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Meestelaulupäev Kurepalus

Haaslava 27. Meestelaulupäev, pühendatud Eesti lipu 120ndale aastapäevale, toimus laupäeval 22. mail Kurepalus.
Pidu algas traditsioonilise rongkäiguga Priiuse Seltsimaja
juurest
lauluväljakule
puhkpilliorkester
POPSIDE
marsihelide saatel.
Rohkearvulist laulumeeste ja rahvatantsijate rongkäiku
kaunistasid kooride lipud ja osalejate värvikirev riietus. Kogu
rongkägu jooksul kõlas meeste reibas laul.
Laulupäeva avas volikogu esimees Avo Samarüütel, kelle
hinnangul pole taasiseseisvunud Eestis Kurepalu mändide all
nii suurt hulka laulumehi nähtud.
Õhtut juhtis Haaslava Meeskoori tunnustatud dirigent Kalev
Lindal, kes ka ise ühendkoore juhatas. Meeskoore oli kokku
tulnud 16: Ida-Virumaalt, Kesk- ja Lõuna- Eestist, Tartu
linnast ja Tartumaalt. Koore juhatama oli palutud vabariigi
üldlaulupeo dirigendid Ants Soots, Jüri Rent ja Alo Ritsing.
Ühendkooride jõulisele ja mehisele esinemisele lisas
vaheldust ja sära naisrahvatantsijate etteasted.
Meeskooride
tegevustes
on
olnud
paremaid
ja
tagasihoidlikumaid aegu, kuid vaatamata kõigele on
koorilaulu viljelemine kestnud tänaseni. On kaks jõudu, mis
koori elus hoiab: koori enda kõrge vaimsus ja tugev koori

juhtkond. Haaslava Meeskoori dirigendid Kalev Lindal,
Aulike Lõõndre ja koori president Arno Justus on koori
tegevust juhtinud ja vaimsust kõrgel hoidnud. Haaslava
Meeskooris on lauljaid lisaks oma valla meestele Ülenurme,
Kambja ja Mäksa vallast ning Tartu linnast.
Meeskooride laulude esitus oli kindel ja õnnestunud ning
pakkus hingelist elamust nii lauljatele kui kuulajatelevaatajatele. Suurüritus sai teoks tänu dirigentide,
meeskooride ja paljude sponsorite ühistööle. Vallavanem Jüri
Raudseping tänas kõiki osalejaid ja ürituse toetajaid
tänukirjade ning meenetega. Õhtu lõppes simmanniga, kus
üllatusesinejana mängis tantsuks Haaslava Meeskoori bänd
Kalev Lindali juhatamisel.
Jakob Hurt on öelnud: “Kui me ei saa suureks rahvaarvult,
siis peame me saama suureks vaimult”, mida kinnitas ka
toimunud Meestelaulupäev, kus jäi kõlama eestlus ja meie
vaimurikkus.
27. Meestelaulupäev oli väärikas ja mõjuv ning loodame, et
see kõrge vaimsus tulevastesse pidudesse edasi kandub.
Maie Otsa
Tervishoiu-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
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Põllumaa toetuste taotlemine on ukse ees
Põllumaa deklareerimine kestis 12. aprillini. Selle maa
peale, mis on PRIAs kirja pandud, saab 17. maist kuni 15.
juunini toetust taotleda.
Tänavu on maaharijatel võimalik saada kolme pindalapõhist
toetust:
• ühtset pindalatoetust ja täiendavat otsetoetust;
• põllumajanduslikku keskkonnatoetust;
• ebasoodsamate piirkondade toetust.
Neid toetusi saab maa hooldaja, kes maa heas
põllumajanduslikus korras hoiab. Toetus ei ole mõeldud
maaomanikule, kes maa korrashoidmisega ei tegele. Sama
maa peale ei saa toetust kaks või rohkem taotlejat. Soovitame
maaomanikul ja rentnikul omavahel kokku leppida selles, kes
toetust taotleb. Juhul kui selgub, et sama maa peale küsisid
toetust mitu inimest, siis kontrollib PRIA kohapeal seda,
kellel on dokumentide järgi õigus maad kasutada.
Toetust saab inimene või ettevõte, kes taotleb toetust
vähemalt 1 ha põllumajandusmaale, kusjuures põllu suurus ei
tohi olla väiksem kui 0,30 ha.
Toetuste juhendmaterjali ja taotlusvorme saab PRIA
piirkondlikest büroodest või koduleheküljelt www.pria.ee.
Pindalapõhiste toetuste taotlusi võetakse vastu PRIA
piirkondlikes büroodes 17. maist kuni 15. juunini. Hilinenud
taotluste vastuvõtmise aeg on 16. juuni – 9. juuli 2004.
Hilinenud taotluste puhul vähendatakse väljamakstavat
toetuste summat 1% iga hilinenud tööpäeva kohta.
Pindalapõhised toetused makstakse välja pärast 1. detsembrit.
Ühtne pindalatoetus ja täiendav otsetoetus
Ühtse pindalatoetuse saamiseks tuleb taotlejal kas:
• külvata põllukultuurid 15. juuniks;
• niita või karjatada rohumaad enne 31. juulit ning niide
hekseldada või ära vedada (v.a heinaseemnepõllud ning
käesoleval aastal rajatud rohumaa);
• kasutusest väljas olevale maale rajada 1. juuliks
põllumajanduskultuur või mustkesa või teha 31. juuliks
umbrohutõrje.
Ühtse pindalatoetuse põhimakse suurus on umbes 417 kr/ha,
aga täpse toetuse suuruse kinnitab põllumajandusminister
pärast seda, kui kõik taotlused on läbi vaadatud.
Täiendavat
toetust
saab
taotleja,
kes
kasvatab
põllumajanduskultuure, veiseid või uttesid. Uttedel ja veistel
peavad olema kõrvamärgid kõrvas ja nad peavad olema 17.

maiks PRIA loomade registris taotleja nimele registreeritud.
Toetuse saamiseks peab olema loomapidajal üle 1 kuu
vanuseid veiseid või vähemalt 10 üle aasta vana utte.
Sama arv nõuetele vastavaid veiseid ja uttesid, kellele toetust
küsiti, tuleb pidada karjas kuni 1. septembrini.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus
Toetust taotledes tuleb taotlejal võtta kohustus täita toetuse
kohta kehtestatud nõudeid viie aasta jooksul alates 15.
juunist 2004.
• keskkonnatoetust makstakse maaelu arengukava
(MAK) raames, tänavu toetatakse:
• keskkonnasõbralikku tootmist (331-714 kr/ha);
• mahepõllumajanduslikku tootmist (1156-3764 kr/ha);
• eesti tõugu hobuse kasvatamist (2550 kr/loom).
Põllumajanduslikku keskkonnatoetust saab taotleda isik, kes
täidab kogu oma kasutuses oleval põllumajandusmaal
järgmisi üldisi keskkonnanõudeid:
• peab põlluraamatut;
• annab sõnnikuga haritava maa hektari kohta
keskmisena kuni 170 kg lämmastikku aastas;
• ei põleta kulu tuleohtlikul ajal;
• ei kasuta looduslikul rohumaal taimekaitsevahendeid
ega väetisi;
• peab arvestust põllumajandusloomade ja loomahaiguste
ennetamiseks ning raviks kasutatavate ravimite ja
ravimsöötade kohta.
Täpsemad toetuse saamise tingimused on kirjas
juhendmaterjalis, mida saa PRIA büroodest või veebilehelt
www.pria.ee.
Ebasoodsamate piirkondade toetus
Ebasoodsamate piirkondade toetust makstakse Maaelu
Arengukava (MAK) raames. Toetust taotledes tuleb taotlejal
võtta kohustus täita toetuse kohta kehtestatud nõudeid viie
aasta jooksul alates 15. juunist 2004.
Ebasoodsamate piirkondade toetust saab isik, kelle põllud
asuvad põllumassiividel, mis jäävad 100 % ebasoodsamasse
piirkonda. Taotlejal tuleb täita kogu oma kasutuses oleval
põllumajandusmaal üldisi keskkonnanõudeid (vt. eestpoolt).
Ebasoodsamate piirkondade toetuse suurus on 390 kr/ha
aastas.
Heli Raamets RIA pressinõunik

Ebasoodsamate piirkondade loetelu (101 valda)
Maakond
Vald
Harjumaa
Anija, Kernu, Kuusalu, Loksa, Padise
Hiiumaa
Emmaste, Kõrgessaare, Käina, Pühalepa
Avinurme, Maidla, Sonda, Iisaku, Illuka, Lohusuu, Lüganuse, Tudulinna, Vaivara, Alajõe, Aseri, Kohtla, Toila
Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Pala, Kasepää
Järvamaa
Türi
Läänemaa
Kullamaa, Oru, Risti, Taebla, Lihula, Martna, Nõva, Vormsi, Hanila, Noarootsi, Ridala
Lääne-Virumaa Vihula, Viru-Nigula
Põlvamaa
Kanepi, Mooste, Orava, Valgjärve, Vastse-Kuuste, Veriora, Mikitamäe, Räpina, Värska
Pärnumaa
Are, Koonga, Vändra, Audru, Häädemeeste, Saarde, Tali, Tõstamaa, Varbla, Kihnu, Tahkuranna
Raplamaa
Kohila, Käru, Märjamaa, Vigala
Saaremaa
Kaarma, Laimjala, Leisi, Lümanda, Muhu, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Ruhnu, Torgu, Valjala,
Kihelkonna, Kärla, Salme
Tartumaa
Meeksi, Vara, Võnnu, Alatskivi, Mäksa, Peipsiääre, Piirissaare
Valgamaa
Karula, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste
Viljandimaa
Võrumaa
Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Varstu, Meremäe, Misso, Vastseliina
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Informatsioon
TÄNAVU TAOTLEVAD MAAINIMESED ESMAKORDSELT EUROOPA LIIDU TOETUSI.
15. maist kuni 15. juunini hakkab PRIA vastu võtma komplekstaotlust ühtsele pindala-, keskkonna- ja teraviljatoetusele.
Ühtset pindaalatoetust ja keskkonnatoetust võivad saada kõik, kes deklareerisid oma maad ja hoiavad need korras.
Taotlusblankett on 11 leheküljeline ja küllalt keerukas täita, seda eriti keskkonnatoetuse osas.
Tartumaa Põllumeeste Liit tuleb teile appi ja korraldab

INFOPÄEVA TAOTLUSTE TÄITMISEST 2 juunil kell 11.00 Priiuse Seltsimajas.
Kõigile jagatakse välja taotlusvormid ja õpetatakse neid täitma.
Infopäeva kulud katab Haaslava vallavalitsus.
Infopäeva bussiringi ajad: 10.00 Aardla, 10.03 Lange, 10.05 Reola, 10.10 Ignase, 10.15 Aadami, 10.20 Uniküla, 10.25
Kulpna, 10.30 Kriimani, 10.35 Sillaotsa, 10.40 Roiu, 10.45 Kurepalu. Tagasivedu peale infopäeva lõppemist.

Euroopa Parlamendi valimised
Eelvalimised 7., 8., ja 9. juunil kell 12.00 - 20.00 Haaslava vallamajas ja 13. juunil 2004. a kell 9.00 20.00 Priiuse Seltsimajas Kurepalus.
Valla bussi sõiduplaan eelvalimistel 8. juunil 2004
11.40 Aardla 11.45 Lange 11.50 Villemi 11.55 Aadami 12.00 Uniküla 12.05 Kulpna 12.10 Kriimani 12.15 Sillaotsa 12.20
Roiu 12.25 Kurepalu. Tagasi, kui on valitud.
Valla bussi sõiduplaan eelvalimistel 9. juunil 2004
18.40 Aardla 18.45 Lange 18.50 Villemi 18.55 Aadami 19.00 Uniküla 19.05 Kulpna 19.10 Kriimani 19.15 Sillaotsa 19.20
Roiu 19.25 Kurepalu. Tagasi, kui on valitud.
Valla bussi sõiduplaan valimispäeval 13. juunil 2004
I ring 10.00 Aardla 10.05 Lange 10.10 Tõõraste 10.15 Villemi 10.20 Aadami 10.25 Uniküla 10.30 Kulpna 10.35 Kriimani
10.40 Sillaotsa 10.45 Roiu 10.50 Kurepalu. Tagasi, kui on valitud.
II ring 13.00 Roiu 13.05 Sillaotsa 13.10 Koke 13.15 Sooru 13.20 Sihi peatus 13.25 E-tänav 13.30 Kurepalu. Tagasi, kui on
valitud.
III ring 16.00 Aardla 16.05 Lange 16.10 Tõõraste 16.15 Villemi 16.20 Aadami 16.25 Uniküla 16.30 Kulpna 16.35 Kriimani
16.40 Sillaotsa 16.45 Roiu 16.50 Kurepalu. Tagasi, kui on valitud.

Koduõuest Euroopa Liidus
Eesti valdade majanduslikud võimalused on väga erinevad.
Hoolimata praegusest elujärjest peaksid aga inimesed leidma
enam tahet ja jaksu ka kaugemal toimuvas kaasa lüüa. Sõltub
ju koduvalla käekäik paljuski meie riigi suhtumisest kohaliku
elu probleemidesse.
Rahvaliit näeb järgmise aasta riigieelarve kujundamisel ette
valdadele-linnadele suunatud osa olulist suurendamist –
ligikaudu miljardi krooni võrra. Suurem osa lisanduvast
rahast tuleks anda valla käsutusse vabaks kasutamiseks, sest
keegi ei tunne kohalikke vajadusi rahvaesindajatest paremini.
Kiiret lahendamist vajab kohalike teede ja tänavate
kordategemise ja korras hoidmise probleem. Rahvaliit tahab
selleks suunata järgmisel aastal 10% kütuseaktsiisist (ligi 300
miljonit krooni), 2006. aastal 20% ja 2007. aastal 30%.
Käesoleval aastal suurenes Rahvaliidu ettepanekul õpetajate
palkade tõstmiseks suunatud raha 12%. Järgmisel aastal
soovime saavutada õpetajate palgatõusuks 15%, koolimajade
ehitamiseks ja remondiks eraldatud raha tuleb aga koguni
kahekordistada (500 miljoni kroonini). Lõpetada tuleb
huvialakoolide ja lasteaedade õpetajate ebavõrdne
kohtlemine. Õpetaja palk peab olenema tema tööpanusest,
mitte koolitusasutuse kuuluvusest. Seisame nende muutuste
eest, sest selleks andsid inimesed meile Riigikogu valimistel
hääle.
Meie käekäiku koduõuel mõjutav maailm on aga Eestist
palju laiem. 1. maist kuulume Euroopa Liitu (EL). Juba selle
aasta riigieelarves oli üle 5 miljardi krooni EL-i tõukefondide

raha. Senise Eesti riigi panusega võrreldes paraneb oluliselt
põllumajanduse ja kogu maaelu arengu rahastamine.
Keskkonnakaitse võimalused Eestis suurenevad tänu EL-i
abile mitmekordselt. Kuid EL-i rahagi ei tule kuskilt
küllusesarvest, vaid seda jagavad lihast ja luust inimesed. 13.
juuni valimistel saadab rahvas oma esindajad Euroopa
Parlamenti (EP), et meie koduõue huvid seal teada anda.
Valijail on viimane aeg järele mõelda, mis seisukohti nad
EP-le edastada soovivad.
Rahvaliidu kandidaatide seisukohad võtab kokku meie
valimisloosung: "Kaitse Eesti krooni!". Me teatame EP-le, et
ühisraha euro kasutuselevõtu otsustavad Eesti inimesed
rahvahääletusel. See sunnib nii EL-i kui ka Eesti juhte hoolt
kandma, et kasu liiduga ühinemisest jõuaks kõigi tublide ja
töökate inimeste koduõuele, mitte ainult välismaiste
kapitaliomanike kaukasse. Kui ühisrahaga kaasnev hinnatõus
kompenseeritakse ja kasu jaotatakse nii tööinimesele,
pensionärile kui ka lastega peredele, siis pole ju põhjust selle
vastu hääletada. Teisedki euro-otsused kaalub Rahvaliit EP-s
läbi meie koduõue vajadustest lähtudes. Eesti kuulub EL-i
suveräänse riigina, kelle huvid on samavõrd tähtsad kui
kõigil teistel riikidel. Meie edu sõltub EP saadikute oskusest,
tahest ja julgusest oma seisukohti esindada ja kaitsta.
Janno Reiljan,
Euroopa Parlamendi ja Riigikogu liige, Rahvaliit
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Õige ja õiglane elektri hind
Mõned aastad tagasi võitlesime koos Eesti elektrijaamade
ameeriklastele kinkimise vastu. Rahvaliidu üleskutsel andis
enam kui 160 000 inimest protestiallkirja, mis aitas
ärastamiskavad nurjata. Meie riigi “elektrilüliti” enda käes
hoidmine on riigi iseseisvuse tagamisel erakordse tähtsusega.
Riigi esindajad saavad nüüd ka elektrihinda kontrollida, sest
puudub väliskapitali poolt nõutav “ärisaladus”. Eestis
võimutsenud liberaalid ei ole aga senini lasknud riikliku
elektrimonopoli Eesti Energia (EE) tegevust seadustega nii
reguleerida, et see vastaks peale ettevõtte ärihuvide ka
majanduslikule
olukorrale
Eestis.
Rahvaliit
esitas
Riigikogule ettepanekud seadusemuudatusteks, mis tagaksid
õige ja õiglase elektri hinna.
Õige hind
Elektri tähtsusest saame kõige paremini aru selle puudumisel.
Kogu elu jääb sisuliselt seisma. Eestis on elektrikatkestuste
oht kasvanud, sest kümmekond aastat jäeti rahapuudusel
vajalikud uuendused tegemata nii elektrijaamades kui ka
alajaamades ja ülekandeliinides. Elektri pinge kõikumised
rikuvad majapidamis- ja tootmisseadmeid. Kümnetel
tuhandetel tarbijatel on elektripinge liiga madal. Seda
ohtlikku “elektripokkerit” ei saa edasi mängida, me jätame
end niiviisi ise ilma elektrita. 15 aasta jooksul kulub
elektriinvesteeringuteks 46 miljardit krooni, ehk 3 miljardit
krooni aastas.
Rahvaliit nõuab, et võimalikult suur osa rahavajadusest
kaetaks laenude arvel, et praegu vaest tarbijat hinnatõusust
säästa. Kogu vajalikku summat pole aga võimalik laenata.
Elektri hind peab olema õigel tasemel, et kindlustada vajalike
uuendustega kvaliteetse elektri jõudmine kõigi tarbijateni.
Selles osas õnnestus Rahvaliidul edu saavutada juba EE
nõukogus, algselt planeeritud kolme hinnatõusu asemel tuleb
ainult üks ja seegi ettepandust poole väiksem. Tuleviku
kindlustamiseks peaks aga Riigikogu võtma vastu otsuse, et
riik ei nõua EE-lt dividende ja keelab ettevõttel tõsta elektri
hinda investeerimisvajadust ületava kasumi saamiseks.
Vastasel korral võib majandus- või rahandusminister asja
vaikselt teisiti otsustada.

Õiglane hind
Kõigi tarbijate jaoks õiglase elektri hinna saavutamiseks
tuleb aga veel piike murda. EE nõukogule ei õnnestunud neid
asju selgeks teha, valitsema jäid ainult ärihuvid. Kuna
erinevate erakondade esindajate seisukohad läksid vastakuti,
siis tuli küsimus anda avalikkusele arutamiseks ja
otsustamiseks. Rahvaliit esitas Riigikogule arutamiseks
järgmised nõudmised:
• Kõikvõimalikud püsitasud (amprite või kW-de alusel)
peavad kaduma (näiteks korterimaks) või tohib neid
kehtestada ainult kümnendiku ulatuses praegusest
tasemest. Tarbija maksku kulutatud elektrienergia kWhde alusel. See annaks säästlikule tarbijale võimaluse
kulusid kokku hoida. Kõrged liitumis- ja püsitasud
pidurdavad ettevõtluse arengut maal ja elektriseadmete
kasutuselevõttu majapidamistes.
• Elektri suurtarbijatele ei tohi teha soodustusi, sest see
tõstaks elektri hinda väiketarbijatele. Kui võrku
pakutakse odavamat elektrit, siis peab hinda langetama
kõigil tarbijail, mitte ainult suurtel.
• EE ei tohi teenida kasumit kodutarbija arvel – hind
katku ainult elektri tootmise ja ülekande kulud. Kõrgem
hind vähendaks põhjendamatult enamiku inimeste niigi
madalat elatustaset.
Rahvaliit loodab, et elektrimajanduse korrastamise
põhiküsimuste avalik arutelu Riigikogus sunnib üksikute
gruppide ärihuve esindavaid poliitikuid taanduma ja me
saavutame
kõigile
tarbijaile
õiglase
elektrihinna
kehtestamise.
Janno Reiljan,
Euroopa Parlamendi ja Riigikogu liige, Rahvaliit

Tuletõrje
Viimastel aastatel on suurenenud tulekahjude hulk mis on
tingitud hooldamata kütteseadmetest.
Korralikult hooldatud ja puhastatud kütteseadmed on
ohutumad ning nende soojusjuhtivus on suurem. Ka
küttekulu on puhastatud küttekolletel tunduvalt väiksem.
Liigne tahm ja tuhk ummistavad lõõrides suitsugaaside tee.
Lõõride seintele kogunenud pigitahm võib väikesest
sädemest süttida ja tekitada tahmapõlemise, mis võib saada
tulekahju põhjuseks.
Et saada kütuse põlemiseks vajalikud tingimused ja
vältimaks tahma süttimist suitsulõõrides tuleks kütteseadet
puhastada vastavalt vajadusele. Samas peaks aastaringselt
kasutatavaid kütteseadmeid puhastama kaks korda aastas.
Hooajaliselt köetavad pliidid, ahjud vm. - kord aastas enne
hooaja algust. Gaasikütteseadet vähemalt üks kord aastas.

Korralikult hooldatud ja puhastatud kütteseadmed on
ohutumad ning nende soojusjuhtivus on suurem Ka küttekulu
on puhastatud küttekolletel tunduvalt väiksem.
Tähelepanu peaks ka pöörama ventilatsioonilõõride
puhastamisele. Seda peaks samuti korra aastas tegema kuna
puhtad ventilatsioonikanalid tagavad ruumides korraliku
õhuvahetuse.(ruumid pole umbsed ja niisked). Eriti peaks
sellele tööle mõtlema paneelmajades elavad inimesed.
Tartu Tuletõreühing pakub 18 ja 22 juunil teie vallas
kütteseadmete puhastamise teenust.
Teenust soovides tuleks võtta meiega ühendust.
OÜ Tartu Tuli
tel: 736 7927
mobiil: 505 6304
e-mail: tartutuli@tartutuli.ee
kodulehekülge: www.tartutuli.ee
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Emadepäevale pühendatud kevadkontsert

Ema on kõige algus. Meil kõigil on või vähemalt on olnud
kunagi ema. Ema, kes on kõige kallim ja kõige parem. Ema,
kes on lapse jaoks kõik ja rohkem veel.
Emadepäevale pühendatud kevadkontserdiga pidasid Roiu
lasteaia “Kukupai” ja Sillaotsa Põhikooli lapsed meeles ning
rõõmustasid oma emasid ja vanaemasid 7. mai õhtul
“Priiuse” seltsimajas Kurepalus.
Kontserti alustasid kõige väiksemad esinejad –
lasteaialapsed. Mõnel pisikesel staaril ei pidanud küll närv
vastu ning ta pidi vahepeal rambipalaviku leevendamiseks
emme juurde jooksma, kuid lõppkokkuvõttes sai lasteaia
etteaste kogu tema laulude ja luuletustega kena ja armas.
Eriti meeldejäävalt esines väike Oskar ja lummas oma säraga
kõiki saalisviibijaid.

meisterdused ning käsitööd, millest sai kokku pandud
mahukas näitus. Suur aitäh!
Olen huvijuhina väga rõõmus, et mul on au töötada nii
kohusetundlike ja loovate kolleegide ning toredate lastega
ning loodan, et see jääb nii ka edaspidi.
Ema on kodusoojuse kandjaks. Usun, et meie väike kool
koos õpetajaskonna ning ühiste ürituste, esinemiste ja
isetegemisrõõmuga saab olla samuti üheks osaks soojuse ja
südamlikkuse kandmisel ning sisendab lastele tunnet, et minu
kool, see ongi mu teine kodu.

Seejärel läks esinemisjärg koolile. Õpilased esitasid
mitmesuguseid laule, tantse ning luuletusi, mis olid selgeks
õpitud meie oma kooli õpetajate ja ringijuhtide käe all.
Õpilased olid esinemise eel väga ärevuses ning seetõttu oli
ka elevust ning sehkendamist rohkem kui tarvis. Lõpuks läks
kõik siiski hästi ja ilma suuremate viperusteta.
Teadustajatena astusid üles Katre Kõõra ning Eleri Helimets,
kes said oma ülesandega suurepäraselt hakkama. On inimesi,
kelle peale võib nö iga ilmaga kindel olla ning need tüdrukud
seda just on! Samuti olen väga tänulik kõikidele õpetajatele,
kes nägid vaeva ning õpetasid lastele selgeks etteasted.
Samuti neile, tänu kellele sündisid kenad joonistused,

Sillaotsa Põhikooli lõpuaktus
Sillaotsa Põhikooli 9. klassi lõpuaktus toimub reedel 18. juunil kell 17.00 kooli saalis.

Tiina Karu
huvijuht
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Jüriööjooks Kurepalus
Igal aastal, 23.aprillil, toimub Haaslava vallas Jüriöö jooks.
Stardirajale oodatakse siis spordist ja kaunist kevadest
rõõmutundvaid inimesi. Sel aastal kutsuti jooksjad Kurepalu
mändide alla. Tiit Kruusement valmistas ette vaheldusrikka
jooksuraja lauluväljaku ümbruses. Tänu sellele oli
pöidlahoidjatel lihtsam omadele kaasaelada ja neid rõõmsate
hüüetega tervitada. Jooksukiirust said võrrelda nii pisipõnnid,
koolilapsed kui ka täiskasvanud. Pärast Jüriöö jooksu oli
osavõtjatele kaetud uhke auhinnalaud.
Suured tänud kõigile osavõtjatele ning ka pealtvaatajatele.
Kuid ega sellega polnud Jüriöö üritused veel läbi. Seltsimajas
Priius oli kohe algamas rahvateatri etendus – O. Lutsu
näidend "Kapsapea". Etendus võeti saalitäiele rahva poolt
väga soojalt vastu.
Ilona Vaagen
Haaslava valla kultuuri-ja sporditöö vanemspetsialist

Kurepalu rahvateatri etendus
Jüripäeval toimus veel teinegi rahvarohke üritus.
Seltsimaja Priius laval astus üles Kurepalu rahvateater.
Seekordseks näidendiks oli valitud O. Lutsu "Kapsapea".
Lustaka menutüki avasid lõõtspillihelid. Kui saalis oli maad
võtnud mõnus ootusärevus, astusid lavalaudadele teadatuntud omakandi inimesed. Peremeest mängis Urmas,
perenaist Ilvi. Peretütre Elisabeti osas oli Maire, tema
peigmeest Tõnist kehastas Peeter. Saunanaist Krõõta mängis
Anne ja tema lapsi Virve ning Taivo. Etenduse naelaks oli
täiselupikkuses kapsapea. Rohelise kapsakostüümi sisse oli
end peitnud Tiina. Näidendi lõppedes ei tahtnud aplaus
vaibuda ning mitmegi kaaskodaniku suust kostus mõte:
"Sooviks veelkord etendust vaadata!" Ja soov täitubki 6.
juunil pensionäride suvealguspeol!
Rahvateatrile jätkuvat edu ja indu soovides ning uusi
toredaid lavatükke oodates
Ilona Vaagen
Kultuuri-ja sporditöö vanemspetsialist

Vooremäe mängud
Tugevdamaks sõprussidemeid Haaslava, Kambja, Võnnu ja Mäksa valdade vahel korraldatakse igal aastal Vooremäe
mängusid, kus pakutakse tervislikku vaba aja veetmise võimalust ja osa saamist sportlikest elamustest.
Käesolevad XXII Vooremäe mängud toimuvad 12.06.2004 Võnnu vallas, Võnnu Keskkooli spordiplatsil algusega kell 10.00.
Võistkonnad komplekteeritakse valdade elanikest ja valla territooriumil tegutsevate firmade töötajatest. Spordipäeval on
võistlusi erinevatele vanusegruppidele, alates koolieelikutest.
Informatsioon ja registreerimine telefonil 7490 130, 528 2002, Ilona Vaagen.
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Õnnitleme juunikuus sündinuid
1
3
5

6

9
10
12
15
16
17
18

19
20
22
24
26

Aino-Miralda Sari
Virve Kallas
Vello Kiho
Ida Vään
Voldemar Aduson
Koidula Papp
Anastassia Škadun
Vaike Reit
Valter Ranken
Asta Pedel
Velda Naulin
Erika Traat
Udo Laar
Jefrosinja Lovkaja
Eldur Piho
Vladimir Tiškin
Olimpiada Demeškina
Sale-Liia Janneste
Milvi Kerov
Kalju Tippo
Leida Vijar
Pavel Mänt
Maria Mihhailova
Liivia Mets
Guido Soolepp

1919
1924
1933
1920
1931
1932
1939
1933
1935
1936
1934
1925
1944
1920
1937
1932
1932
1931
1937
1937
1927
1940
1933
1930
1931

Lange
Kurepalu
Kriimani
Igevere
Aardla
Roiu
Roiu
Uniküla
Aardlapalu
Ignase
Aardlapalu
Roiu
Metsanurga
Ignase
Lange
Ignase
Metsanurga
Uniküla
Tõõraste
Aardlapalu
Kitseküla
Kriimani
Koke
Kurepalu
Haaslava

28
30

Aino Hint
Vaida Link
Sylvia-Elisabet Arju

1930
1934
1924

Aadami
Uniküla
Haaslava

Palju õnne!

Sünniaasta 2004
Alexander Sorrok
26.04.2004
Kurepalu
Angeelika Eerma
10.05.2004
Aardla
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
1. juuni
6. juuni
18 .juuni
23. juuni
2. juuli

Lastekaitsepäev lasteaia "Kukupai" mängumaal
Pensionäride ühenduse "Kuldlõng" suvealguse pidu Priiuse Seltsimajas
Sillaotsa Põhikooli lõpuaktus
Jaaniõhtu Kurepalu lauluväljakul
Vallavanema vastuvõtt kõikidele koolilõpetajatele Priiuse Seltsimajas

kell 18.00
kell 12.00
kell 17.00
kell 20.00
kell 18.00

Lastekaitsepäev
Lasteaia “Kukupai” mängumaal. Palju laulu, tantsu ja võistlusi.
Külla tuleb KLOUN UMMI.
Käigus on buss.
16:55 Aardlapalu, 17:00 Aardla, 17:03 Lange, 17:05 Reola rtj., 17:10 Ignase, 17:15 Aadami, 17:20 Uniküla, 17:25 Kulpna,
17:30 Kriimani, 17:35 Sillaotsa, 17:40 Roiu

Tänu Meestelaulupäeva sponsoritele
Haaslava Vallavalitsus ja Haaslava Meeskoor tänavad ürituse toetajaid:
AS Berry Farming
Suursponsor
Ülenurme Vallavalitsus
AS Saint-Gobain Isover Eesti
SA Tartu Lennundusmuuseum
Sponsorid
OÜ Männiku Piim
AS Tarbus
OÜ Funkkodu
AS Agerinvest
OÜ Arujõe
AS Reola Gaas
OÜ Sahkar TT
AS Tartu Külmhoone

TÜ Agroberry
Riina Kalda kalamajand Carpio
Kõivu-Andrese talu
Tartu Tarbijate Kooperatiiv
Eestimaa Rahvaliit
Hr. Koit Prants
Hr. Olev Laur
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Relvaluba tuleb pikendada vähemalt kuu aega enne tähtaja lõppemist
Lõuna
Politseiprefektuuri
lubade
talitus
tuletab
relvaomanikele meelde, et relva aegumise korral tuleb
õigeaegselt esitada avaldus relvaloa vahetamiseks, sest
hilinemise korral näeb seadus ette üsna karmid karistused.
Relvaseadus sätestab, et relvaloa aegumisel tuleb vähemalt
üks kuu enne selle kehtivuse lõppu esitada avaldus relvaloa
vahetamiseks (vanas mõistes pikendamine). Selleks on vaja
arstitõendit, ühte passipilti relva kohta ja riigilõivu tasumist
tõendavat maksekviitungit. Relvaloa vahetamisega hilinenud
loaomanikul tuleb anda tulirelv politseisse hoiule.
Relvaseaduse § 89`1 sätestab hilinemise eest karistuseks kuni
18 000 krooni suuruse rahatrahvi või aresti. Politsei hoiab
relva hoiul kolm kuud, selle aja jooksul tuleb kirjutada
loovutamise-võõrandamise avaldus ning siis on politseil
seaduse alusel õigus relv hävitada. Seetõttu tuleb olla
hoolikas ja kontrollida relvaloa kehtivust hilisemate
ebameeldivuste vältimiseks.

Relvaseaduse nõuete rikkumise eest karistatud isikul puudub
õigus lähima viie aasta jooksul uut relvaluba taotleda. Uut
luba ei väljastata ka inimesele, kellel on kehtiv
väärteokaristus joobes juhtimise eest või kriminaalkaristus.
Relvaluba saab taotleda ja relvaeksamit teha igas Lõuna
politseiprefektuuri jaoskonnas ja osakonnas.
Lubadega seotud probleemide korral saab abi Lõuna
politseiprefektuurist Tartus Vanemuise 64 telefonil 730
8838. Lisaks on vajalik informatsioon olemas ka Eesti
politsei koduleheküljel www.pol.ee.
Tartus võtavad lubade talituse inspektorid Andres Ruben ja
Erich Kuiv kodanikke vastu esmaspäeviti 13–17. Info
telefonil
730
8838
või
meiliaadressil
andres.ruben@tartu.pol.ee.
Allen Leego
Lõuna politseiprefektuuri lubade talituse juhtivkonstaabel

Politseiteated








20.04.2004. a. kella 09.30 paiku Tartumaal Haaslava
vallas Sillaotsa Põhikooli territooriumil tungisid kallale
sama kooli õpilased oma kaasõpilasele, kellele tekitati
kehavigastusi, moraalset ja füüsilist kahju. Konstaabli
poolt alustati kriminaalmenetlust Karistusseadustiku
paragrahvi alusel, mis käsitleb avaliku korra rasket
rikkumist.
24.04.2004. a. kella 06.30 ajal avastati sissetungimine
Tartumaal Haaslava vallas Roiu alevis Kesktänav 10
maja keldriboksi, millest on seina lõhkumise teel
varastatud kalandustarbeid väärtuses 2295.00 EEK`i.
28.04.2004. a. ajavahemikul kella 12.00 kuni 17.00 on
Tartumaal Haaslava vallas Roiu asulas Meierei kinnistu
kõrvalhoone varjualusest varastatud lukustamata ja
järelvalveta
meestejalgratas
"BISAN-STARLINE"
väärtusega 2000 EEK
Ajavahemikul 25.04.2004. a. kuni 29.04.2004. a. on
sisse tungitud ukse luku lõhkumise teel Tartumaal
Haaslava vallas Aardlapalu külas Saaremaa maaüksusel
asuvatesse hoonetesse ja varastatud segumasin ning
lõhutud kaks ukse lukku. Kokku tekitati vargusega kahju
3320.00 EEK`i.



Ajavahemikul 28.04.2004. a. kella 19.45 kuni
29.04.2004. a. kella 14.30 on sisse tungitud ukse luku
lõhkumise teel Tartumaal Haaslava vallas Igevere külas
Väike-Toome talu kõrvalhoonesse ja varastatud aiakäru
ja vigel ning katki on lõigatud võrkaed. Vargusega
tekitati varalist kahju 1335.00 EEK`i.
Nimetatud kuritegude osas on alustatud kriminaalmenetlust
karistusseadustiku salajast vargust käsitleva paragrahvi
alusel.
 Ööl vastu 13.05.2004. a. varastati Tõõraste külas
majapidamise kõrvalhoonest 60 liitrit diiselkütust ja
hoovis seisnud sõiduautodest autoraadio koos kõlaritega,
veljevõti, autos olnud rahakotist sularaha.
 Ööl vastu 25.04.2004. a. on Unikülas seisnud traktorist
varastatud 55 liitrit diiselkütust, 200 liitrine metallvaat
koos kasutatud õliga ja kaks valgest plastmassist
kanistrit.
Harras Tiisler, konstaabel

Mälestame lahkunut
Vaike Punnar
27.11.1932–28.04.2004
Roiu alevik

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

