajavahemikul kella 12.50 -16.30 on
Tartumaal Haaslava vallas Kõivukülas OÜ "Lear"
lukustamata ja järelvalveta tööliste riietusruumis asuvast
jope taskust varastatud mobiiltelefon "NOKIA"-1100.
Vargusega tekitati varalist kahju 1527,00 EEK.
Konstaabli poolt alustati kriminaalmenetlust.
 10.02.04 a suitsetasid Sillaotsa Põhikooli õpilased
Toomas, Inno ja Meelis . Kooli avalduse alusel määrati
nimetatud õpilastele konstaabli poolt Tubakaseaduse
rikkumise eest 180 EEK suurune hoiatustrahv.
Nimetatud sündmuste kohta ootab konstaabel teavet
valvsatelt vallakodanikelt telefonidel 53962110 või 7490130.
Politsei poole pöördumiseks töötab ööpäevaringselt
politseikorrapidaja telefoni lühinumber 110, tööpäevadel
7415388 (vallas asuvalt analoogtelefonilt ette valida 0).
Valda teenindava konstaabli mobiiltelefon tööpäeviti kella
08.00-17.00 on 53962110. Vastuvõtt vallamajas teisipäeviti
ja neljapäeviti 9–12
Harras Tiisler Konstaabel

Mälestame lahkunut
Genadi Tarajev
26.07.1957 – 12.02.2004
Roiu
Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  7 490130.
Toimetaja: Tiit Kivisild (teataja@haaslava.ee). Trükkija: OÜ Tartumaa Trükikoda

