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Haaslava valla infoleht

Vallavanema vastuvõtt koolide lõpetajatele
Me astume eilsest homsesse, nagu tunnelist valguse kätte,
sest keegi meist tõestab, et leiame sealt kõigi lätete lätte.
Kuigi sedagi teame: homsest, vaid homsest peab otsima venda.
Ja kõikidest teedest raskeim on tee läbi iseenda.
/R. Rimmel/

Tunnustamaks hariduse tähtsust valla arengule kutsus
vallavanem Jüri Raudseping 2. juulil kõikide koolide
(põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutused, kõrgkool)
käesoleval aastal lõpetajad ja kohaliku põhikooli õpetajad
ning lähikoolide direktorid ja lõpetajate klassijuhatajad
Lõpetajate nimed koolide kaupa:
PÕHIHARIDUSE
OMANDASID:
Tartu Maarja Kool
Sillaotsa Põhikool
1. Janno Kirs
1. Raili Ivanova
Tartu Kunstigümn.
2. Kai Kalvet
1. Irina Ljämina
3. Helin Matsalu
2. Kaidi Jõepera
4. Priit Pihlo
Tartu Kommertsgümn.
5. Daniel Saabel
1. Crister Käär
6. Andres
Tartu Täiskasv. Gümn.
Talbonen
1. Alver Ploom
7. Signe Zujeva
2. Rivo Kaldma
8. Sirli Vaht
Tartu Kesklinna Kool
Kuuste Põhikool
1. Triin Aasmäe
1. Kristiina
Tartu
Raatuse Gümn.
Schneeberg
1. Kersti Õunap
2. Monika Perli
2. Liisa Salupere
3. Sandra Smolina
Tartu Slaavi Gümn.
4. Stena Smolina
1. Anita Jegorova
5. Maire Perli
Ülenurme Gümn.
1. Timo Mals
Luunja Keskkool
1. Janek Hussar

vastuvõtule. Haridusel ja selle omandamisel on meie rahva
jaoks olnud alati eriline tähendus. Tänases maailmas ei ole
haridus üksnes võimalus, see on ka vajadus. Teadmised on
muutunud vältimatuks eeltingimuseks nii kiiresti muutuva
elukeskkonna mõistmiseks kui selles toimetulemiseks.
Vallavanem oma tervituskõnes lõpetajatele sõnas, et on
heameel sellest, et vallas on palju säravaid, teotahtelisi ja
edasipüüdlikke noori inimesi, kes seisavad valikute ees, mille
tegemiseks annavad julgust ning jõudu koolis omandatud
teadmised. Et nüüd oleneb juba noorte enda otsusest, milline
tee valida, mida mööda minna ja kindlasti ootab ees palju
huvitavat, kuid ka palju raskusi ja eneseületamisi. Kuid
kunagi ei tohi olla allaandmisi. Veel soovis vallavanem, et
lõpetajad peaksid ikka sidet kodukandiga, sest mitte ainult
lõpetajate lähedased, vaid ka koduvald ootab noortelt tõsiseid
tegusid. Head soovid tänavustele lõpetajatele andsid kaasa
veel oma sõnavõttudes Sillaotsa Põhikooli direktor Ilvi
Suislepp ja Kuuste Põhikooli direktor Rein Härmoja.
Seejärel kinkis vallavanem Jüri Raudseping kõikidele
lõpetajatele ja õpetajatele valla embleemiga mälestuseseme.
Õhtu jätkus vabamas meeleolus vestlusringis, kus noored
rääkisid oma õpinguplaanidest ja eesmärkidest.
Maie Otsa
Tervishoiu-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

KESKHARIDUSE
OMANDASID:
Forseliuse Gümnaasium
1. Annika Leppik
Treffneri Gümnaasium
1. Sulo Kiivit
2. Mikk Annamaa
3. Siim Esko
Tartu Mart Reiniku Gümn.

1. Liisi Arujõe
2. Karmen Jõesaar
3. Maarja Prentsel
4. Liina Raidma
Tartu Täiskasv. Gümn.
1. Kätlyn Matsalu
2. Mirja Roosiorg
Tartu Kommertsgümn.
1. Rauno Arna
Tartu Kunstigümn.
1. Kristina Ljämina
2. Vladimir Brovin
Tartu Tamme Gümn.
1. Liisi Savolainen

Luunja Keskkool
1. Tõnis Anijärv
Ülenurme Gümnaasium
1. Mihkel Kirm
2. Imbi Vilop
3. Kristjan Jansen
4. Kristjan Karu
5. Roland Muru
KUTSEHARIDUSE OMANDASID:
Tartu Kutsehariduskeskus
1. Marge Kalvet
2. Kerlyn Sireneva
3. Merike Perli
4. Edmar Suloja
5. Aleksei Olishchuk
Kehtna Majandus- ja
tehnoloogiakool
1. Lauri Saar
Tartu Ülikool – magistriõpe
1. Christina Vohla
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Ettevõtlusest Haaslava vallas
Kultuurmustikas tundub tänapäeval popp olevat.
Räägiksite ehk sellest lähemalt.
Kultuurmustikas on väga populaarne Soomes. Ka meil
tuntakse tema vastu järjest suuremat huvi. Istik annab saaki
ca 30 aastat ja suve jooksul tehakse 3...4 korjet. Istanduse
rajamine on väga kallis ja seetõttu on tasuvusaeg ligi 7 aastat.
Kuna istikud ei vaja pika aja jooksul uuendamist, siis on see
investeering tulevikku. Vajalikud istikud paljundan
vegetatiivselt oma istanduse tarvis ise. Istikuid jääb üle ka
müügiks. Praegu on müüa üle 1000 taime.

Tallinna koolilapsed Liisa, Merilin, Herko ja Kristel maasikakorjamisel

Jätkame oma valla ettevõtete tutvustamist. Kuigi suvi on
jõudnud haripunkti, napib endiselt päikesepaistet ja kuivi
ilmu. Põllumeeste saagikoristustööd on nihkuvad tavalisest
2...3 nädala võrra sügise poole. Hiljem alustati ka
marjakorjamistega Tõnu Oksa Marjamaa talus valla
piirimail Ignase külas, kelle tegemisi ja ettevõtmisi seekord
vaatama läksime.
Tõnu Oks, mida ütleksite enesetutvustuseks?
Sündinud olen Saaremaal, kuid juba III klassi tulin Kuuste
algkooli ja elama hakkasime siinsamas, ema sünnitalus.
Poisikesepõlves aitasin isal siia rajada õunapuuaeda ja ju siis
sain sellest endale ka pisiku külge, et peale põhihariduse
omandamist läksin Räpinasse aiandust õppima. Truuks
sellele huvile olen jäänud tänapäevani.
Millal ja millega alustasite ettevõtlust?
Alustasin ligi 40 aastat tagasi veel tehnikumis õppimise ajal
rooside kasvatamisega. Siis sai koduaeda ehitatud esimesed
kasvuhooned. Tegelesin põhiliselt rooside paljundamisega ja
müüsin istikuid. Tollal olid istikute hinnad võrdsed õite
hindadega, seepärast hakkasin müüma ka õisi. Avasin Tartu
linnas oma lillepoe Planta, mis oli esimene omalaadne.
Olime suurimad lillemüüjad, valmistasime kimpe ja
müüsime lõikelilli. Marjakasvatusega hakkasin tegelema
intensiivselt 8 aastat tagasi. Siis saime tagasi ema talule
kuulunud maad.
Kui ma vaatan siin ringi, siis terve talumaa on erinevaid
kultuure täis istutatud. Mis on ikkagi põhilisemad
kultuurid ja kui suurel alal neid kasvatate?
Alustasin maasikaga, mida praegu kasvab ligi 5,3 hektaril,
siis kohe juurde vaarikas, millest 4 ha on punast ja 0,2 ha
musta. Edasi punanesõstar 2 hektaril, mustsõstar 1.1 ha,
kääbusõunapuu 1,1 ha, astelpaju 2,5 ha, pampel 1 ha ja
kultuurmustikas 1,6 ha. Liigirohkuselt ja ka kasvupinna
poolest olen Eesti suurimaid marjakasvatajaid. See ei ole
kiituseks öeldud. Pigem selleks, et aru saada, kui palju tööd
ja vaeva on nähtud talu rajamisega ja selle üleval pidamisega.
Kindlasti on see lisaks suurele tööle nõudnud ka palju
raha?
Olen pidanud arvestust. Kui enamuse kultuuride 1 ha
rajamise hinnad on jäänud 40 000 krooni kanti, siis
kääbusõunapuul on see 75 000 krooni ja kultuurmustikal
koguni 300 000 krooni.

Istanduste korras hoidmine ja saagikoristus nõuab palju
töökäsi. Palju abilisi käib?
Tippaegadel on kasutatud 70....80 töötajat päevas. Praegu on
siin tööl õpilasmalev Tallinna noortest – 25 last. Nad elavad
talumaadele ehitatud uutes elamutes ja toitlustamine toimub
kohapeal. Neile lisaks käivad 35 last Kuustes olevast Tartu
maakonna õpilasmalevast. Selles malevas on lisaks
maakonna lastele veel lapsi Soomest, Taanist, Saksamaalt.
Veel on tosina jagu kohalikku tööjõudu. Laste töö on väga
erinev. Sõltub sellest, kuidas peres on tööharjumusi
kasvatatud. Aga üldiselt on kõik normaalne. Lapsed saidki
tööle võetud rohkem sellepärast, et neile on siin jõukohast
tööd anda ja saab arendada tööharjumusi. Kohalik tööjõud
jõuab küll päevas rohkem ära teha, kuid osadel on kombeks
peale töötasu kättesaamist mõneks ajaks ära kaduda ja nii ei
saa neile kindel olla.
Korjamine käib käsitsi. Kas ei ole plaanis hakata
korjama mehhaniseeritult?
Käsitsi korjatud marjad on alati puhtamad, vähem rikutud.
Ka istikud saavad vähem kannatada. Korjamise masinad on
väga kallid, tööaeg aasta kestel aga lühike. Nii et saadav kasu
ei tule kuigi suur. Seepärast jään veel määramata ajaks
käsitsikorjamise juurde.
Kuidas on marjadele turu leidmisega?
Ütlen nii, et olles juba pikka aega selle asja sees, saab
kuidagi hakkama. Kindlasti on väga raske uuel tegijal, sest
lõuna poolt tuleb peale palju odavat marja. Ega palja
marjamüügiga korjeajal ära ei elakski. Seepärast hoian poolt
saaki külmkambrites, et siis soodsamal ajal realiseerida.
Endal on külmkamber 5 tonni marjade jaoks, ülejäänud
saagile rendin külmkambreid juurde. Põhiliselt varustan
marjadega aastaringselt Balbiinot.
Siinkohal tuli meie huvitav vestlus lõpetada, sest vahepeal
vestluse ajal toimunud telefonikõned tegid peremehe
kärsituks ja vabandades minema ta tormaski. Siiski jõudsin
talt veel loa omal käel ringivaatamiseks saada.
Maasikapõllul tegin tutvust Tallinna koolinoortega, kelle
laagriaeg samal päeval otsa sai. Lapsed olid tööga rahul.
Maasikatest ja teistest marjadest oli neil isu täis söödud.
Elamistingimused uutes, tööliste majutamiseks ehitatud
majades olid head, toit maitsev. Käidi Tartu linna katsumas,
ujumas laagritalu suures tiigis, tehti lõket jne. Tublimad
jõudsid teenida endale korraliku taskuraha. Uuest nädalast
tuleb tallu aga järgmine õpilasmaleva vahetus. Suur talu
vajab töökäsi aastaringselt.
Soovime Tõnu Oksale tervist ja jõudu tema ettevõtmiste
teostamisel
Vestlemas käis ja pilti tegi
Jüri Raudseping
vallavanem
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See maa on minu maa!
Hiljuti ajalooks saanud üldlaulu- ja tantsupeol osales nii
esinejate kui pealtvaatajatena ligi 100000 inimest.
Esmakordselt tantsupidude ajaloos jäeti vihmakatastroofi
tõttu ära laupäevane tantsuetendus. Ei toimunud ka ametlikku
rongkäiku, kuid peohoos inimesed korraldasid ise spontaanse
rongkäigu. Selle suve ilmataat ei suvatsenud mitte halastada
laulu- ja tantsupeolistele. Reedene tantsuetendus algaski
vihmasagaratega, laupäeval kallas juba nagu oavarrest. Vaid
pühapäevasel laulupeo lõppkontserdil ilm selgines ja lubas
lauljatel ning publikul peaaegu kuivalt pääseda. Laulu- ja
tantsupeo üritustest osasaanuna ei jätnud loodusjõududega
võitlemine mitte vägisi kangelaslikku muljet. Pigem pakkus
see midagi kordades enamat. Kõigi silmist paistis soov teha
veel midagi koos (ja tasuta), rõhutada ühtekuuluvustunnet,
millest tänapäeval võib-olla natuke vajaka jääb.
Välismaalaste silmis nii unikaalset üritust pole mujal
maailmas olemas. Nende meelest on mõistetamatu, kuidas
suudetakse nii palju harrastuslauljaid ja –tantsijaid ühe
taktikepi alla viia ning meeletu hulk publikut kaasa haarata.
Aga võib-olla see ongi meie Eesti Nokia? Ehk see ongi meie
endi soov olla tubli töörahva nimetuse kõrval tubli
kultuurirahvas. Kõrvuti laulmas üks ”maavillane” aga
kindlasti
elujõuline
Haaslava
meeskoor
Riikliku
Akadeemilise Meeskooriga. Ja kindlasti ei tasu nutta selle
raha pärast, mida kulus rohkem ilmataadi vingerpusside

tõttu. Oli ju peoplatsid vaja taastada, et järgmine etendus
toimuks. Ei ole veel kuulnud, et keegi halas samal ajal
toimunud jalgpalli Euroopa Meistrivõistlustel lõhutud muru
üle. Mängud toimusid iga ilmaga ning pakkusid lisaks lauluja tantsupeole paljudele kaasaelamist. Meie noore
demokraatia tingimustes on igaühel õigus oma arvamus
valjul häälel välja hõisata. Virisejatel virisemiseks materjali
alati. Minu arvates oli sellel laulu- ja tantsupeol taas selline
“mekk man”, mis mõned aastad tagasi aitas Eesti rahval
vabaks saada, oma vaba riigi luua, emadel rohkem lapsi
sünnitada, eestluse elujõudu taastada. Kas mitte see aeg pole
uuesti kätte jõudnud, et taas meie rahvaarv hakkaks
suurenema? Siis ei teha ebapopulaarseid otsuseid koolide
sulgemiseks väheste õpilaste tõttu. Vaieldamatult on hea
kodulähedane haridus meile kõigile südamesooviks.
Kindlasti ei ole me huvitatud, et meie lapsed satuksid
alkoholi- ja narkosõltuvuse küüsi. Võtkem siis koos lastega
osa meie (praegu veel) veidi vesistest suveilmadest ja –
üritustest. Suvi on puhkuste aeg ning meie niiskes ja
põhjamaises kliimas on sooja-päikesega patareisid vaja
laadida.
Kaunist suve Teile!
Koit Prants
Riigikogu liige

Jaaniõhtu Kurepalu lauluväljakul
Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi,
rinnust saadik kõrgub kastehein....
Sel aastal kinkis ilmataat meile tõeliselt kauni jaanilaupäeva.
Ja see sume suveõhtu tõi Kurepalu lauluväljakule palju
rahvast koduvallast ja kaugemaltki.
Jaaniõhtu avasõnad ütles vallavanem Jüri Raudseping,
misjärel astus rahva ette Kurepalu külakapell. Nende
repertuaar koosnes rahvalikest lauludest, mistõttu sai publik
rõõmsasti kaasa laulda. Sportlikku elevust tõi Tiit

Kruusemendi poolt ülesseatud jalgpallivärav. Igale tublile
löögisooritajale oli ka autasu.
Märkamatult oli aeg jõudnud sinnamaale, et võis süüdata
jaanilõkke. Vallavanem kutsus seda austavat toimingut läbi
viima Jaani-nimelisi mehi. Et ühtegi Jaani kohal polnud,
süütasid jaanilõkke Jaanused. Ja see tuli sai ilus!
Kes nautis tulemaagiat, kes läks tantsuplatsile, kes aga otsis
mändide all oma sõnajalaõit.... Viimased jaanilised lahkusid
lauluväljakult juba uue päeva koidikul.
Ilona Vaagen
Kultuuri- ja sporditöö vanemspetsialist

Kurepalu Külapäev
14.augustil kell 12.00 kutsume kõiki II Kurepalu
külapäevale. Tänavust külapäeva ilmestab Seltsimaja Priius
100-aastapäev. Sestap on ka ürituse toimumispaigaks
kavandatud seltsimaja õue-ala. Mida külapäeval kuulatavaadata pakume? Kindlasti kuuleme Kurepalu külavanema
tervitust ja ülavaadet sellest, kuidas on külaelu edenenud
viimase aasta jooksul. Et Kurepalus on palju rõõmsatujulisi
lapsi, siis kindlasti on neile meeltmööda batuudil hüppamine,
näomaalingud, lauluvõistlus, joonistamisnurk ning näitus
lemmikleludest. Emad-isad, vanaemad-vanaisad saavad kogu
päeva vältel oma tublidele järglastele kaasa elada ja neid
toetada. Avatud on ka laat, kus saab osta ja müüa käsitööd,
aia-ning põllusaadusi ja muudki talukaupa. Täpsemat teavet
laada kohta saab külavanemalt tel. 7490 247. Samuti on õuealal avatud välikohvik.
Õhtused üritused algavad kell 18.00, mil seltsimaja saali on
kutsutud kõik need lugupeetud inimesed, kes oma tegevusega
on edendanud kultuuri nii Seltsimajas Priius kui ka Kurepalu

külas. Antakse ülevaade seltsimaja sajale tegevusaastale.
Selleks puhuks on seltsimaja fuajees avatud ka fotonäitus
”PRIIUS 100”.
Seejärel astuvad üles kunstilised kollektiivid, kes kunagi või
veel praegugi saavad oma koduks pidada Seltsimaja Priius.
Siinkohal üleskutse – kel on soovi esineda seltsimaja
juubeliõhtul, palun võtke ühendust tel. 7490 130 või 52 82
002. Kindlasti saame vaadata ja kuulata Kurepalu
rahvateatrit, külakapelli ning Haaslava meeskoori.
Pärast tujuküllast kontserti on kõik oodatud tantsuõhtule.
Ootame kõiki huvilisi 14. augustil Kurepallu. Kaasa võtta
rohkelt häid soove, mõtteid ja ideid ning palju-palju päikest.
Täpsem ja täiendav info augusti alguses.
Palun jälgige reklaami!
Ilona Vaagen
Kultuuri- ja sporditöö vanemspetsialist
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Valla ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud
Haaslava vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete ning
vallavalitsuse ametiisikute korruptsioonivastase seaduse ja
Haaslava Vallavolikogu poolt kinnitatud 06.05.1999.a nr 27
Haaslava
valla
ametiisikute majanduslike huvide
deklareerimise korrast lähtudes. Avalikustamisel on lähtutud
korruptsioonivastase seaduse § 15 lg 3-5 ning korra punktist
5.
Volikogu esimehe Avo Samarüütli ja vallavanema Jüri
Raudsepingu deklaratsioonid on avaldatud Riigi Teataja
Lisas.
Andmed on avaldatud järgmises järjekorras:
1. Ees- ja perekonnanimi
2. Ametikoht
3. Ametipalk (deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk +
asutuses makstavad lisatasud; märgitakse ametipalga
puudumine, kui ametipalka ei saada)
4. kinnisvara või ehitused
5. registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid
6.aktsiad, osad ja muud väärtpaberid ( emitent, liik, kogus,
nimiväärtus, koguväärtus)
7. pangaarved ( pank, arve liik ja nende arv)
8. varalised kohustused ja võlad
9. muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal,
kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse;
kompensatsioonid sh nõukogudest saadavad hüvitised,
nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid;
pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad
tasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki
tuluga on tegemist). Tulu suurust ei avalikustata.
Sulgudes deklaratsiooni täitmise kuupäev.
Andmed isikukoodi, maksustatava tulu ja dividendide ning
andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta ei avalikustata.
1. Andres Arujõe. 2. endine vallavolikogu liige. 3. ei ole 4.
korter Haaslava vald, Roiu alevik, 22881; kinnistu Otepää,
Valga mk. 5. Sõiduauto BMW-520 (1994); kaubik Ford
Transit (1980) 6. osak 1 tk, nimiväärtusega 500 000.- 7. ei
ole avaldatud. 8. ei ole avaldatud 9. OÜ Arujõe töötasu.
(30.04.2004).
1. Maie Kajalaid. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. kinnistu
Haaslava
vald,
Igevere
küla,
18502:004:0049,
maatulundusmaa 13,32 ha. 5. ei ole 6. ei ole 7. Hansapank,
arvelduskonto. 8. ei ole 9.vanaduspension; vallavolikogu
liikme hüvitis; ettevõtlustulu põllumajanduses. (03.05.2004).
1. Anne Laur. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. ei ole. 5.
Sõiduauto VAZ (1976). 6. ei ole. 7. Hansapank,
arvelduskonto; Sampo pank, arvelduskonto. 8. ei ole 9.
vallavolikogu liikme hüvitis; Tartu maavalituse hüvitis.
(30.04.2004).
1. Margus Pleksner. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole 4. korter
Haaslava vald, Roiu alevik; kinnistu Haaslava vald, Koke
küla. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskont;
Ühispank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. Mäksa vallavalitsus;
vallavolikogu liikme hüvitis. ( 30.04.2004).
1. Virve Raidma. 2. endine vallavolikogu liige 3. ei ole. 4.
korter Haaslava vald, Roiu alevik. 5. ei ole. 6. ei ole. 7.
Hansapank, arvelduskonto; Ühispank, arvelduskonto. 8. ei

ole. 9. vallavolikogu sotsiaalkomisjoni töö eest hüvitis.
(04.04.2004).
1. Lauri Roosiorg. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. kuus
kinnistut Haaslava vallas (Lange-Vahe, Kamsu, Märdi,
Tooma, Kuusekopli, Nurme). 5. sõiduauto Opel CORSA
(1998). 6. 100 % osalus OÜ Sahkar; 100% osalus OÜ Sulase
PT; 100 % osalus Lange-Vahe talu. 7. Ühispank;
Hansapank.8. ei ole. 9.vallavolikogu liikme hüvitis.
(29.04.2004).
1. Urmas Roots. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. kinnistu
Haaslava vallas; puidutöökoda Haaslava vald . 5. sõiduauto
Ford Escort (1987); traktor T 16 (1989). 6. ei ole. 7.
Hansapank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. TÜ Udre töötasu;
vallavolikogu liikme hüvitis; ettevõtlus tulu.(30.04.2004).
1. Jüri Saarkivi. 2. endine volikogu liige. 3. ei ole. 4. kaks
kinnistut Haaslava vallas (Hõbesalu ja Rajanurme); kinnistu
Tartu linnas. 5. sõiduauto Ford Sierra (1989). 6. ei ole. 7.
Hansapank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. vallavolikogu maa- ja
majanduskomisjoni töö eest hüvitis. (26.04.2004).
1. Peeter Suislepp. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. korter
Haaslava vald, Roiu alevik (50 %); korter Luunja vald; korter
Tartu linn (50 %). 5. sõiduauto Nissan Primera (1995) (50%).
6.ei ole. 7. Ühispank, arvelduskonto ja krediidikonto
Hansapank, arvelduskonto. 8. Ühispank 280 000.- krooni
(koos abikaasaga); Hansapank ~70 000.- krooni, õppelaenu
käendus. 9.vallavolikogu liikme hüvitis. (29.04.2004).
1. Arno Talbonen. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4.
kinnistu Haaslava vald, Kurepalu küla. 5. sõiduauto VW
Vento (1992); Ford Escort (1994); veoauto Toyota HIACE
(1985). 6.ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto.8. Ühisliising
AS 108 829.-.9. vallavolikogu liikme hüvitis; S-G Isover
Eesti AS töötasu. (30.04.2004).
1. Jaan Undrits. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. kinnistu
Haaslava vald (abikaasade ühisomand); korter Tartu linnas
(abikaasade ühisomand). 5. sõiduauto M-412 (1991); SEAT
Cordaba Vario (2000). 6.ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto
ja tähtajaline hoius. 8. ei ole. 9. vanaduspension;
vallavolikogu liikme hüvitis. (29.04.2004).
1. Maie Otsa. 2. vallavalitsuse liige, tervishoiu-, kultuuri- ja
sotsiaalosakonna juhataja.3. 8400.- krooni.4. kinnistu
Haaslava vald, Kurepalu (50%); kaks korterit Tartu linnas
(50%).5. sõiduauto Nissan Sunny (1992); BMW 318I (1995)
(mõlemad abikaasade ühisvara).6. ei ole.7. Hansapank,
arvelduskonto; Ühispank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9.
Lastekaitse
Liit;
Eesti
Tervisekasvatuse
Keskus.
(28.04.2004).
1. Ida Talbonen. 2. vallavalitsuse liige, rahandusjuhtpearaamatupidaja. 3. 8400 .- krooni + lisatasu 400.- krooni.
4.kinnistu Haaslava vald, Ignase küla. 5.ei ole. 6. ei ole. 7.
Hansapank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole. (30.04.2004).
1. Marju Jansen. 2. endine vallavolikogu liige,
vallavalitsuse hoolekande vanemspetsialist. 3. 3500.- krooni.
4. ei ole. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto. 8.
ei ole. 9.ei ole. (28.04.2004).
1. Elle Kruus. 2. valla asutus Roiu raamatukogu, juhataja. 3.
3520.- krooni + lisatasu 500.- krooni lisatasu. 4. korter
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1. Liivi Sepp. 2. hoolekande vanemspetsialist. 3. 3500.Haaslava vald, Roiu alevik. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Ühispank,
krooni. 4. ei ole. 5. sõiduauto Opel Rekord (1983). 6. ei ole.
arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole. (02.04.2004).
7. Ühispank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole. (27.04.2004).
1. Anne Lõssenko. 2. valla asutus Roiu Lasteaed Kukupai,
1. Ilvi Suislepp. 2. valla asutus Sillaotsa Põhikool, direktor.
juhataja. 3. 5000.- krooni. 4. korter Haaslava vald, Roiu
3. 8440.-.+ lisatasu 4. korter Haaslava vald, Roiu alevik (50
alevik. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto. 8. ei
%); korter Tartu linn (50 %). 5. sõiduauto Nissan Primera
ole. 9. ei ole.(22.04.2004).
(1995) (50%). 6.ei ole. 7. Ühispank, arvelduskonto;
1. Maire Manglus . 2. vanemraamatupidaja-tehniline
Hansapank, arvelduskonto. 8. Ühispank 280 000.- krooni
sekretär. 3. 5000.- krooni. 4. kinnistu Haaslava vald, Ignase
(koos abikaasaga). 9.ei ole. (29.04.2004).
küla. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto; Sampo
1. Heiki Tooming. 2. ehitusjärelevalve insener. 3. 5500.Pank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole. (27.04.2004).
krooni. 4. ½ kinnistu Tartu linn, 5663; suvila Tartu mk.
1. Vahur Nõgene. 2. maa- ja ehitusnõunik. 3. 7300.- krooni.
Rannu vald, 3773. 5. sõiduauto Ford Sierra (1991). 6.ei ole.
4. kinnistu Haaslava vald, Kriimani küla, väikeelamute maa
7. Hansapank, arvelduskonto; Ühispank, arvelduskonto ja
(50%); Tartu linn, väikeelamute maa, (50%). 5. sõiduauto
krediidikonto. 8. ei ole 9. ei ole. (29.04.2004).
BMW 520 T (1994). 6. OÜ GEPA Maa- ja ehituskorraldus
1. Ilona Vaagen. 2. kultuuri- ja sporditöö vanemspetsialist.
100 osakut koguväärtusega 10 000.- krooni. 7. Hansapank,
3. 5000.- krooni. 4. eramu Tartu linnas (50%). 5. ei ole. 6. 50
arvelduskonto
ja
järelmaksukonto;
Sampo
Pank,
% osakuid OÜ OLIMART. 7. Ühispank, arvelduskonto ja
arvelduskonto ja järelmaksukonto; Ühispank, arvelduskonto.
arvelduslaen. 8. ei ole. 9. OÜ OLIMART. (24.04.2004).
8. Ühispank, 329 477.- krooni. 9. pension. (27.04.2004).
1. Valeri Rudakov. 2. valla allasutuse Majaabi direktor. 3.
6050.- krooni. 4. korter Haaslava vald, Roiu alevik. 5. ei ole.
6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole.
(28.04.2004).

1. Aire Veske. 2. vallasekretär. 3. 8400.- krooni. 4. ei ole. 5.
ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto; Ühispank,
arvelduskonto, 2. 8. ei ole. 9. ei ole. (27.04.2004).
Majanduslike huvide deklaratsiooni on jätnud esitamata Sirje
Vestmann.

Mõtteid seoses 24. üldlaulupeoga

2.-5.juulini
2004
toimunud
24.üldlaulupidu
ja
17.üldtantsupidu on jäänud ajaloo kroonikasse. On jätkunud
aga poleemika selle üle, mis ja miks toimus see suur
rahvapidu just nii ja mitte teisiti. Loodetavasti paneb aeg
asjad paika ja eraldab terad sõkaldest. Minu jaoks oli see
11.üldlaulupidu. Esimene oli 1947.a. Selle aja jooksul on
palju muutunud. Tol ajal esinesid koorid tribüünil, lauljaidmängijaid 25 760. See oli esimene sõjajärgne laulupidu.
Sõitsime rongiga ja proovid kestsid nädalapäevad. Kava
muidugi vastavalt riigikorrale. Kuid seal lauldi A. Lätte
"Laul rõõmilu" ja G. Ernesaksa "Mu isamaa on minu arm".
Laulupeo üldjuhtideks olid tookord ja veel aastateks Riho
Päts, Alfred Karindi, Gustav Ernesaks, Tuudur Vettik, Juhan
Simm, Leopold Vigla. Kõik eeltoodud dirigendid on manala
mehed.
24. üldlaulupidu sarnases teatud määral 1960.a. toimunud
15.üldlaulupeoga. Ka siis "õnnistas" ilmataat laulupeolisi
tugeva vihmaga rongkäigu ajal. Rongkäik toimus aga
esimese päeva kontsert toimus laulukaare all isevoolu korras.
Laule alustasid laval olnud koorid iseseisvalt, hiljem aga

võtsid juhtimise üle lauljate nõudmisel mõned üldjuhid.
Järgmise päeva kontsert aga kestis tookord 8 tundi järjest.
2004. a. toimus rongkäik samuti vihmas entusiastide
osavõtul, sest laulupeo komisjoni otsusega oli rongkäik
vabatahtlik. Osales 6000 10 000 lauljat, mängijat, tantsijat.
Eestvedajaks oli kontserdi peadirigent Eri Klas koos Tõnu
Kaljuste, Olari Elts´i, Anu Tali´ga jt. Vaatamata vihmale oli
rongkäigus ka osa orkestreid, kuigi mängijad pidid aeg-ajalt
pillidest vett välja kallama. Ka ei puudunud tänavaid
ääristavad pealtvaatajad, kes ergutasid lauljaid repliikidega.
Pirita poolse peavärava ees oli vett poolde säärde, seepärast
tuldi laulukaare alla tagavara variandi järgi.
Laulupäeva, s.o 3.juuli kell 19.00 algas I kontserdi kava
ühendkooride esituses Lüdig´i "Koiduga". Laulis ca 21 000
lauljat, kelle silmade all süttis laulupeotuli. President Arnold
Rüütli avakõne ja riigihümn. Dirigendipulti tuli Kuno Areng
ja ühendkoorilt Gustav Ernesaksa "Muusikale", selle helitöö
saatel kõrvaldasid koorijuhid katte laulupeonõlvakul asuvalt
laulutaadi kujult. Nüüd on lauluväljakul laulupidude
traditsiooni looja ja edasiviija G. Ernesaksa kuju, kes
mõtlikult vaatab kõiki tegemisi tema idee järgi loodud
laululaval. Mida ta mõtleb sellest laulupeost, seda teab vaid
tema. Arvan, et põhimõtteliselt on ta rõõmus, et laulupeod
toimuvad. Kindlasti rõõmustab, et dirigentide vanemale
generatsioonile on lisandunud noored dirigendid Hirvo
Surva, Anu Tali, Paavo Järvi, Kristjan Järvi koos neljaaastase
poja Lukasega ja veel paljude teistega.
Laulupeo dirigendipuldis käis üle 40 koori-ja orkestrijuhi.
Meeltülendav oli lauljate-mängijate kaasaelamine laulude
esitamisele. Särasilmsed noored energiliste ja sõbralike
dirigentide juhatamisel lõid sellise õhkkonna, mida vaevalt
papa Jansen oskas ette kujutada. Laululaval esinenud
lastekoorid esitasid oma laulud liikumisega, mis muutsid
esitatud kava kuulajaile elamusterikkamaks.
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Laulupeo lõpuks G. Ernesaksa "Mu isamaa on minu arm ja
Laulupeo kava oli minu arvates koostatud oskuslikult.
R.Kulli "Kodumaa".
Esimese kontserdi n.n klassikaline kava koosnes Eesti
heliloojate loomingust. Kordamisele tuli aga G. Verdi
Tore pidu oli. Lõpetaksin omaaegse laulupeo komisjoni
esimehe A. Greeni lõppsõnaga ühel laulupeol -" See oli tore
"Triumfikoor" ooperist "Aida", mida dirigeeris Neeme Järvi.
Eesti rahva pidu" - mille eest ta teenis parteilise noomituse.
04.juuli kontserdi kava oli rahvapärasem, kuid ei puudunud
Loodan, et laulupeod jätkuvad kuni püsib Eesti rahvas.
siingi esindajad teistest riikidest (Rodgers, Chilcott). Kõik
esitatud palad võeti kuulajate poolt kiiduavaldustega vastu.
Laulupeol käis Johannes Loost
Laulude vahel esitatud sõnalised tekstid olid paeluvad ja igati
asjakohased.

Roiu perekeskuses avati 12. juulil taas hambaravi kabinet

Tänu Haaslava vallavolikogu üksmeelsel otsusel eraldatud
ligi 140 000 kroonile hambaravi kabineti sisustuse ostmiseks
on hambaraviteenus taas muutunud kättesaadavaks

vallarahvale kohapeal. Kuni 19 aastaste laste ravi eest tasub
haigekassa ja teistele hüvitab haigekassa hambaravikulud
osaliselt tagantjärele. Roiu perekeskuses on konsultatsioon
tasuta ja teenuste hinnad soodsad. Hinnakirjaga on võimalik
tutvuda kohapeal.
Kabinet on avatud kolmel päeval nädalas: esmasp. 9-14,
kolmap. 15-19, neljap. 9-14.
Registreerimine tel. 7 490 230, mob. tel 56 912 224.
Hambaarst Kaja Võsu sõnul püüavad nad koos abilise Kersti
Ventseliga hambaravikabineti teha võimalikult avatuks ja
sõbralikuks, et vähendada nii suure kui väikese inimese
loomupärast kartust hambaarsti ees. Kabineti tehnika on
kaasaegne
ja
turvaline,
osutamaks
klientidele
kõrgekvaliteedilist hambaraviteenust.
Vallavanem Jüri Raudseping soovis kabineti avamisel
hambaraviteenuse osutajatele palju kliente, avatud südant
ning kindlat kätt.
Maie Otsa
Tervishoiu-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

Raamatukogust
Kui arvutis märatseb viirus, kui telekast valutab pea,
kui kõikjal on pöörane kiirus, on siiski üks sõber sul hea.
Raamat, raamat, raamat on sõber, kes alt ei vea…
(H. Käo ,,Raamat”)

Kultuuriministeerium eraldab igal aastal raamatukogudele
raha mööbli ostmiseks. Tartumaal sai sel aastal raha neli
raamatukogu, teiste seas ka Roiu raamatukogu.
Juba viis aastat tagasi, kui kolisin praegustesse ruumidesse,
oli unistuseks saada uued riiulid. Kakskümmend aastat tagasi
ostetud riiulid, mis olid raamatute raskuse all lausa lookas,

vajasid hädasti väljavahetamist. Uute riiulite saamine
võimaldab nüüd varasemast palju rohkem ja paremini
eksponeerida kogus olevaid raamatuid. Suur tänu OÜ-le
Funkkodu ning selle juhatajale Gunnar Kochile, ilusa mööbli
valmistamise eest!
Uusi raamatuid saab raamatukogu igal aastal juurde umbes
600 eksemplari. Selleks aastaks on riik eraldanud raamatute
ostmiseks 43 800.- ja vallavalitsus 25 000.- krooni. Kuigi
tundub, et 68 800.- krooni on suur raha, jääb siiski palju
väärtuslikke raamatuid ostmata, sest raamatud on väga kallid
ja raha lihtsalt ei jätku.
Juulis ja augustis on Raamatukogu avatud: E, T, N, R 10.0017.00. Arvutiaegade reserveerimine toimub tel. 7490288.
Teadmiseks uutele lugejatele: lugejaks registreerimisel on
vajalik esitada pildiga dokument (nt. õpilaspilet, pass).
Palve lugejale, kellel raamatud kauaks kätte jäänud.
Raamatuid, mida olete laenutanud, soovivad lugeda ka
teised! Kindlasti soovite ka ise nautida uusi lugemiselamusi.
Palun vaadake üle oma kodune raamaturiiul, äkki on seal ka
raamatukogu raamatuid.
Lõpetuseks tänan kõiki, tänu kellele on raamatukogus uued
kaasaegsed riiulid. Eelkõige vallavalitsust taotluse esitamise
ning omafinantseerimise eest ja kultuuriministeeriumi, kes
eraldas 30 000 krooni riiulite soetamiseks.
Elle Kruus
Roiu raamatukogu juhataja
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Õnnitleme augustikuus sündinuid
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16

17
21
22
24
25
26

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

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

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

27
31

Lande Kõps
Aleksandr Rudakov

1929
1929

Kriimani
Roiu

Palju õnne!

Sünniaasta 2004
Rihhard Kuld
13.07.2004
Roiu alevik
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
14. august
14. august
20. august
20. august

Kurepalu külapäev
Seltsimaja Priius 100-aastapäev
Taasiseseisvumispäeva tähistamine koos kodutütarde, noorkotkaste ja kaitseliitlastega
Kurepalus vabadussamba juures
Pensionäride ühenduse Kuldlõng suvelõpupidu Priiuse Seltsimajas

kell 12.00
kell 18.00
kell 10.00
kell 12.00

KODUKANDILOOD LXXXII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Haaslava spordiselts „Võitja“
Viimase 120 aasta jooksul on meie rahvast ühendanud ja
liitnud seltsitegevus. Eestis on tegutsenud palju väga erineva
nimetuse ja eesmärgiga seltse, liite ja ühendusi. Lauljad,
tuletõrjujad,
põllumehed,
sportlased,
karsklased,
haridustegelased
olid
liitunud
erinevatesse
organisatsioonidesse.

peamiselt noorem rahvas, kes tahtis peale vaimu harimise ka
kehalist tegevust. Ka vajati oma väljundit seltsitegevuses ja
noorte kokkusaamiskohta. Loeme protokolli: “Ei ole keegi
meie peale pärast koolist lahkumist oma tähelepanu
pööranud. Meie noored aga leiame, et see enam nii kesta ei
või, sest meie võime kergesti kalduda valele teele, ka nõuab
praegune aeg igalt kodanikult kindlat ja sihikindlat tegevust.”

Haaslaval tegutses 1886-1940.a. ligi 50 erinevat
organisatsiooni. Kõik oli nii nagu ka mujal Eestis, tegutsesid
põllumeeste-, karskus-, haridus-, tuletõrje-, lauluselts jne.
Miskipärast aga ei leia nimistust spordiseltsi.

Asjaga oli kohe päri karskusselts “Priius”, teised kohalikud
seltsid ei olnud uue võistleja ilmumisest just erilises
vaimustuses. Eestvedajaid see aga ei heidutanud. Korraldati
mitu koosolekut ja hakati koostama põhikirja. Seltsi nimeks
kavatseti panna Haaslava Spordiselts “Võitja.”

Ajalooarhiivis leiduvate valla kroonikamaterjalide seas on
säilinud dokumendid, kus võib lugeda, kuidas Haaslavale
spordiseltsi kavatseti asutada.
Spordiga seotud üritusi on Haaslaval korraldatud teadaolevalt
juba 1907 aastast peale. Karskusseltsi “Priius” juures
tegutses noorte osakond, mille liikmed ka spordiga tegelesid.
Pidudel esinesid akrobaadid ja jõumehed. Seda ei olnud aga
piisavalt.
Spordiseltsi asutamise idee käidi välja kohaliku haridusseltsi
„Koit“ koosolekul, 1924.a. oktoobris. Eestvedajad olid

Karskusseltsi “Priius” toimikus on säilinud spordiseltsiga
liituda soovijate nimekiri - „spordiseltsi „Võitja“ soovivad
astuda Eduard Lätti, Elmar Käärik, Elmar Kondra, Eduard
Kõõra, Rudolf Käsi, Elmar Kriisberg, Johannes Rüütli,
Aleksander Allmann, Reinhold Schventke, Eduard Kõrven,
Karl Henn, August Kavald, Herbert Leppik, Hugo Nursi,
Elmar Link, Oskar Roose, August Mark, Karl Tomson,
Gustav Issak, Gustav Parmakov, Johannes Siimo ja Johannes
Pruks“. Enamus seltsiga liituda soovijad olid 15-18 aastat
vanad.
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Nii jäigi Haaslava spordiselts loomata. Olgu muude asjadega,
Tagasilöök tuli 1925.a. alguses. Selgus, et uue seltsi loomine
kuidas on, igal juhul tagasihoidlikkusega spordiseltsi
toob endaga kaasa rahalisi väljaminekuid ja päris palju
asutajatel probleeme ei olnud, nimi „Võitja“ räägib ise enda
asjaajamist. Tuli koostada kõigiti kehtivatele normidele
eest. Oleks ikka päris kõva sõna, kui sinu kohta öeldakse
vastav põhikiri ja kodukord, tellida pitsat, muretseda
„Vaata, „Võitja“ tuleb“. Veelgi uhkem oleks lugeda
protokolliraamatud ning registreerida ennast riiklikus seltside
müürilehelt, Tartu “Kalev” mängib Haaslava “Võitjaga.”
ja liitude registris. Ka oli soovitav muretseda spordiplats,
Kahjuks jäi aga kõik see olemata.
spordiinventar ja astuda Eesti Spordi Keskliidu liikmeks.
Raha ja aega asjaajamiseks noortel muidugi ei olnud. Vanem
Haaslava spordiseltsi loojatest sai aga alguse üks praegu
seltskond jäi aga miskipärast spordiseltsi organiseerimisest
jätkuv traditsioon. 1925.a. 26 aprillil korraldas karskusseltsi
eemale. 1925.a. jaanuari keskpaigas oli selge, et ettevõtmine
“Priius”
spordiosakond, Elmar Lätti algatusel “Jüriöö
jääb pooleli.
murdmajooksu võistlused.” Joosti 4,5 km, Sillaotsa kooli
õuelt Haaslava vallamaja juurde ja kaasa tegi 12 võistlejat.
Haridusselts „Koit“ tegi ettepaneku luua enda juurde
Jooksu korraldati ka paaril järgneval aastal, viimati 1938.a.
haruselts, kuid ka sellest ei tulnud midagi välja. Võib olla
kartsid noored haridusseltsis olevaid kooliõpetajaid ja liiga
1991.a. algatas Sillaotsa kool eesotsas direktor Ain Eskoga
ametlikku õhkkonda. Nüüd sai lõplikult selgeks, et oma
uuesti Jüriöö jooksu traditsiooni. Tänaseni on jooksu
spordiseltsi ei tule.
korraldatud igal aastal, esialgu kooli, nüüd Haaslava
vallavalitsuse korraldusel.
Kuna muud võimalust ei olnud, siis asutati Elmar Kääriku ja
Eduard Lätti eestvedamisel karskusseltsi „Priius“ juurde
Taivo Kirm
1925.a.8 veebruaril spordiosakond, millega liitus enamik
spordiseltsi astuda soovijaid.

Informatsioon
* AS Tartu EPT pakub Teile soodsalt korras ratastel kasutatud plastikkonteinereid mahutavusega 140 ja 260 l, värvus roheline
ja tumehall. Hinnad orienteeruvalt: 140 l - ja 240 l - 225.- EEK (hinnad sisaldavad käibemaksu)
Kontakt: AS Tartu EPT 51014 Tartu, Vitamiini 4, Tel 7 428 180, Faks 7 428 180, e-mail: hulgi@tartuept.ee
* Haaslava külas asuva Eerika katastriüksuse 18501:001:0067 detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Haaslava
Vallavalitsuses 02. augustist kuni 12. augustini käesoleval aastal.

Politseiteated





04.07.04 a kella 18 ajal varastas Roiu kauplusest
Gennadi kalakonservi maksumusega 8.90 EEK. Politsei
poolt on alustatud väärteomenetlust.
06.07.04 a kella 00.30 ajal võeti Roiu alevis Roiu
kaupluse juures Lauri nimeliselt noormehelt ära
mobiiltelefon NOKIA. Äravõtmise asjaolud on
selgitamisel.
10.07.04 a kella 01.30 paiku tabati Aardlapalus
sõidukijuhtimiselt joobes ja juhilubadeta Vladimir.
Juhile koostati väärteoprotokoll nimetatud rikkumise
eest ning sõiduk toimetati valvega parklasse.





12.07.04 a pöördus avaldusega politsei poole Kurepalu
küla Mõraoja elanikud, et naaber Kuldari koer on
järelvalveta ja rikub (reostab) naaberkinnistuid.
Hea vallarahvas, et suvi mööduks meeldivalt ärge jätke
oma vara järelvalveta ja olge tähelepanelikud Teie
valduste juures liikuvate võõraste suhtes. Oma
tähelepanekutest võite alati teatada konstaablile telefonil
53962110 või politsei korrapidajale lühinumbril 110.

Mälestame lahkunut
Eduard Laaber
01.01.1930- 22.06.2004
Lange küla

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

Harras Tiisler
vanemkonstaabel

