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Eesti Vabariigi iseseisvuspäev
24. veebruaril tähistab Eesti Vabariik iseseisvuspäeva. On
möödunud 87 aastat ajast kui avaldati Eesti Maapäeva
Vanemate Nõukogu avaldus “Manifest kõigile Eestimaa
rahvastele”, millega kuulutati Eesti tema ajaloolistes ja
etnograafilistes piirides iseseisvaks demokraatlikuks
vabariigiks. See sündis väga keeruliste ajalooliste sündmuste
ajal Venemaal, mis ei jätnud puutumata ka Eestit. Nii tuli
peagi Eestil astuda enda kaitseks vastu nendele jõududele,
kelle sooviks oli lämmatada meie iseseisvus ja allutada oma
võimule. Võiduga lõppenud ligi pooleteiseaastane
Vabadussõda ning Tartu rahulepingu sõlmimine 2. veebruaril
1920. a. andsid aga Eestile juba rahvusvahelise tunnustuse
ning võimaluse oma tulevikku iseseisvalt määrata.
Paraku jagus Eestil aega oma riigi ülesehitamiseks ja
kindlustamiseks vaid paarikümneks aastaks. Üürike
iseseisvusperiood lõppes võõrvägede sissemarsiga ja
omariikluse kaotamisega tervelt pooleks sajandiks. Kuid
pikad okupatsiooniaastad, küüditamised ja vabadusvõitlejate
tagakiusamised ei kustutanud eestimaalaste mälust neid
paarikümmet aastat, mil ehitati üles oma riiki.
Sajanditepikkune vabadus- ja iseseisvustahe ning mälestused
omariiklusest aitasid 20. augustil 1991.aastal taastada Eesti
Vabariigi.
Eesti riigi taasiseseisvumisest on möödumas 14 aastat. Me
üritame kaotatut tagasi võita. Tänapäeval võime vaid
põhjanaabrite arengu näitel arvata, millist kohta Euroopas me
oleksime võinud omada ilma okupatsiooniaastateta.. Paraku
ei ole võimalik ajalugu muuta ja teistele järgijõudmistuhinas
ei tohi jalge alla tallata endast nõrgemaid. Erinevad
stardipositsioonid, võimed ja võimalused on kaasa toonud

terava sotsiaalse kihistumise. Pidevad reformid ja poliitilised
kemplemised, mitmed finantsskandaalid panevad inimesi
tahtmatult küsima, kas oleme teinud kõik selleks, et meie riik
oleks selline nagu kujutasime ette laulva revolutsiooni ajal.
Miks räägime täna kodaniku võõrandumisest oma riigist,
usalduskriisist riigi ja kodaniku vahel. Rasked ajad on meie
rahvast ühendanud ja olnud aluseks meie võitudele,
usalduskaotus riigi vastu ja omavahelised kemplemised on
meid nõrgestanud ja olnud juba kord üheks eelduseks meie
iseseisvuse kaotamisel.
Ajaloo karme õppetunde ei tohi unustada ja seepärast jätkugu
meis kõigis seda isamaatunnet, millest omal ajal kirjutas
Eesti Vabariigi President Konstantin Päts, kelle sünnist 23.
veebruaril möödub 131 aastat: „Midagi pühamat, kallimat,
ilusamat ja armsamat ei suuda meie mõttelend ette kujutada,
kui seda on meie isade maa siin Läänemere kallastel. Temale
on pühendatud meie südame puhtamad tunded, meie
mõistuse võidud, meie tahtejõu sitkus. Tema pind jäägu
igavesti vabaks, et rahulikult võiks temas uinuda
põlvkonnad, kes siin oma tööst suurt väsimust puhkavad.
Tema õnneks oleme me valmis ohverdama kõik. Kuigi kaduv
on meie töövili, jäägu igavesti õnneliku, vaba ja iseseisvana
püsima meie isade maa- meie Eesti !”
Head Eesti Vabariigi 87. iseseisvuspäeva! Palju õnne ja
tugevat tervist Teile kõigile ning kordaminekuid kõigis
ettevõtmistes!
Jüri Raudseping
vallavanem
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Ettevõtlusest Haaslava vallas

materjali ettevalmistus

Vallas tegutsevatest ettevõtetest tutvustame seekord
osaühingut Metsanurk. Nagu ettevõtte nimigi juba ütleb,
asub see metsatuka varjus ja nimelt Roiult Kurepalu poole
minnes bensiinijaama taga. Ettevõtet tutvustab selle juht ja
üks omanikest Toivo Veelmaa.
Millal ettevõte alustas tegevust ja millega tegeleb?
OÜ Metsanurk alustas oma tegevust mais 2000 ja seda
Ülenurme vallas Soinaste külas. Alustasime kaubaaluste
tegemisega ja see on jäänud meie põhitoodanguks tänase
päevani. Soinastes kasutasime tööruumidena endist
väetisehoidlat, mille soojustasime. Kuna aga tootmispind jäi
väikeseks, siis 2002.a. aprillis tulime ära Roiule. Selleks
ostsime endale 1/3 endisest kartulihoidlast, mille ülejäänud
osa omanik on AS Männiku Piim. Tootmispinda on nüüd
kokku 1200 m², millest 320 m² rendime edasi metallitöid
tegevale ettevõttele OÜ Rot-Travel.
Nagu mainisite, on Teie põhitoodang kaubaalused. Kas
aluste osas on ka erinevusi?
Loomulikult. Vastavalt tellimustele valmistame igasuguseid
puitaluseid, kuid põhiliselt ikkagi standardmõõtmetega
800x1200 mm ja 1000x1200 mm. Samuti võidakse tellida
ühekordse kasutusega aluseid nagu näiteks turbatootjatele,
kus alus peale kauba kohaletoimetamist läheb kütteks.
Värvitud alused on korduvkasutuses ja peavad pikemat aega
vastu. Valmistame ka litsentseeritud aluseid, mis
korduvkasutuses peavad 5 aastat vastu pidama. Nende aluste
valmistamise omahind on ca 2 korda kallim ühekordse
kasutusega aluste omahinnast.
Kust saate aluste valmistamiseks materjali ja kuidas on
olukord selle hankimisega?
Aluste materjali ostame kas pikkade laudadena või juba
mõõtu lõigatuna. Põhiliselt ikka pikkade laudadena ja
kohapeal töötleme vajalikesse mõõtmetesse ja siledusteni.
Kaheksa saeveskiga on materjali tarnimise osas kindlad
lepingud, kuid palju tuleb veel endal lisaks otsida. Materjali
saamisega suveperioodil on raskusi.

Kuidas on alustele turu leidmisega ja kuhu toodang läheb?
Ei saa öelda, et alustele oleks lihtne turgu leida, kuna aluste
tegijaid on palju. Siiski on meil aastate jooksul välja
kujunenud omad kindlad usaldusväärsed partnerid, kes
põhilise osa meie toodangust ära ostavad. 2/3 meie
toodangust läheb Rootsi, kümnendik Soome ja ülejäänud
siseturule. Alused veame ära autodega ja reisid Rootsi käivad
Liepaja kaudu, mis tuleb Tallinki teenusest ca 2000 krooni
ühe koorma ülevedamise eest odavam.
Palju inimesi ettevõttes töötab ja kas kõik on kohalikud?
Kokku on pidevalt tööl 10 inimest, minu ja raamatupidajaga
kaasaarvatult. Haaslava vallast on töölisi 3, ülejäänuid veame
oma väikebussiga linnast. Midagi pole teha, kui kohapealt
töötegijaid ei leia. Põhiliselt töötame neli päeva nädalas ja
tööpäevad on selle võrra pikemad. Sellise töövõtuga on
paranenud aga tootlus, kuna vähenevad ettevalmistamise ja
lõpetamise ajad. Ka mehed ise on väga rahul, sest saavad
oma vaba aega paremini kasutada.

järjekordne partii valmistoodangut alustamas teekonda tarbijani

Tutvumine aluste valmistamise ettevõttega muutis ka
küsitleja ettekujutust aluste tegemisest. Loodetud vasarat
viibutavate käte asemel sai näha hoopis tõelisi
naelaautomaate, mis suruõhu toimel spetsiaalsed naelad
vajalikku kohta tulistab. Et kuivkambris lubatud
niiskusesisalduseni kuivavad värvikatte all olevad
litsentseeritud alused omavad sellist lihvi ja nägemist, mis
mõnelegi mööbliesemele silmad ette annavad. Et aluste
kuivamise käigus on väga oluline jälgida ühenduste jäikuse
säilimist. Et naelte otsad oleksid hästi needitud ega tekitaks
aluste lükkamisel põrandale lubamatuid kriimustusi. Aga eks
ta ole, kui suudad turule anda kvaliteetset toodangut ja täita
muid lepingu tingimusi, siis ka sind hinnatakse ja sinult
tellitakse. Ainult nii õnnestub konkurentsis läbi lüüa ja vee
peal püsida.
Soovime OÜ Metsnurgale edu nende ettevõtmistes!
Jüri Raudseping
vallavanem
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Hea lehelugeja!
Väljas on veebruar, kuid külmapoisid on seniajani küll
laisavõitu olnud. Pole nad viitsinud peale jaanuaritormi ei
lund puistata ega oma külmkapile kraade juurde keerata.
Seevastu valitsemisringkonnad on juba kevadisi tuure võtmas
ja õhkkonda soojemaks kütma hakanud.
Koosmeelele ei tahetud jõuda Rahvaliidu ettepanekul
stabiliseerimisreservist raha võtmisega tormikahjude
hüvitamisel. Lõpuks eraldati tagasihoidlik summa käesoleva
aasta eelarvest, mis tähendab, et igas valdkonnas jääb midagi
tegemata. Loodame, et selleks pole 1.aprillist rakenduv
sotsiaalhoolekande seadus, millega on antud omavalitsustele
kohustus puuetega inimeste hooldajatoetuste maksmine.
Õhku on hakanud soojendama välisministri ümber toimuv.
Peaminister Juhan Parts võttis kätte ja viis Vabariigi
Presidendile avalduse jätta välisministeerium ilma Kristiina
Ojulandita. Paraku oli toiminguga nii kiire, et läks meelest
koalitsioonipartneritega koosmeeles läbi rääkida. See aga
ärritas Reformierakonda, kes mitte ei soovinud oma
esikaunitari valitsusest vabastamist. Mõne päeva jooksul
pilluti vastastikku nn. „komplimente” ja edasi tundub, et
lastakse presidendil aurahad ära jagada, siis minnakse uuesti
relvaarsenali kallale. Igal juhul peab reformierakond uue
välisministri leidma ja ilma koalitsiooni muutmata ei vahetu
ka peaminister. Loomulikult pole see tühipaljas nääklemine,
vaid jõuvahekordade selgitamine 16.oktoobri kohalikeks
valimisteks.
Pisut ka pensionipoliitikast. Kui eelmises lehenumbris sai ära
näidatud Rahvaliidu, Reformierakonna ja Respublika

koalitsiooni ajal tublisti tõstetud pensionid (see on 1000
krooni 4 aasta jooksul), siis seda imelikum on pensionäride
liidrite
algatatud
allkirjade
kogumine
praeguse
pensionipoliitika vastu. Kas tõesti me saeme seda oksa,
millel istume? Või ootame Isamaaliitu ja Sotsiaaldemokraate,
kelle võimulolekul tõusis pension 3 aastaga 12 krooni !!!
Peale selle, et õhkkond on valitsuses kuumaks köetud, teeb
Riigikogu igapäevast tööd ja lühidalt mõnest eelnõust, mis
on põhiseaduskomisjoni töös. Enne vabariigi 87. aastapäeva
võetakse vastu uus Eesti Lipu seadus, millega sätestatakse
lihtsam lipu kasutamise kord. Seaduse mõte on teha lipu
kasutamine vabatahtlikuks nagu enamuses Euroopa Liidu
riikides. Rahvastikuregistri seadusega tehakse elanike
arvestus selgemaks, kuid see ei tähenda, et kedagi sunnitakse
sissekirjutatud elukohas pidevalt viibima. Selgitatakse
elanike kontaktandmed ja registreeritakse inimene sinna,
kuhu ta soovib. Päevakorras on taas Eesti Vabariigi
Põhiseaduse muutmise seadus Vabariigi Presidendi
valimiskorra muutmiseks, mis tooks rahva poolt otse valitud
presidendi juba aastal 2006.
Sellisena läheme me vastu meie riigi 87.aastapäevale.
Soovin Teile, Hea Haaslava rahvas õnne Eesti Vabariigi
sünnipäeval.
Kõike head soovides
Koit Prants
Riigikogu liige Tartumaalt (Rahvaliit)

Uut dokumenti on lihtne taotleda posti teel
Inimestel, kellel lõpeb isikutunnistuse (ID-kaardi) või passi
kehtivusaeg, on kõige lihtsam ja mugavam uut dokumenti
taotleda posti teel. Posti teel taotlemise võimalust saavad
kasutada inimesed, kellele on varem Kodakondsus- ja
Migratsiooniameti (KMA) poolt dokument väljastatud. Kui
isikut tõendavat dokumenti taotletakse esmakordselt, tuleb
pöörduda KMA teenindusbüroosse. Posti teel taotlemiseks
on tarvis kokku koguda vajalikud dokumendid ja saata need
KMA-le ning kuu möödudes võib sobivasse pangakontorisse
või KMA teenindusbüroosse uuele dokumendile järele
minna. Isikut tõendavat dokumenti taotlema hakates tuleks
esmajoones taotleda isikutunnistust. Pass on eelkõige
reisidokument, mis ei ole kohustuslik.
Posti teel taotlemiseks on vaja ümbrikusse panna:
• täidetud taotlusankeet;
• 1 värvifoto, ka siis, kui taotlete isikutunnistust ja passi
koos;
• riigilõivu tasumist tõendav dokument;
• nimemuutuse korral lisaks nimemuutust tõendava
dokumendi (abielutunnistuse või
nimemuutmistunnistuse) koopia.
Välisriigis väljaantud dokument peab olema legaliseeritud
või apostilliga kinnitatud ja tõlgitud eesti keelde (v.a. juhul,
kui dokument on inglise või vene keeles). Tõlge peab olema
notariaalselt kinnitatud.
Tähtis on meeles pidada, et taotlusdokumendi koopia
esitamisel peab koopia vastavust originaaldokumendile
kinnitama allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel.
Allkirjale lisatakse allkirja andmise kuupäev.

Taotlusankeedi leiab internetiaadressilt www.pass.ee, samuti
saab taotlusankeedi KMA teenindusbüroodest. Kui
isikutunnistust ja passi taotletakse koos, saab taotluse esitada
ühel ankeedil.
Ankeeti on võimalik täita nii arvutis kui ka käsitsi. Pärast
arvutis täitmist tuleb ankeet välja printida, allkirjastada ja
kleepida ankeedile foto.
Käsitsi täites on vajalik kasutada tumedat kirjutusvahendit,
see tagab andmete säilimise ankeedil. Ankeet tuleb täita eesti
keeles ladina tähestiku trükitähtedega ning sellel ei tohi olla
parandusi. Täita tuleb kõik väljad, mis on ette nähtud
täitmiseks taotleja poolt. Ankeedi ülaservas asuvasse kasti
peab taotleja kirjutama tumeda tindipliiatsiga oma allkirja.
Juhul, kui 15- kuni 18-aastase lapse eest esitab taotluse
lapsevanem, tuleb ankeedi ülaservas olevasse kasti kirjutada
allkirjanäidis lapsel ja taotluse lõppu andmeid kinnitav allkiri
lapsevanemal. Allkiri peab olema kirjutatud ühtlaselt tugeva
joonega ning see ei tohi ületada etteantud piire.
Dokumendifoto peab olema pildistatud otsevaates, ilma
peakatteta ja erariietes. Neile, kes kannavad prille,
soovitatakse pildistamist ilma prillideta. Toonitud klaasidega
prillid on keelatud. Foto peab olema originaalfoto, see ei tohi
olla välja lõigatud teisest fotost või välja trükitud arvutist.
Fotol ei tohi olla näpujälgi, kriimustusi ega muid defekte.
Foto taha soovitame ettevaatlikult kirjutada nime, jälgides, et
pilt ei saaks viga (see on eriti oluline, kui inimesed saadavad
mitu taotlust koos).
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Ümbriku võib viia ka sobivasse KMA teenindusbüroosse ja
Riigilõivu tasumine. Riigilõiv alla 15-aastase lapse passi eest
panna seal selleks ettenähtud postkasti.
on 75 krooni ja isikutunnistuse eest 25 krooni. Kui
taotletakse isikutunnistust koos passiga, siis 100 krooni.
Selle kohta, et dokumendid on jõudnud KMAsse - taotlus
registreeritud ja menetlusse võetud - saadetakse taotlejale
Riigilõiv üle 15-aastase isikule on passi eest 150 krooni,
kirjalik teatis. Kui juhtub, et ankeet on valesti täidetud või
isikutunnistuse eest samuti 150 krooni. Kui taotletakse
puudub mõni vajalik dokument, siis võtab KMA spetsialist
isikutunnistust
koos
passiga,
siis
250
krooni.
täpsustuste tegemiseks täiendavalt ühendust.
Pangaülekandega tasumisel :
Isikutunnistuse ja/või passi taotluse KMA-sse jõudmisest
Saaja nimi: Maksu- ja Tolliamet
dokumendi väljastamiseni kulub 30 päeva.
Saaja konto: 10052032262003 (Ühispangas)
Isikutunnistuse või isikutunnistuse koos passiga saab kätte
221013264340 (Hansapangas)
taotlejale sobivast Hansapanga või Eesti Ühispanga
Viitenumber: 1002146 (Eesti kodanikud)
kontorist. Sobiva kontori saate valida kodulehelt
1002049 (välismaalased)
www.pass.ee ning see tuleb märkida taotlusankeedile. Kui
Selgitus: märkige toimingu nimetus, mille eest ja isiku nimi,
taotletakse ainult passi, siis selle saab kätte KMA
kelle eest riigilõiv tasuti.
teenindusbüroost. Sobiva teenindusbüroo saab samuti valida
Posti teel taotlemisel tuleb ümbrikusse panna riigilõivu
kodulehelt www.pass.ee ning see tuleb märkida
tasumist tõendav dokument või kirjalikud andmed riigilõivu
taotlusankeedile.
tasumise kohta (sobib ka internetipanga maksekorralduse
Lisainformatsioon KMA koduleheküljelt www.pass.ee või
väljatrükk).
KMA infotelefonilt 612 69 79.
Kui kõik vajalikud dokumendid on kokku kogutud, siis jääb
üle need kinnises ümbrikus postitada aadressil:
Elo Allemann
KMA pressiesindaja
TAOTLUS
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
Sõle 61a
10313 TALLINN

Hooldajatoetuse määramisest
Käesoleva
aasta
1.
aprillist
antakse
kohalikele
omavalitsustele 18- aastaste ja vanemate puudega inimeste
hooldajatoetuse määramine ja maksmine kohaliku
omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud tingimustel ja
korras.
Nagu enamik omavalitsusi, plaanib ka Haaslava vald välja
töötada uue ja tulemuslikult toimiva toetuste ja teenuste
süsteemi puuetega inimeste jaoks. Kindlasti ei laabu kõik
kiiresti ja tõrgeteta, sest valitsus jättis üleminekuperioodi
liialt lühikeseks ja paljuski pole veel tänaseks täit selgust.
Kurb on tõdeda, et krooniliste haigete ravi haiglas ja
taastusravi võimalused ravikindlustuse poolt rahastatud
kohtadel on peaaegu kättesaamatud abivajajatele. Heal juhul
on võimalik järelravi saada tasulistel kohtadel, sel juhul on
ravipäeva või hoolduspäeva minimaalseks hinnaks
kehtestatud 130 krooni päev. Selge on see, et neid võimalusi
õnnestub kasutada väga vähestel abivajajatel. Eksitusse viib
abivajajaid ka meedia kaudu levinud teadaanne, et kogu
senine hooldajatoetuste summa antakse üle kohalikele
omavalitsustele. Unustatud on juurde lisada jäetud tõsiasi,
et piirkondades, kus puuetega inimesi on protsentuaalselt
enam vabariigi keskmisest, siis seda vähem raha ka
omavalitsus saab. Kõrgema puuetega inimeste protsendiga
piirkonnaks on tunnistatud Lõuna - Eesti, kuhu ka Haaslava
vald kuulub. Uus seaduse muudatus võtab toetuse
määramisel ka arvesse nende isikute võimalused, kes on
perekonnaseaduse järgi kohustatud hoolitsema oma
pereliikmete eest: abikaasad, lapsed ja lapselapsed.
Iga raske ja krooniline haigus on inimesele uus ja harjumatu,
sellele järgneb leppimine ning paljuski harjumuspärasest
loobumine. Raske ja sügava puudega inimese hooldamine on
ka pereliikmetele väga raske katsumus ja kohanemine. Ka
senine hooldajatoetuse maksmine ei lahendanud raske või
sügava puudega inimese kõiki probleeme, lisaks oli kindlasti
suur abi pereliikmetel ja paljudel juhtudel lisandus veel
omavalitsuse abi sotsiaalteenuse osutamise teel.

Iga muutus toob kaasa probleeme ja arusaamatusi, seepärast
on väga oluline, et igaüks, keda seadusemuudatus puudutab,
aitaks kitsaskohti lahendada mõistva suhtumisega.
Lähtume põhimõttest, et iga puudega inimese vajadused on
erinevad, seetõttu plaanime eraldi hinnata kõigi abivajajate
hooldusvajadust.
Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria
Assotsiatsiooni
poolt
on
välja
töötatud
n.n.
hindamisinstrument mitmete lisaküsitluslehtedega, mille
põhjal peaks selguma sotsiaalteenuste ja kõrvalabi vajadus
raske ja sügava puudega inimestele.
Hooldusvajaduse hindamist plaanime alustada 1. märtsist.
Loodame, et kõik inimesed, keda see puudutab, on selleks
ajaks teatised sotsiaalkindlustusametist kätte saanud ja
esitanud kirjaliku taotluse vallavalitsuse sotsiaalosakonnale
hooldusvajaduse kohta. Avaldusele palume märkida täpne
aadress ja telefoni olemasolul ka telefoni number, et oleks
võimalik kodukülastus eelnevalt kokku leppida.
Märtsikuul korraldame Roiu päevakeskuses teabepäevi, et
jagada informatsiooni raske ja sügava puudega inimestele
sotsiaalteenuste osutamise ja hooldajatoetuse määramise
kohta. Planeeritud on päevased ja õhtused vestlusringid, et
võimalikult paljud saaksid osaleda ja omapoolseid
ettepanekuid teha ning sellega kaasa aidata paindlikumale
üleminekule. Oodatud on ka pereliikmed ja kõik huvilised.
Teabepäevad toimuvad Roiu päevakeskuses :
10. märts, neljapäev kell 10.15 - 11.15
14. märts, esmaspäev kell 18.15 – 19.15
(transpordivajadusest palume teada anda telefonidel 7 490
130, 51 992 935 ja 53 939 221)
21. märts, esmaspäev kell 10.15 - 11.15
Jätkuvalt head koostööd soovides
Maie Otsa
tervishoiu- ja sotsiaalosakonna juhataja
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Meeleolukas sõbrapäev

Pühapäevane pensionäride sõbrapäevapidu oli lustakas ja
meeleolukas.
Sõbrapäeva peomeeleolu aitasid luua tantsu – ja
lauluhuvilised sõbrad Nõo vallast ja Kurepalu külakapell.
Külakapell asutati
mõni aasta tagasi, kuid õige
tegutsemishoo sai eelmise aasta suvel. Lisaks endistele

tegusatele muusikainimestele, on kapelli liikmeskond
täienenud uute ja andekate inimestega.
Külakapelli saatel olid tantsuklubi etteasted võrratud ja
kaasakiskuvad. Juhendaja julgustavate õpetussõnade järgi
said kõik soovijad tuntud ja tundmatud tantsud selgeks.
Kõik see toimus rõõmsas ja meeldivas koostöös treenitud ja
koolitatud tantsijatega.
Lisaks heale meeleolule sai iga piduline kingituseks
sõbrapäevakaardi päevakeskuse eakaaslaste poolt. Maitsvad
piduroad valmistasid kärmed perenaised.
On üks vanaduse eeliseid, et viha, solvang ja laim jätavad
ükskõikseks, kuna vastuvõtlikkus armastusele ning
heatahtlikkusele muutub tugevamaks. Loodame, et iga
osaleja sai sõbrapäeva peomeeleolust killukese rõõmu ja
rahulolu oma hinge.
Head tervist ja hingerahu teile kõigile!
Maie Otsa
tervishoiu- ja sotsiaalosakonna juhataja

Kontsert „See mõnus muusika“
26.veebruaril kell 14.00 on meil võimalik nautida kaunist
muusikat naiskoori „Emajõe Laulikud“ ja Tartu I
Muusikakooli viiuliõpilaste esituses.
Naiskoor „Emajõe Laulikud“ tegutseb Haridus- ja
Teadusministeeriumi juures alates 2002 aasta veebruarist.
Kooris laulavad peamiselt haridustöötajad, neid juhatavad
Vilve Maide ja Airi Vettik. „Emajõe Laulikud“ on andnud
juba mitmeid edukaid kontserte ja samuti on nad osalenud
erinevates
muusikaprojektides, aktiivselt
suheldakse
sõpruskooridega nii Eestis kui välismaal.
Laupäevane kontserdikava tõotab tulla vägagi meeleolukas.
Nii näiteks kuuleme M. Härma laulu „Ei saa mitte vaiki
olla“, H. Manscini „Kuujõgi“, O. Ehala „Vaid see on
armastus“, B. Bacharach „Raindrops keep fallin` on my
head“. Need on vaid mõned laulud naiskoori poolt esitatavast

kavast. Koorilaulude vahele loovad veidi teiselaadset
meeleolu noored viiulimängijad, kes õpivad Tartu I
Muusikakoolis õpetaja Kai Rebase klassis. Need noored on
alles oma muusikutee alguses, aga kas seda saab öelda ka
nende viiulimängu kohta, seda saame kuulda laupäevasel
kontserdil.
Kutsun kõiki toredale kontserdile 26. veebruaril Seltsimajas
Priius.
Soovijatel on võimalus kasutada vallabussi teenust.
Meeldivate kohtumisteni!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja sporditöö vanemspetsialist

Eile nägin Eestimaad - Sillaotsa Põhikooli 6. klassi õpilased
See maailm on täis värve,
täis päikest, puid ja loodust.
See rahustab su närve,
see mõte, et oled kodus.

Kui päikse tõusul ärkan ma
ja aknast välja vaatan.
Ning akna juurde astun ma
ja silmi lahti paotan.

Eestimaal kasvab roheline rohi
ning kuulda merekohin!
Sinine taevas,
meie kullalaegas!

Ma praegu olen Lapimaal,
siin ilus valge lumi maas.
Nüüd põhjapõder liigub taas,
ta lemmik asi lilleoaas.

See loodus, mis sealt
avaneb,
kui aknad lahti paotad.
Sa vaatad, aina vaatad
ja imestad – Eile nägin
Eestimaad.

Kui silmad lõpuks avanend
ja maailma värvid selginend.
Miks imestab mind nii see
vaade,
just nagu mingi loodussaade.

Lapsed on meil imevahvad,
igast erinevast rahvast!
Ka suured on meil kõbusad,
naljakad ja lõbusad!

Seal suvel rohetav on aas
ja soojad päiksekiires maas.
Seal tuntuim asi limpsiklaas
ja limpsis süsihappegaas.

Söögiks on meil leib ja kali,
vahel sekka väike nali!
Eestil on ka oma lipp,
millel kõrge tipp!
Eestimaa ilu
ja Eestimaa olu
Gerli Manglus
on meie eluolu!

Siis lõpuks, lõpuks taipan ma,
Terje Kuljus et aknast pole vaadand ma.
Nii kaunis on see Eestimaa,
just nagu kaunis haldjamaa.

Triin Tõnurist

Kuid eile nägin Eestimaad,
seal palju ilusam on aas.
Seal talvel topelt lund on
maas,
kuid tuntud ikka limpsiklaas.
Taavi Mals
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Kodutütred Sillaotsa koolis
Selleks, et paremini mõista, kes on kodutütred ja millega nad
tegelevad, mõne sõnaga selle organisatsiooni ajaloost.
Kodutütarde organisatsiooni loomise mõte kerkis varsti
pärast Noorte Kotkaste tegevuse algust 1931.a. Esimene
koosolek selles küsimuses peeti Tallinnas Naiskodukaitse
Keskjuhatuses 3. oktoobril 1931.a. Töötati välja ajutised
Põhimäärused, mille kinnitas 19. jaanuaril 1932 Kaitseliidu
ülem kindralmajor J. Poska, ning seda päeva loetakse
Kodutütarde organisatsiooni sünnipäevaks. Esimesed rühmad
nende põhimääruste alusel loodi Tartus, kus seetõttu kujunes
ka esimene Kodutütarde ringkond, mille vanemaks rakendus
Tartu Tütarlastegümnaasiumi juhataja abi S. Pruuden.
1932. aastal asutatud Eesti Kodutütarde organisatsioon
taastati Eestis ligi viiekümne sunnitud vaikimisaasta järel
1989. aastal. Esimene Kodutütarde rühm loodi 14. mail 1991.
aastal Puhja Gümnaasiumis, kus kodutütarde pühaliku
tõotuse andis 15 tütarlast.
Eesti Kodutütred on ühtne pere, kus oma kodust võetakse
kaasa parim: head kombed, emade ja vanaemade õpetused,
südamlikkus ja elurõõm. Traditsioone järgides on Eesti
Kodutütar aus, karske ja lootusrikkalt tulevikku vaatav.
Kodutütred on tänapäevased tüdrukud, kes elavad lahtisi
silmi ja näevad võimalusi, kus aidata.
Pidulikel ja tähtsamatel üritustel kannavad kodutütred
korrektselt organisatsiooni auväärset ja kaunist vormi, mille
kaelaräti värv on kollane kui päike, pluus helesinine kui
taevas, seelik tumesinine kui meri, sukad nahavärvi ja kingad
mustad kui muld.
1996. a tuli meie kooli tarmukas huvijuht Leelo Küün, kes
tegeles muuhulgas Karlova Gümnaasiumi kodutütardega ja
tõi Kodutütarde liikumise meiegi kooli. Praegu on Leelo
Kodutütarde Tartu ringkonna noorteinstruktor. Ilma Leelota
ei toimu ühtegi laagrit ega suuremat üritust.
Pärast Leelot tegeles tüdrukutega algklassiõpetaja Kaie Käär.
Kui Kaie 1998. a Sillaotsalt lahkus, võtsin kodutütred oma
hoole alla.
Praeguseks on 17 aktiivselt tegutsevat Sillaotsa rühma
kodutütart 3. – 9. klassini. Nende hulgas on neid valla lapsi,
kes õpivad mujal koolides. Kodutütarde asutamise 73.
aastapäeva pidulikul aktusel astus kodutütreks Gertrud
Pleksner 3. klassist. Samal meeldejääval ja toredal üritusel
said Sillaotsa rühma tublid ning aktiivsed kodutütred
Johanna Annamaa ja Katre Kõõra autasuks organisatsiooni
värvides Hoolsuspaela, mis omistatakse vaid kõige
silmapaistvamatele kodutütardele.
Igal aastal toimub kolm traditsioonilist laagrit. “Hooaega”
alustab maikuine õppelaager Luunjas, mõeldud noorematele
kodutütardele ja noorkotkastele. Selles laagris jagatakse
matka- ja laagritarkusi, õpitakse üksteist tundma, pannakse
proovile suutlikkus olla mitu päeva võõras keskkonnas ning
harjumatutes tingimustes. Kevadlaager on ettevalmistus
suvelaagriks, kus lapsed on kuus päeva kodust eemal,
ööbivad telkides ja peavad iseendaga hakkama saama.

Suvelaager on õppe- ja puhkelaager, kus lapsed saavad
rohkem eakaaslastega suhelda, osaleda sportmängudes,
proovida oma loovust isetegevusõhtutel, kohtuvad uute
huvitavate inimestega.
Hilissügisene laulu- ja käsitöölaager on mõeldud ainult
kodutütardele ning toimub mõnes maakonna koolis. Ka
Sillaotsa kool on mitmel aastal laagrilisi võõrustanud. Selles
laagris tehakse naiselikku käsitööd, õpitakse uusi laule ja
tantse. Laagri naelaks on kahtlemata kujunenud Aasta
Kodutütre valimine. Aasta Kodutütreks saab kandideerida
kodutütar, kes on olnud vähemalt aasta selle organisatsiooni
liige, õpib hästi, on aktiivne ja noorematele kaaslastele
eeskujuks. Peab uhkusega märkima, et 2004. aasta Kodutütre
tiitli võitis 10 kandidaadi hulgast Johanna Annamaa.
Lisaks traditsioonilistele laagritele oleme koos Tartu Krattide
rühmaga korraldanud ise kolm talvelaagrit, kus osalevad küll
põhiliselt tüdrukud, kuid “silmarõõmuks” ka mõnede
rühmade poisid. Tegutseme rohkem õues. Toimuvad
maastikumängud,
orienteerumine,
lumeskulptuuride
valmistamine (kui juhtub lund olema) ja mis kõik veel.
Peaasi mitte karta meie kliima tujusid ja heitlikku meelt.
Laagrilised, meenutage 9. jaanuari, mil lõppes meie viimane
laager!
Lõpetuseks annaksin sõna meie rühma ühele staažikamale ja
aktiivsemale kodutütrele Katre Kõõrale, kes muuhulgas
osales 2004. aasta Vabariiklikus Kodutütarde ja Noorte
Kotkaste suvelaagris Luunjas. Sellesse laagrisse pääsevad
vaid maakonna kõige tublimad kodutütred ja noorkotkad.
Annika Tõnurist
Sillaotsa Kodutütarde rühma juht
Kui mina astusin 1997.a Kodutütarde sekka, siis ma ei
teadnud, mida tegelikult tähendab olla kodutütar. Aastatega
on tulnud palju teadmisi selle organisatsiooni ajaloo ja
reeglite kohta. Võin julgelt väita, et olles Kodutütarde
organisatsioonis tunned end nagu kodus oma lähedaste
keskel. Kõik on sõbralikud ja heatahtlikud. Tänase seisuga
olen olnud juba kaheksa aastat kodutütar. Minu elus pole küll
palju muutunud, kuid tunnen, et olen palju aktiivsem, sest
igas laagris tuleb ette midagi uut ja huvitavat, millest peab
osa võtma. Näiteks eelmisel aastal oli mul au võtta osa
Vabariiklikust Kodutütarde ja Noorte Kotkaste suvelaagrist,
mis oli väga põnev. Kolme päeva jooksul sain suhelda
paljude erinevate inimestega, lüüa kaasa ekstreemsetes
tegevustes ja veeta kuumad suvepäevad lõbusate eakaaslaste
keskel.. Need päevad olid kindlasti ühed parimad. Nüüd, mil
mulle omistati ka Kodutütarde Hoolsuspaela kandmise õigus,
olen veendunud, et tahan jätkata kodutütarde teed lõpuni.
Kõik see annab tunde, et oled üks väike lüli pikas ketis. See
tunne on mõnus.
Katre Kõõra
9. klassi õpilane
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Õnnitleme märtsikuus sündinuid
1
2
3
6
8
9
12
13
14
15
17
18

19
20

Vladimir Koseson
Anne Koni
Meeta Laar
Jenny Uibu
Galina Koseson
Maria Kahar
Selma Varusk
Ingrid Zirk
Ilmar Luht
Virve Kaha
Heldur Silm
Julius Kärgendson
Laine Vihm
Eva Sori
Valter Rammul
Eliida Dubolazova
Maire Anni
Helmi Voiter
Paul Hank
Aliide Soggar
Karl Pastel
Mare Teras

1928
1945
1918
1934
1939
1919
1943
1945
1926
1933
1936
1935
1942
1929
1934
1935
1945
1921
1924
1929
1931
1942

Roiu
Aardlapalu
Metsanurga
Päkste
Roiu
Metsanurga
Tõõraste
Roiu
Igevere
Kurepalu
Igevere
Kriimani
Tõõraste
Metsanurga
Roiu
Päkste
Roiu
Koke
Mõra
Uniküla
Aardla
Lange

21
22

23
24
25
26
27
28

29
31

Galina Sarova
Hilja Ojalaid
Malle Värno
Toivo Vilpo
Leida Volke
Ivan Dubolazov
Taimi Tara
Eha Allik
Marta Annamaa
Juta-Marie Lemberg
Milvi Salve
Aleksandr Jegorkin
Reet Raag
Elle Tamm
Leida Raevald
Vladimir Vello
Ülo Laumets
Evi Tõruke
Heino Orav

1940
1934
1938
1945
1926
1934
1937
1941
1938
1934
1936
1927
1944
1945
1925
1929
1932
1941
1941

Aadami
Paluküla
Lange
Lange
Lange
Päkste
Roiu
Roiu
Koke
Ignase
Kriimani
Roiu
Aardlapalu
Kurepalu
Tõõraste
Metsanurga
Igevere
Roiu
Ignase

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
24. veebruar
26. veebruar
04. märts
09. märts
22.-24. märts

Vabariigi aastapäeva tähistamine Kurepalu vabadussamba juures
Kontsert „See mõnus muusika“ Seltsimajas Priius
Tantsuõhtu. Uno Kaupmees ja ansambel Special Fe Seltsimajas Priius
Viljandi Nukuteatri etendus „Segadus metsas“ Seltsimajas Priius
Koolivaheaja üritused. Jälgi reklaami

kell 10.00
kell 14.00
kell 20.00
kell 11.15

Metsa müügi maksustamisest
Maksude tasumisega on seotud iga metsaomanik, sest
metsaomanik maksab maamaksu. Metsamaa maksustamisel
arvestatakse maa väärtust, mitte sellel kasvava metsa
väärtust.
Füüsilisest isikust metsaomanik maksab kasvava metsa
raieõiguse või metsamaterjali müügist saadud summalt 26%
tulumaksu. Üldreeglina tasub metsaomanik tulumaksu kogu
summalt, mis ta raieõiguse või metsamaterjali müügilt sai.
Seadus lubab maksumaksjal kasust maha arvata vara
müügiga otseselt seotud dokumentaalselt tõestatud kulud.
Näiteks, müügiga seotud raielangi märkimise või hindamise
kulud. Metsaomanikul ei ole õigust tulust maha arvata metsa
langetamiseks ja väljaveoks tehtud kulutusi. Kasvava metsa
raieõiguse võõrandamisel saab alates 01.01.2004 tulust maha
arvata metsa uuendamisega seotud kulud. Kuludena lähevad
arvesse ainult dokumentaalselt tõestatud kulud - materjalide
ja teenuste ostmise kviitungid ja arved. Metsa uuendamisel
kasutatud oma tööaega ei saa kuluna arvesse võtta. Samuti
peab arvestama, et metsaomanik võib metsauuenduse kulud
raieõiguse müügituludest maha arvestada samal või
järgnevatel maksustamisperioodidel, kuid müügitulud peab
deklareerima jooksva aasta kohta. Seega, kui metsa raieõigus
võõrandati ja mets uuendati samal kalendriaastal, saab

uuenduskulud maha arvata, kui võõrandamine toimus
eelmisel aastal ja uuendamine järgmisel kalendriaastal, saab
uuenduskulud maha arvata alles järgnevate perioodide
raieõiguse võõrandamise kuludest. Tasub meeles pidada, et
metsauuenduse kohta on vajalik keskkonnateenistusele
esitada metsateatis. Kui metsaomanik ise metsa üles töötab ja
metsamaterjali
turustab,
saab
omanik
metsauuendamiskulusid tuludest maha arvata üksnes juhul,
kui isik on kantud äriregistrisse või registreeritud füüsilisest
isikust ettevõtjana (FIE). Metsanduslikel tegevusaladel arvele
võetud FIE saab tuludest maha arvata kõik metsandusliku
tegevusega seotud kulud. Peab siiski arvestama, et FIE
ettevõtlustulult tuleb lisaks tulumaksule maksta ka
sotsiaalmaksu ning ettevõtjana tegevuse lõpetamisel läheb
FIE omandis olev ning varem ettevõtluse kuludesse kantud
metsamaa tema isiklikku tarbimisse ning maa turuhind
lisatakse FIE ettevõtlustulule. FIE-le antud metsanduslikud
toetused arvatakse tema ettevõtlustulu hulka, seega on
maksustatavad, füüsilisest isikust metsaomanikule on
toetused tulumaksuvabad.
Maano Laatsit
piirkondlik metsanduse spetsialist
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Informatsioon
• Ülenurme konstaablipiirkonna tööruum asub aadressil Tartu Riia 132 C korpuses tuba 105, telefon 7 30 8737, konstaabli
mobiiltelefon tööajal 53 307 112. Lõuna Politseiprefektuuri tööaeg on E 8-18, T, K, N 8-17 ja R 8-15.30. Töövälisel ajal
abi saamiseks tuleb helistada tasuta lühinumbril 110.
• Segakoor Priiuse lauljad! Saame taas kokku 28. veebruaril kell 19.30 Seltsimajas Priius. Teretulnud on ka uued
laulusõbrad. Laura Kägo Saunasoo Segakoor Priius dirigent
• Metsateatiste väljastamine, info, nõustamine, raiete kontroll. Valla piirkondlik metsanduse spetsialist, Tartumaa
keskkonnateenistuse töötaja - Maano Laatsit; 5247 697; 7302 243. Vastuvõtt vallas neljapäeviti kell 10 00- 11 00, muul
ajal kokku leppida telefoni teel.

Tantsuõhtu
Uno Kaupmees ja Special Fe
Reedel 4. märtsil
Priiuse Seltsimajas
Algus kell 20.00
Pilet 25 krooni
Alates kella 21 pilet 50 krooni
Avatud kohvik

Viljandi nukuteatri etendus
„Segadus metsas”
Kolmapäeval 9. märtsil
Priiuse Seltsimajas
Algus kell 11.15
Pilet 5 krooni.

Politseiteated
 20.01.2005 a teatati majarahu rikkumisest Roiu alevikus
Männi 3 elamust, kus majaelanik Eigo häiris liiga valju
muusika kuulamisega naabrite rahu. Konstaabli poolt alustati
väärteomenetlust.

pidas abipolitseinik nad koos kokkukogutud vanametalliga
kinni. Kinnipeetavateks osutus kaks meesterahvast ja
naisterahvas. Vanametalli väärtuseks kokkuostupunktis
oleksid metallikratid saanud 30-40 krooni. Isikud tehti
kindlaks, vanametall tagastati omanikule ja organisaatorit
"premeeriti" väärteokorras 180 kroonise rahatrahviga.

 Ajavahemikus 18-20.01.05 a varastati Koke külast OÜ
Metsanurk territooriumilt kolm kahe meetripikkust
malmradiaatorit, väärtusega 900 krooni. Nimetatud
radiaatorid leiti 20.01.05 a Teguri tn metallikokkuostust ja
tagastati
omanikele.
Konstaabli
poolt
alustati
väärteomenetlust.

 08.02.05 a õhtul lõi Aare Kurepalu külas oma elukaaslast
Tiinat rusikaga näo piirkonda, millega tekitati kannatanule
kehavigastusi. Konstaabli poolt on alustatud kriminaalmenetlust KarS § 121 tunnustel s.o. kehaline väärkohtlemine.

 23.02.05 a ja 24.02.05.a ründas koer Kitsekülas liikuvaid
inimesi ja ratsanikku, mille tulemusena tekitati hobuse
valdajale varalist kahju. Koera omaniku suhtes on alustatud
väärteomenetlust.

 14.02 05 a tehti Roiu alevikus Oleg`ile kuuluvas
majapidamises läbiotsimine, mille käigus avastati ja võeti ära
2,5 liitrit käitlemiseks mittelubatud alkoholi (puskarit).
Konstaabli poolt on alustatud väärteomenetlus.

 05.02.05 a päeval märkas abipolitseinik Ülo Vetka, et
Aadami külas Undi kinnistul viibivad võõrad inimesed. Ta
teatas sellest koheselt konstaablile ja lahkudes kinnistult

Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Mälestame lahkunuid

Linda Sikk
28.11.1919 - 07.02.2005
Roiu

Paul Kasemägi
30.03.1935 - 12.02.2005
Roiu

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

