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Haaslava valla infoleht

Lasteaed Kukupai tähistas oma 45. sünnipäeva

Kasvada on rõõm ja rikkus,
kasvada on vaja,
kuid ei iial täis saa pikkus kasvada eluaja.
Ilusal päiksepaistelisel reedel, 16. aprillil lendas taeva poole
nelikümmend viis värvilist õhupalli — just nii vanaks sai
lasteaed KUKUPAI. Oma rõõmu sünnipäevast jagasid
lasteaia praegused mudilased kokkutulnud külaliste ja
vanematega. Selle pika aja jooksul on lasteaia mängumaal
juhtunud nii mõndagi huvitavat ja põnevat.
Meie vallas on palju neid inimesi, kes on ise siin lasteaias
käinud ja nüüd käivad nende lapsed. Oma mälestusi
meenutades tuli rõõmupisar silma nii mõnelegi
täiskasvanule. Lapsesõbraliku lasteaia loomisel on väga suurt
kaasabi osutanud Haaslava vallavalitsus ja volikogu.
Küsimusele “Miks sa tahad käia lasteaias KUKUPAI?”
vastasid lapsed:

Oskar Daniel, 6 a: “Laulutädi meeldib! Siin on peod ja
käivad külalised.”
Merit-Karmel, 7 a: “On palju mänguasju, saab kaua natuke
palju puhata. Saab koolitööd teha.”
Stella, 6 a: “Saab õppida koolitegemise asju.”
Frank, 4 a: “Saab mängida enda asjadega.”
Marken, 7 a: “Saab targemaks.”
Mihkel, 6 a: “On lõbus.”
Anete, 7 a: “On palju sõpru.”
Garlos, 6 a: “Et papagoi on siin.”
Täname toreda peo ja kingituste eest Haaslava vallavalitsust
ja volikogu, Koit Prantsi, Tartu Maavalitsust, AS BaltOili,
Sirje ja Aldo Otsat, Kaido Pintsaart, Elle Annokit ja Juhan
Malsi, Heiki Kõõrat, Väino Zubat, Johannes Loosti ning
kõiki teisi külalisi.
Lasteaia KUKUPAI väiksed ja suured
Lasteaia juhataja Anne Lõssenko
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Vallavanema veerg
Hea vallarahvas!
25. märtsil toimunud volikogu istungi kaalukaim otsus oli
2004. aasta valla eelarve kinnitamine. Sellega määrati ära
selle aasta tööd-tegemised, milledest põhilisematest tahaksin
lehe vahendusel anda ülevaate. Eelarve menetlusel lähtuti
eelmise aasta lõpus vastu võetud valla arengukavast,
põhjalikud arutelud eelarve projekti ja saabunud ettepanekute
osas toimusid volikogu eelarvekomisjoni koosolekutel,
samuti teistes volikogu alalistes komisjonides, ja nii sündiski
üksmeelne ühehäälne otsus.
Põhirõhk selle aasta tegemistes on nagu eelmiselgi aastal
Sillaotsa Põhikooli õppimistingimuste parandamises. Kui
eelmisel aastal remonditi klassiruume, siis sellel aastal on
planeeritud põhjalikud remondid kooli saalis, õpetajate toas,
esimese korruse fuajees ning koridoris. Remonditakse
klassiruum käesoleval aastal oma kooliteed alustavate laste
tarvis. Lisaks hakatakse sellest aastast alates maksma
kõikidele vallas elavatele esimesse klassi minejatele nn
ranitsatoetust. Remonditööd toimuvad ka lasteaias Kukupai,
kus remonditakse ruum metoodiliseks tegevuseks ja
logopeedi vastuvõtuks ning pesuruum. Lasteaia õue
paigaldatakse
täiendavalt
mängumaju,
istepinke.
Raamatukogu saab juurde uusi riiuleid, arhiiv kolitakse teise
kohta ja vabanenud ruumi arvel laieneb raamatute
eksponeerimise pind. Praeguseks on juba tehtud vajalikud
remonditööd ja ostetud seadmed hambaravi kabineti tarvis.
Jätkub kruusakattega vallateede remontivajavate kohtade
parandamine. Planeeritud on Roiu alevikus Kesktänava
bussipeatusest
sidejaoskonnani
mineva
teelõigu
asfalteerimine
ja
taotlusprojekti
rahastamisel
ka

sidejaoskonnast AS BaltOilini jääv teeosa remont. Piiramaks
uljaspeade kihutamist majade vahel paigaldatakse Männi tn
majade juurde viivate teede ette õueala tähistavad
liiklusmärgid. Pimedal ajal turvalisuse suurendamiseks
paigaldatakse kooliteele täiendavaid valgustuspunkte Päkste
bussipeatuse läheduses, stabiilse välisvalgustuse tagamiseks
Villemil viiakse elektritoide üle õhukaablile.
Käesoleval aastal tähistab Priiuse Seltsimaja oma sajandat
aastapäeva. Hoonel vahetatakse välja peasissekäigu uksed,
saal saab uued toolid, seltsielu korraldajad ning nautijad aga
kauaoodatud süntesaatori koos korraliku võimendusega.
Puhkeaja paremaks veetmiseks korrastatakse ujumiskohad
Roiul ja Kurepalus paisjärve regulaatori läheduses. Villemi
rahva vaba aja sisustamiseks rekonstrueeritakse palliplats.
Suvist vaba aja veetmist aitab lastel sisukamaks muuta ka
sellel aastal korraldatav noortelaager.
Kaalukas osa valla eelarvest kulub heakorrale. Selle
tagamiseks saad ka Sina, hea vallaelanik, palju kaasa aidata.
Jätkuvad
heakorrakonkursid,
üleskutsetest
osavõtule
heakorrapäevadest ja ohtlike jäätmete kogumisringist juba
tänases lehes kirjutatakse, aga igapäevaliselt saame me kõik
teha nii, et lõpeks ümbruse risustamine. Palun kõiki, kes
juhtumisi näevad risustamise juhtumeid pealt, sellest teada
anda vallavalitsusele telefonil 7490130.
See oli põgus ülevaade käesoleva aasta peamistest
tegemistest. Allpool avaldame valla 2004. aasta eelarve
arvudes. Kõikidele vallaelanikele soovin aga tugevat tervist
ja õnnelikke kordaminekuid.
Jüri Raudseping
vallavanem

Haaslava valla 2004. a eelarve
TULUD
NIMETUS
MAKSUD KOKKU
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
RIIGILÕIVUD
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK
Haridusasutuste majandustegevusest
Sotsiaalasutuste majandustegevusest
Elamu-ja kommunaalmajandustegevusest
Üürija renditulud
TOETUSED RIIGILT JA RIIGIASUTUSTEST

5 317 000
4 887 000
430 000
40 000
546 500
157 500
20 000
330 000
39 000
5 951 000

OSATÄHTSUS
KOGUMAHUST %
43,1
39,6
3,5
0,3
4,4
1,3
0,2
2,6
0,3
48,2

91 000
3 006 000
359 000
1 558 000
145 000

0,7
24,3
2,9
12,6
1,2

600 000
192 000
150 661
139 000
11 00
661
349 572
349 572
12 354 733

4,9
1,6
1,2
1,1
0,1

EELARVE KROONIDES

Vabariigi Valitsus

Koolitoit
Toetusfond
Toimetulekutoetus
Hariduskuludeks
Vahendid palkade ühtlustamiseks
Sihtotstabelised toetused põhivara soetamiseks

RIP-Sillaotsa Põhikooli remondiks
Teede remondiks
TULUD VARADELT
Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu
Laekumine vee erikasutusest
Intressid hoiustelt
MUUD TULUD
Eelmisest aastast ületulevad tulud
KOKKU TULUD

2,8
2,8
100,0
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KULUD TEGEVUSALADE JÄRGI
ÜLDVALITSEMINE
Vallavolikogu
Vallavalitsus
Reservfond
Omavalitsuse liikmemaks
Intressid laenudelt

1 473 060
128 055
1 131 555
123 550
41 340
48 560

11,9
1,0
9,2
1,0
0,3
0,4

41 410
19 510
21 900

0,3
0,1
0,2

MAJANDUS
Maakorraldus
Muu põllumajandus (vetarst)
Ehitus
Valla teede ja tänavate korrashoid
Liikluskorraldus
Transpordikorraldus (vallasisene)

944 565
221 860
27 000
132 345
492 000
30 000
41 360

7,6
1,8
0,2
1,1
4,0
0,2
0,3

KESKKONNAKAITSE
Heitveekäitlus
Heakord

327 440
162 830
164 610

2,7
1,3
1,4

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
Elamumajandus
Kommunaalmajandus
Veevarustus
Tänavavalgustus
Muu (gaasitrassi eelprojekt)

428 565
20 000
129 120
172 445
87 000
20 000

3,5
0,2
1,0
1,4
0,7
0,2

TERVISHOID
Apteek (kommunaalkulud)
Perearst (kommunaalkulud)
Hambaravi (inventar, kommanaalkulud)

157 920
3 500
16 420
138 000

1,3
0,1
1,2

KULTUUR JA SPORT
Kultuuriüritused
Spordiüritused
Noorkotkad ja Kodutütred
Spordirajatis (Ignase korvpalliplats)
Raamatukogu
Kultuurimaja
Seltsitegevus (kooride tegevuse toetus)
Muuseum (lennundusmuuseum)
Ringhäälingu- ja kirjastamiskulud (vallalehe
toimetamine)

907 520
71 500
75 000
17 005
30 000
190 175
332 855
67 365
80 000
43 620

7,3
0,6
0,7
0,1
0,2
1,5
2,7
0,5
0,6
0,4

HARIDUS
Eelharidus (lasteaed)
Põhikool
Õpilasveo eriliin

6 505 338
1 122 415
4 983 953
398 970

52,7
9,1
40,4
3,2

SOTSIAALNE KAITSE
Päevakeskus
Üldhooldekodud (3 vanurit)
Sotsiaalhoolekande teenus
Sotsiaaltoetused peredele ja lastele (sünnitoetus,
matusetoetus, toetus I klassi astujatele)
Toimetulekutoetus
Muud toetused (Tsernobõli toetus)
Sotsiaalse kaitse haldus
Muud (sotsiaalkorter)

1 293 835
148 560
86 500
229 320
195 100

10,5
1,2
0,7
1,9
1,6

378 495
7 200
222 520
26 140

3,0
0,1
1,8
0,2

275 080

2,2

12 354 733

100,0

AVALIK KORD JA JULGEOLEK
Abipolitsei
Muu avalik kord ja julgeolek

LAENUD
KOKKU KULUD
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Tere, kevad
Tere, hea vallarahvas!
Traditsioonilised valla heakorra nädalad on tänavu 26.
aprillist kuni 10. maini. Sellel ajavahemikul on Haaslava
valla elanikel võimalik valla kulul ladustada prügi Aardla
prügilasse. Nagu tavaliselt, saab prügitalonge vallamajast ja
VA Majaabi kontorist Männi 5-1, Roiu. Talonge
väljastatakse
kuni
kahe
tonni
ulatuses
ühe
leibkonna/majapidamise
kohta.
Samas
toimub
ka
suuremõõtmeliste jäätmete kogumine, mille tarbeks
paigaldatakse Aardla küla, Ignase küla, Villemi ja Roiu
aleviku keskustesse lahtised prügikonteinerid 1.–3. mail.
Samas toimub 6. mail keskkonnaohtlike jäätmete kogumine
— Aardla külas kell 10.00–10.45, Villemil 11.00–11.50 ja
Roiu alevikus kell 12.00–13.00. Ohtlike jäätmete kogumist
korraldab AS Epler & Loorents, kes tuleb kohale oma
transpordiga. Vastu võetakse järgmisi ohtlikke jäätmeid:
akud, patareid, vanad ravimid, olmekeemiajäätmed,
taimemürkide jäätmed, värvijäätmed, vana õli ja õlifiltrid,
elavhõbedat sisaldavad jäätmed, külmikud, kodumasinad ja
päevavalguslambid.
Ikka peab tõdema, et osa vallaelanikke poetab oma
olmejäätmeid metsa alla või salaja naabri konteinerisse.
Eelinformatsioonina
niipalju,
et
vastavalt
uuele
jäätmeseadusele peab vald korraldama riigihanke prügiveo
operaatori leidmiseks meie vallas, sõlmima lepingu
operaatoriga ja omakorda kõigi valla territooriumil asuvate
majapidamistega, olgu selleks siis talud või korteriühistud.
Sama kehtib ka suvilakooperatiividega — küsimus on lihtsalt

selles, kas iga suvila omanikuga eraldi või kõigiga korraga
(üks suur konteiner või 30 väikest). Uue jäätmeseaduse mõte
ongi just selles, et kui inimene niikuinii maksab prügi äraveo
eest ja prügi ka ära veetakse, pole enam midagi salaja metsa
alla sokutada. Ehk selles, et meie loodus pikapeale saaks
puhta(ma)ks. Ja jutt, et mul ei tekigi jäätmeid ja mis tekib,
põletan pliidi all ära... vabandage, aga see pole kellegi jutt —
telekat ega konservikarpe ei põleta mitte keegi.
Ka sel kevadel aitab valda heakorrastada Lauri Roosioru
poolt juhitud AS Sahkar, kust saab tellida prügi laadimis- ja
äraveotehnikat. Helistage mobiilile 511 8174, leppige kokku
teile sobiv aeg. Samas toonitan, et transpordikulud peab
kandma tellija ise, vald tasub ainult prügi ladustamise eest
Aardla prügilasse. Prügitalongide saamiseks pöörduge
Haaslava vallavalitsuse kantseleisse (749 0130, Maire
Manglus) või vallaasutusse Majaabi (749 0176, 527 6173,
Valeri Rudakov).
Nagu iga kevad, nii ka tänavu juhin teie tähelepanu sellele, et
kulu ja prahi põletamine on üks üliohtlik asi. Võimalusel
vältige kulupõletamist — säästke konni, siile, putukaid...
Neile, kel vähegi aega ja soovi, pakub VA Majaabi
heakorranädala raames lepingulist tööd valla üldkasutatavate
territooriumide korrastamiseks.
Jõudu ja ladusat koostööd soovides
Valeri Rudakov
VA Majaabi direktor

Eesti naisest
Nüüd on siis Eestil soolise võrdõiguslikkuse seadus olemas.
Sotsiaaldemokraadid jälgivad piinliku täpsusega, kuni
juuksekarva lõhkiajamiseni, kuidas seda olulist dokumenti
Eestis ellu viima hakatakse.
Naised saavad oma töö eest Eestis vähem palka kui mehed.
Täpselt sama tööd tehes makstakse reeglina naisele vaid 3/4
mehe palgast. Kui küsida tööandjalt, miks sedasi, siis tüüpvastus on, et mees peab perekonda ülal. See pole hoopiski
nii! Vaid üks sajandik Eesti meestest peab oma naisi ülal.
Need on uusrikkad, kes n.ö vett ei joo ja jalgsi ei käi, ning
kelle naised peaaegu et elavad ilusalongides. Kuidas 1%
saab 99% vastu? Isegi kui see suhe on 1:9, tuleb ikkagi välja,
et lõviosa naistest peab Eestis tegema tööd.
Tööandja on varmas vastama, et naiste ja meeste palk sama
töö eest on enam-vähem sama. Pilguheit palgalehele võib
seda näidatagi, kui aga edasi küsida, kuidas on lisatasudega,
selgub tõde. Nii näiteks ei oska Maire või Ülle kuidagi nõuda
mobiiltelefoni ostmist ja telefoniarvete kinni maksmist,
ametiauto soetamist ja transpordikulude katmist ettevõtja
poolt. Mees oskab. Naine käitub ikka nii, et ”ah, mis mina”
ja ”kuidas ma hakkan ülemuselt seda või teist küsima, kui
ülemus ei märka mulle pakkuda, ju ma siis pole seda väärt”.
Muide, töövõtjal on paljude ametite puhul õigus nõuda kord
aastas koolitust tööandja kulul. Seda hoolimata soost. Minu
kogemuse varal oskavad mehed siingi oma õiguse eest
paremini seista. Mis tähendab ju omakorda, et Eesti naisele
omane tagasihoidlikkus pole mitte voorus, nagu meie
kasvatus ja vanasõnad toonitavad, vaid 21. sajandil
muutumas rängaks puudeks.
Mulle on vastukarva kuulata lugusid noortest naistest, kes on
tööandja silmis kui kurjategijad. Ikka olen mõne tähtsa mehe
suust kuulnud, et kuna noorel naisel on "oht" rasestuda, siis

tuleb tööandjal end selle vastu kaitsta, st teha kaval
tööleping. Tegelikult on noortel naistel ühiskonnas
topeltraske. Eesti peretoetuste süsteem on vilets ja
ebaõiglane. Siinkohal oleks paslik meenutada mullust
vanemapalka. Vähestele annab riik palju, aga enamus saab
väga vähe. Sotsiaaldemokraadid rääkisid emapalgast ja
nõudsid kõikide sündivate laste kohtlemist võrdselt, kuna
lapsed on sündides ühiskonnale ühtemoodi tähtsad.
Sotsiaaldemokraatidel on naiste muredele lahendused
olemas. Meie mõttekaaslased Põhjala riikides on suutnud
naiste õiguste eest seista paremini kui kusagil mujal
maailmas. Naine saab võrdse töö eest võrdset palka.
Sotsiaaldemokraatlik perepoliitika on taganud noortel emadel
võimaluse lapsi saada ja edukalt töötada. Mina leian, et mida
enam juurdub Eestis vasakpoolne ehk sotsiaaldemokraatlik
mõtteviis, mille lipukiri on "Õiglase riigi eest!", seda
turvalisemalt tunnevad Eesti naised end selles ühiskonnas.
See tähendab olukorda, kus naine tunneb end tööandja ees
kaitstuna, kus naised saavad võrdset palka meestega ja kus
peretoetuste süsteem on märgatavalt parem kui täna.
Kallid Haaslava valla naised! 2000 kilomeetri kaugusel
Brüsselis kuus aastat elades ja töötades sai mulle peagi
selgeks, et Eesti naine on oma mehele ja ühiskonnale ilus
tark partner, kelleta Eesti poleks praegu see, mis ta on.
Alatasa olin ma ajakirjanikuna tunnistajaks olukordadele, kus
eestlanna ajas Euroopa Liidus n.ö Eesti asja hoopis
tõhusamalt, et mitte öelda lausa pareminigi kui tegi seda
Maarjamaa mees. Ja samas ei taha ma kuidagi Eesti naist ja
meest teineteisele vastandada. Vaid koos ja väärikate
partneritena oleme me elujõulised. Olgem tublid!
Marianne Mikko – SDE juhatuse liige
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Haaslava Meeskoor ja Meestelaulupäevad läbi aegade

1931. aasta jaanuaris asutasid Tuigo meeskoori lauljad
Haaslava Meestelaulu Ühingu. Aastaarvuks märgiti küll
1931, aga koos käidi ja seltsielu edendati juba 1923. aastast,
mil asutati Tuigo meeskoor.
Nagu on lugeda ühingu asutamiskoosoleku protokollist, olid
need möödunud sajandi kolmekümnendad aastad väga
viljakad igasugu seltside tekkeks. Kuid samas— nii kiiresti,
kui tekkis uusi seltse ja ühinguid, neid ka kadus.
Miks siis loodi Haaslava Meestelaulu Ühing?
Eks ikka meestelaulu ja üldisemalt muusikaelu elavdamiseks
kohapeal. Ja nagu märkis Aleksander Koorits tookord:
“Ühing ei sure mitte, kui temas leidub inimesi, keda laulmine
huvitab.“
Huvi ja armastus laulmise vastu on elus hoidnud nii Haaslava
Meestelaulu Ühingut kui ka hilisemat Haaslava Meeskoori,
kes läinud aastal tähistas
oma kaheksakümnendat
aastapäeva.
1935. aastal, kui korraldati I Haaslava Meestelaulupäev,
pandi alus Meestelaulupäevade pikaajalisele traditsioonile.
Poliitiliselt ning majanduslikult rasked neljakümnendad ja
viiekümnendad aastad ei jätnud puudutamata ka
laulupäevade liikumist. Alles 1967. aastal oldi valmis
korraldama järjekordne Haaslava Meestelaulupäev. Nii ongi
jõutud tänasesse päeva ja 22. mail toimub juba 27.
laulupäev.

Laulumeeste entusiasm, dirigentide tubli töö ning muidugi
valla ja sponsorite toetus on teinud võimalikuks koori
osalemise nii ülevabariigilistel laulupidudel kui kohaliku
tähtsusega laulupäevadel. Samuti on
edukalt esinetud
võistulaulmistel. Vilgas on ka meeskoori kontserttegevus —
alanud aastal on mehed jõudnud juba esineda nii Pärnus kui
ka Ida-Virumaal.
Haaslava Meekoori suurimad toetajad ja pöidlahoidjad on
laulumeeste endi pered. Aitäh Teile! Samuti on suurteks
toetajateks Haaslava Vallavalitsus ning kohalikud ettevõtted.
Kui ennesõjaaegsel perioodil oli põhiliseks toetajaks Eesti
Lauljate Liit, siis alates II Haaslava Meestelaulupäevast on
toetajateks olnud mitmed ettevõtted ja eraisikud — Tartu
Lihakombinaat, Tartu Õlletehas, Tartu ATP (praegune
Tarbus). Viimastel aastatel on ürituse edukale toimumisele
kaasa aidanud AS Tartu Külmhoone, Tartu Tarbijate
Kooperatiiv, AS Reola Gaas, AS Baltoil, AS Saint-Gobain
Isover Eesti, OÜ Männiku Piim, OÜ Sahkar, OÜ Arujõe,
Berry Farming, Kõivu-Andrese talu, Eestimaa Rahvaliit ning
hr. M. Avarmaa, hr. Koit Prants.
Meestelaulupäeval 22. mail on peaesinejaks Haaslava
Meeskoor ja oodatud on paljud Lõuna-Eesti meeskoorid.
Ilona Vaagen
Valla kultuuri-ja sporditöö vanemspetsialist
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Õnnitleme maikuus sündinuid
1
2
3
5
9
10
11

12
13
14
15
16
21
22
23
26

Maie Aasna
Maila Malinen
Heldur Pallo
Lembit Rinaldo
Aita Munitsõna
Ene Laur
Helene Undrits
Leili Pärnmets
Linda Henn
Maimu Luht
Maie Lätt
Viljar-Magnus-Kaarle Päss
Kalju Raag
Alviine Kupri
Elvi Laja
Heinu Sorga
Eldur Laja
Salme Tippo
Hilda Taavita
Ilme Vihm
Jaan Hansen

1940
1940
1938
1938
1941
1944
1910
1937
1921
1936
1936
1935
1944
1924
1942
1938
1938
1937
1931
1941
1929

Haaslava
Aardla
Lange
Aardla
Kurepalu
Kurepalu
Haaslava
Aardla
Uniküla
Roiu
Aadami
Haaslava
Aardlapalu
Roiu
Koke
Aardla
Ignase
Aardlapalu
Aardla
Mõra
Mõra

28
30

Jaanus Reisner
Lehte Kaljumäe

1938
1944

Aadami
Ignase

Palju õnne!

Sünniaasta 2004
Kertu Kaldma
06.04.2004
Koke küla
Sander Aavik
26.03.2004
Kurepalu
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
30. aprill
7. mai
22. mai
1. juuni

Volbriöö Roiu lasteaia mängumaal
Sillaotsa kooli ja lasteaia "Kukupai" emadepäevakontsert Priiuse Seltsimajas
XXVII Haaslava Meestelaulupäev Kurepalu lauluväljakul
Lastekaitsepäeva tähistamine Roiu lasteaia mängumaal

kell 18.00
kell 18.00
kell 18.00
kell 18.00

Pühadeootuses perepäev

Heal lapsel mitu nime. Kindlasti on see kõigile tuttav ütelus.
Mitu nime on ka äsja möödunud kevadpühadel. Neid
nimetatakse
veel
kiige-,
lihavõttemunaja
ülestõusmispühadeks. Ja eks need kevadpühad ongi ühed n.ö
head lapsed, sest nad toovad endaga kaasa rõõmu, naeru ja
päikest, hoolimata sellest, kas peetakse neid kristliku
tagapõhja pärast või lihtsalt rõõmust, et kevad on saabunud.
Pikk pühade nädalavahetus on aeg, kus on aega olla perega
koos. Ja juba sellele eelneval nädalal saab teha ettevalmistusi
pühadeks – tuua oksi tuppa vaasi, meisterdada
lihavõttekaunistusi ning -kaarte.
4. aprillil, pühade eel, toimus järjekordne perepäev Priiuse
Seltsimajas, mis sedakorda oligi pühendatud kevadele ja
saabuvatele lihavõttepühadele.

Nii suured kui ka väikesed said meisterdada mitmesuguseid
kevadisi kaunistusi: okstest pärgi ja teisi põnevaid asju, mida
ehtida nii värviliste sulgede, liblikate, pajuurbade kui ka
pisikeste tibupoegadega. Kõike seda õpetas tegema Tiina
Kaha, kelle kätetöö vili oli ka kena ja rõõmsavärviline
pühademeeleolus seltsimaja.
Samal ajal, kui üks grupp inimesi meisterdas Tiina käe all
koju erinevaid kaunistusi, õppisid teised Anne Lõssenko
juhendamisel valmistama põnevas tehnikas lihavõttekaarte.
Värvikireva kaardi valmistamisega said kõik suurepäraselt
hakkama ning kellelegi rõõmuks see kaart ka kindlasti
saadeti või kingiti.
Kui näpuosavus oli proovile pandud, toimus perepäeval
pisike kontsert, kus Sillaotsa Põhikooli õpilased, kes osalesid
ka kooli solistide konkursil, esitasid lustakaid laule. Soliste
saatis süntesaatoril Ilona Vaagen.
Ning siis tuli väga põnev perepäeva osa. Nimelt oli juba
kuulutusel
kirjas,
et
perepäevale
võiks
tulla
lihavõttepühadele sobivates kostüümides. Kümmekond last
olidki vaeva näinud ning saime imetleda ja auhinnata
mitmeid tibu- ja jänkukostüümides tegelasi.
Perepäevalt ei puudunud ka muinasjutt lihavõttejänesest, kes
taevavärvidega mune värvis ning neid siis lastele rõõmuks
viis. Eriti toredaks tegi muinasjutu see, et lapsed said ise
sealseid tegelasi ka jäljendada ning muinasjutt kasvas edasi
näitemänguks. Kõige selle eest suur tänu Ilona Vaagenile,
kes muinasjutu jutustas ning lapsed mängima pani.
Perepäeval sai süüa väga head kohupiimakooki. Kohupiim
on teatavasti üks lihavõttetoit ning seetõttu sobis meie

Teataja
perepäevale ideaalselt. Koogi küpsetas Külli Dubolazov.
Samuti sai krõbistada porgandeid, juua limonaadi ning süüa
kommi.
Järgmisena kohtume 30. aprillil Roiul, kui toimub
volbripäeva tähistamine lasteaia mängumaal. Teatavasti on
siis Walburgi öö ning nõiad kogunevad Blocksbergi mäele
tantsu lööma. Nõiaks maskeeritud lapsed koos vanematega
on kõik mängumaal oodatud. Ning tulemas on
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lastekaitsepäev 1. juunil, mille tähistamiseks ka kindlasti ühtteist põnevat toimub.
Sünge sügis ning lõputuna näiv talv on siiski üheskoos läbi
käidud. Olgem ka kevadel toetavad ja abistavad, rõõmusid ja
muresid üksteisega jagav kogukond!
Maive Otsa ja Tiina Karu
projekti assistendid

Kevad koolis
Päikesepaistelised ja ilusad ilmad viivad vägisi mõtted
suvisele koolivaheajale. Ent tuleb veel kuu aega pingutada, et
kooliaasta edukalt lõpetada. Kindlasti lisab ilus päikesepaiste
igaühe hinge rohkem rõõmu, tegutsemislusti ning optimismi.
Meie kooli elu on jätkuvalt aktiivne ja huvitav olnud.
Omamoodi on iga lapsevanem sellest osa saanud. Kasvõi
kodus lapsega erinevateks üritusteks ettevalmistusi tehes.
Koolimaja oli eriti kaunis kevadpühade ajal – imetoredad
õpilaste valmistatud kompositsioonid rõõmustasid meie
kõikide silmi.
Ka õues läheb iga päevaga aina ilusamaks. 14. aprillil oli
välja kuulutatud õues õppimise päev. Iga klass sai õues
õppetundi tehes veel kord veenduda, et meie koolimaja asub
väga kauni looduse keskel. Sel päeval rõhutasime taas
looduse olulist osa inimese jaoks, rääkisime säästvast
arengust ning looduse kaitsmisest. Meie koolis ei ole karta, et
laps loodusest ja maalähedusest kaugele, võõraks jääks. Väga
paljud ettevõtmised toimuvad meil teadlikult looduses.
06.–07. aprillil toimusid koolis lahtiste uste päevad. Oli tore
kohtuda päris paljude lastevanematega. Lastevanemate
aktiivsus ja tähelepanu kooli osas on suurenenud. Erinevaid
ettepanekuid on tehtud, millele me tahame ka tähelepanu
pöörata. Suure tõenäosusega saab olukordi ja segadust
lahendada, kui probleem on konkreetselt teada ja läbi
räägitud. Tahan tänada lapsevanemaid, kes lahtiste uste
päevadel kooli külastasid. Eriti tänan aga neid
lapsevanemaid, kes täitsid arvamuslehed ning kooli elu ja
tegevust kiitsid. Oma silmaga nähtut saab enim usaldada.

Tänan nende toredate soovide eest, mida koolile soovisite.
Nii harva me kiidame üksteist ja ometigi on kiitus elus ning
toimetulemises väga vajalik osa. Aitäh, Liina Köbas, Angela
Kõllamõts, Taimi Tahti, Ülle Kõõra, Marina Mironova,
Marge Osula, Merle Laur, Merike Nukk!
Mõned laused lastevanemate arvamuslehtedelt: Lahtiste uste
päevad on alati põnevad ja siis näed kooli erinevaid
olukordi. Meeldisid tunnid - sisukad, arendavad, lõbusad,
vaheldusrikkad,
grupitöö,
õpetaja
professionaalsus,
pingevabadus. Kiidusõnad meie sööklale, kus pakuti
meeldivat lõunasööki. Söök nagu kodus! On tore näha, et
oma erialal töötavad inimesed teevad südamega tööd. Kooli
vilistlasena tunnen koolis 25 aasta tagust hõngu. Õpetajad
on väärilised järglased minuaegsetele õpetajatele.
Klassiruumid on väga ilusad ja kodused. Kool ja
klassiruumid olid väga puhtad, üritusi on koolis piisavalt.
Olen Sillaotsa kooliga väga rahul! Selliseid lauseid ja
mõtteid lugedes saab iga õpetaja, iga töötaja juurde indu ja
tahet veelgi paremini teha. Probleeme on alati ja igasuguseid,
kuid julgen loota, et igale asjale on ka lahendus. Ja kõige
olulisem ongi, et laps tuleb igal hommikul hea meelega
kooli.
Ilus lehekuu rohke tegevusega ootab ees. Iga päev astume
lähemale kooli lõpule.
Soovin kõigile toredat ja tegusat kevadet!
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Noorkotkaste kevadlaager.
19. märtsil käisid mitmed Sillaotsa poisid Noorte Kotkaste
kevadlaagris.
Laagris oli palju põnevat. Oli matkamänge, õppetunde,
meisterdamist ja muud.
Õppetundides me õppisime sõlmi, meisterdamist, lõkke
tegemist ja natuke ka ajalugu. Saime selgeks kalamehe- ja
poomissõlme, seasõra ja mõne huvitava sõlme veel.
Võistluse jaoks meisterdasime puust kujukesi. Peaauhind oli
McCayveri nuga.
Matkal täitsime erinevates kontrollpunktides mitmesuguseid
erinevaid ülesandeid. Saime kokku sõna McCayveri nuga.

Ilm oli väga halb. Ühel hommikul ärkasin ja panin tähele, et
lund sajab. Ometi oli kevad käes. See oli küll päris imelik.
Telgis, kus me ööbisime, oli väga soe. Kui tuli ära kustus,
läks küll külmaks, kuid sellest polnud midagi. Õige
noorkotkas peab harjuma kõigega.
Gert Skatškov.
Kommentaariks peab lisama, et 26.–28. märtsil toimus
Haaslava vallas Age orus Noorte Kotkaste Tartu maleva
kevadlaager, kus koos oli ligi 80 poissi.
Taivo Kirm
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Kaubandustegevuse seadus
15. aprillil 2004.a jõustus kaubandustegevuse seadus (RT I
2004, 12, 78).
Käesolevas seaduses on muudetud kaubanduse valdkonna
ettevõtluse
regulatsiooni,
asendades
kauplemisloa
registreeringuga. Selleks on moodustatud majandustegevuse
register, mis kuulub Majandus- ja Kommunikatsiooni
ministeeriumi haldusalasse.
Kaubandustegevus jaguneb hulgi- ja jaekaubanduseks,
toitlustamiseks ning teeninduseks. Kaubandustegevuseks
loetakse ka turu- ja tänavakaubanduse korraldamine ning
kaubanduse korraldamine avalikul üritusel.
Seaduses sätestatakse, et kauplejal, samuti kaubanduse
korraldajal on lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui
tema kohta on kehtiv registreering majandustegevuse
registris. Sisuliselt tähendab see kaupleja või kaubanduse
korraldaja andmete kandmist registrisse. Kuni 15.04.k.a pidi
kaubandustegevusega tegelemiseks omama kauplemisluba,
mille väljastas vallavalitsus oma haldusaktiga, siis selleks, et
kaupleja või kaubanduse korraldaja saaks tegeleda
kaubandustegevusega, ei pea nüüd enam tegema selle kohta
haldusakti ega väljastama kauplemisluba. Eeltoodu lähtub
põhimõttest,
et
isik,
kes
soovib
tegeleda
kaubandustegevusega, vastutab ise oma tegevuse eest ja seda
mitte ainult selleks tegevuseks õiguse saamise taotlemise
hetkest, vaid kogu tegevuse perioodil.

Erinevus on selles, et taotleja, kes soovib tegeleda
kaubandustegevusega,
peab
pöörduma
registreeringutaotlusega vallavalitsuse poole, kes kannab
andmed registrisse.
Seaduses on sätestatud ka ära mõisted nagu turu- ja
tänavakaubandus. Näiteks, kui varem võis müüa kasutatud
tööstuskaupu tänaval, siis lähtudes kaubandustegevuse § 19
lg 2 on keelatud tänaval müüa kasutatud tööstuskaupu ning
loomi.
Lõpetuseks tahangi öelda, et lähtudes kaubandustegevuse
seaduse § 34 on kehtestatud järgmised üleminekusätted:
Enne kaubandustegevuse seaduse jõustumist väljastatud
tähtajaline kauplemisluba kehtib kauplemisloale märgitud
tähtpäevani või sellele märgitud andmete muutumiseni,
kuid mitte kauem kui 2005. aasta 15. aprillini.
Enne käesoleva seaduse jõustumist väljastatud tähtajatu
kauplemisluba
kehtib
sellele
märgitud
andmete
muutumiseni, kuid mitte kauem kui 2005. aasta 15.
aprillini.
Enne
kaubandustegevuse
seaduse
jõustumist
hulgikaubandusega tegeleval kauplejal on lubatud tegutseda
registreeringuta kuni 2004. aasta 15. septembrini.
Registreerimise eest tasutakse riigilõivu 300.- krooni
(riigilõivuseaduse § 6817).
Aire Veske
Vallasekretär

Politseiteated




Ajavahemikul 15.02.04 kuni 28.03.04 on kahel korral
ukse luku lõhkumise teel sisse murtud Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutusele kuuluvale välilasketiiru
hoidlasse Palukülas ja varastatud kaks pulberkustutit, 50
rulli WC paberit ja lõhutud kaks tabalukku, millega
tekitati varalist kahju 1670 krooni. 28.03.04
sissemurdmises kahtlustatav on kindlaks tehtud ja ta on
oma teo üles tunnistanud.
31.03.04 kella 18 paiku sõitis Palukülas talu hoovile
sõiduauto, millest väljus meesterahvas, kes hakkas
vaatama üle majapidamise hooneid. Lõpuks sõitis
puuriitade juurde ja laadis auto salongi kuivi küttepuid
täis ning soovis nendega talu hoovist lahkuda, mis tal
aga ei õnnestunud, sest taluperemees oli kodus ja
teavitas koheselt politsei korrapidajat, kes omakorda
teatas juhtunust konstaablile, kes oli piirkonnas ja jõudis
kiirelt kohale. Isik, kelleks osutus Võnnu valla elanik
Alar, peeti kinni ja küttepuud tagastati omanikule.









Ööl vastu 28.03.04 on Roiu alevikus Männi 4 maja
juures rüüstatud seal seisnud sõiduautosid ja lõhutud
ukselukk; 15.04.04 ajavahemikus 09.30 kuni 12.30 on
Igevere külast varastatud nõukogude päritolu rohelist
värvi raamiga naiste jalgratas.
Nimetatud teo toimepanijate kohta palub konstaabel
infot, mida võib edastada telefoni teel või isiklikult.
13.04.04 kell 10.35 magas Roiu alevikus Roiu kaupluse
juures joobes meeskodanik, kes toimetati kainenemisele
Tartu politseiosakonna arestimajja.
Konstaabel karistas Ilmarit väärteo eest 480 krooni
suuruse rahatrahviga.
08.04.04 kella 16.55 ajal peeti Reola-Hammaste tee 3.
kilomeetril kinni Võnnu valla elanik, kes juhtis
sõiduautot alkoholijoobes ja juhilubadeta. Juht keeldus
joobeekspertiisist. Juhile koostati väärteoprotokoll ja
sõiduk toimetati valvega parklasse.
Märtsikuul
mõõdeti
neljal
korral
Ülenurme
konstaablipiirkonna konstaablite poolt sõidukite
sõidukiirust Haaslava valla teedel. Lubatud sõidukiiruse
ületamise eest karistati kokku 12 kiiruseületajat.
Harras Tiisler
konstaabel

Mälestame lahkunuid
Eda Trei
02.08.1954–28.03.2004
Ignase küla

Elfride Taavita
01.08.1918–30.03.2004
Aardla küla

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  7 490130.
Toimetaja: Tiit Kivisild (teataja@haaslava.ee). Trükkija: OÜ Tartumaa Trükikoda

