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Haaslava valla heakorrastatud kodud
Soovist arendada meie lipukultuuri on peaministrid kuuel
aastal loovutanud tuhat lipumasti aastas kaunimatele
kodudele. Üritus on ellu kutsutud selleks, et paljudes
heakorrastatud kodudes oleks lipumast, kus iga päev lehviks
rahvusvärvides lipuviir.
Viimastel aastatel on Haaslava vallas intensiivistunud
elamuehitus ja üha enam pööravad inimesed tähelepanu
kaunitele ja heakorrastatud koduaedadele. Kodu on ju
kohaks, kus ammutame uut elujõudu ja energiat ning kuhu
me aeg-ajalt põgeneme üha kiireneva elutempo eest. Samas
on kodu kohaks, kus meil on heameel olla oma lähedaste ja
sõpradega. Meie kõigi eluhoiakud kujunevad kodus. Kodu
pakub meile kindlust ja turvalisust.
Kaunis koduaed ei kujune ilma töö ja vaevata. Koduaed
vajab igal aastaajal pereliikmete pühendumist ja aega.
Kindlasti on rõõmu tuntud kõigi pereliikmete koosmeelest ja
ühistegemistest saadud tulemusel.
Iga inimene loob endale oma ilumeelest ja vajadustest
lähtuva koduaia. Paljudele on lisaks oma ilumeelele ja
tohutule tööle ka loodus oma panuse andnud ja täiendanud
omaltpoolt mitmetasandilise maapinnaga, jõe või järve iluga.
Tänavu aastal tunnustab peaminister kauni koduümbruse
rajamise eest kuut peret: Veera ja Jaan Heimar Mõra külas,
Valli ja Mati Õun Haaslava külas, Ruta ja Jaan Barkala
Haaslava külas, Helgi Tohvri Kurepalu külas, Marika ja
Andrus Lang Kurepalu külas ja Maret Kants Unikülas.
Ettevõtetest pälvis tunnustuse Riina Kalda Kalamajand
Carpio.

Viiendat aastat järjest on kodukaunistamise konkursi “Kodu
kauniks” maakonna nelja parema hulgas olnud Haaslava
valla kauneim kodu ja koduaed, keda president Arnold
Rüütel tänab augustikuul lõputseremoonial. Tänavu
Tartumaa üheks kaunimaks koduks tunnistati Jelena ja Mart
Avarmaa kaunis koduead.

perekond Avarmaa koduaed

Heameel on, et meie heakorrastatud kodud ja koduaiad
kaunistavad ja rikastavad koduvalda. Suur tänu silmailu eest,
mida Teie kaunid koduaiad on meile kõigile andnud.
Jätkuvalt tervist ja ilumeelt soovides
Maie Otsa
tervishoiu-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
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Kõik saab alguse inimlikust suhtumisest
Kui veel kümmekond aastat tagasi
räägiti ikka arstist ja haigest ning
inimese ravimisest, siis nüüd
kuuleme
aina
enam
sõna
“raviteenus”. Ometi on inimene
oma hädadega ikka endiseks jäänud
ning tahab igal juhul tõvest võitu
saada, olgu siis arsti või
raviteenuse pakkuja abiga. Kahjuks
tuleb juba lapseeas ette hädasid, millest nii kergesti jagu ei
saa, sest ainuüksi arstiteaduse arengust ja avastustest jääb
siin väheseks. Tervenemine saab alguse siiski ennekõike
inimlikust suhtumisest.

Sel erialal kõrgesti haritud inimest aga pole väikestes
kohtades sageli võimalik leida, sest neid pole vajalikul hulgal
veel jõutud koolitada. Usun, et seadusemuudatus pakub
meile
siin
väljapääsu,
ning
näen
pakutud
muudatusettepanekus ühte võimalikest lahendustest –
taastusravikeskuses võiks abi osutada nii riiklikult
tunnustatud kõrghariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni
omandanu kui ka keskeriharidusega meditsiiniõde. Ühtlasi
tahetakse kõigile taastusraviteenuse osutajaile anda
kõrghariduse
omandamiseks
üleminekuaeg.
Erialast
olenevalt pikendatakse nõutava haridustaseme omandamise
tähtaega üldjuhul kolm aastat, tegevusterapeutide puhul on
üleminekuaeg pikem.

Selle mõttega tegi sotsiaalkomisjon sotsiaalhoolekandeseadusele muudatusettepaneku, mis võimaldaks alla 16aastastel puudega lastel minna taastusravikeskusse koos ühe
vanema või seadusliku esindajaga – see võib olla pereliige
või vanavanem. Komisjoni hinnangul ei ole raske ja sügava
puudega lapsel, kes peab taastuskeskuses olema ööpäev läbi,
võimalik seal ilma vanema või hooldaja juuresolekuta toime
tulla. Samas on paljude perede rahakott liiga kõhn, et vanema
või hooldaja majutuse eest ise maksta. Sellepärast peabki ka
vanematele majutuse võimaldama. Mõistagi ei saa seda päris
tasuta – hinnad lapsevanemale kehtestab valitsus.

Sellega oleks paljudes kohtades murtud nii abiandjate kui ka
abisaajate mure. Pole mingit kahtlust, et ennekõike võidab
sellest tervis, sest kui inimene saab ravi tuttavas ümbruses
omade keskel, pole karta võõristusest põhjustatud
võimalikku stressi, mis võib kannatust nõudvat ravi veelgi
pikendada.

Taastusravi aga ei tähenda üksnes lapse tervise parandamist
rehabilitatsioonikeskuses asjatundjate käe ja silma all – võibolla veel olulisem on õpetada vanematele, kuidas puudega
lapsega kodus ise toime tulla, kuidas teda arendada ja õigesti
hooldada. Lapsevanema sotsiaalne ja psühholoogiline
nõustamine on ühtlasi toeks kogu perele, sest on ju puudega
lapse kasvatamine igale perele paras proovikivi, mis nõuab
vanematelt rõõmsat ellusuhtumist ja suurt hingejõudu, et
endal jaks ei raugeks.
Mõte ise on igati kiiduväärt, ent kuidas selle rakendamine
tegelikkuses laabub, sõltub päris paljudest asjaoludest.
Kõigepealt on eesmärgiks ju see, et abivajaja saaks
taastusraviteenust võimalikult kodu lähedal – sest seegi on
üks märk Eesti ühtlasest arendamisest. Paraku seab praegune
seadus
taastusteenuse
osutajale,
kes
töötab
rehabilitatsioonimeeskonnas, väga kõrged haridusnõuded.

Kavandatavad seadusemuudatused peaksid mingil määral
leevendama ka muret, mis on seotud meditsiinitöötajate
siirdumisega välismaale parema teenistuse otsingule. Näiteks
füsioterapeutide puhul näeb seadusemuudatus ette võimaluse
riiklikult tunnustatud kõrghariduse või sellele vastava
väljaõppe puudumisel sooritada kutseeksam. Pärast seda
saavad füsioterapeudid kutsetunnistuse ning nad kantakse
riiklikusse kutseregistrisse, mis ühtlasi annab neile õiguse
töötada Euroopa riikides. Seetõttu ei ole mõttekas piirata
kutseregistrisse kantud füsioterapeutide töötamist ka Eestis –
see on üks kindel viis hoida oma ametit tundvad inimesed
siin kodus meie enda abivajajate tarvis.
Kui need eelpool nimetatud lahendused seaduse jõustudes
eluõiguse saavad – kui mõistame, et haige laps tahab enda
kõrval näha ema-isa, kui oskame hinnata iga inimese oskusi
ja tööd –, oleme kindlasti astunud sammukese inimlikuma
ühiskonna poole.
Mai Treial,
riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

Töötute õppepäevad Roiu päevakeskuses
Alates käesoleva aasta veebruarikuust on regulaarselt igal
kuul toimunud tööotsijatele ja töötutele teabepäevad
koostöös Tartumaa Tööhõiveameti spetsialistidega.
Õppepäevad olid informatiivsed. Meie piirkond ei erine
teistest maapiirkondadest, kus töötus igal aastal kasvab.
Probleeme on töökoha leidmisega kodukohas ja ootused on
töötutel küllalt suured. Tööotsijatel peab olema valmidus
pidevaks enesetäiendamiseks ja vajadusel ka elukutse
muutmiseks.
Sügisel planeerime jätkata teabepäevi ja loodame head
jätkuvat koostööd Tartumaa Tööhõiveametiga.
Maie Otsa
tervishoiu- ja sotsiaalosakonna juhataja
tööhõiveameti direktor Aino Haller vestlusringis
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Volikogu istung 17. juunil 2005.a.
Haaslava vallavolikogu otsustas 17. juuni 2005. a. toimunud
istungi alguses jätta päevakorrast välja kaks punkti, milledest
üks sisaldas laenu võtmist Sillaotsa Põhikooli käesolevaks
aastaks planeeritud remonditööde teostamiseks ja teine
hoonestusõiguse seadmist Sillaotsa Põhikooli kinnistule AS
Riigi Kinnisvara kasuks seoses nende poolt ehitatava
spordihoone ja parklaga. Volikogu ajendas taolist otsust
tegema saabunud informatsioon väga nõrgast eksamite
tulemusest põhikoolis – 11-st eksamitele lubatud õpilasest
sooritas eksamid edukalt vaid kolm õpilast. Seepärast
otsustati eelpoolnimetatud otsuste eelnõusid arutada volikogu
erakorralisel istungil 22. juunil, olles eelnevalt ära kuulanud
kooli juhtkonna ja õpetajate selgitused tekkinud olukorra
osas. Selleks ajaks saab teada ka järeleksamite tulemused.
Volikogu otsustega:
► määrati Haaslava Vallavolikogu järgmise koosseisu
liikmete arvuks 9;
► moodustati Haaslava Vallavolikogu valimiseks Haaslava
valla territooriumil üks valimisringkond;
► kinnitati Haaslava Vallavolikogu valimiseks moodustatud
valimisringkonna numbriks 1 ja piirideks Haaslava valla
haldusterritooriumi piir;
► kinnitati Haaslava Vallavolikogu valimisel
valimisringkonna nr 1 mandaatide arvuks üks;

► nimetati vallasekretäri ettepanekul valla valimiskomisjoni
liikmeteks Marju Jansen ja Ivar Dubolazov ning
asendusliikmeteks Liivi Sepp ja Maire Manglus;
► kinnitati asustusüksuste täpsustatud lahkmejooned
katastripidaja poolt väljastatud katastrikaardil;
► määrati katastriüksuse sihtotstarve järgnevalt:
• Tõõraste, Saare: maatulundusmaa;
• Tõõraste, Nõlvaku: maatulundusmaa;
• Tõõraste, Pohlaoru: maatulundusmaa;
• Aardla, Keskuse 8: tootmismaa, alaliik: tootmishoonete
maa;
• Uniküla, Veski: maatulundusmaa;
• Mõra, Karulaane: elamumaa, alaliik: väikeelamute maa;
• Kitseküla, Laurijõe: elamumaa, alaliik: väikeelamute
maa;
• Kitseküla, Mõtsa: maatulundusmaa;
• Kitseküla, Tagametsa tee: transpordimaa
► võõrandati Haaslava vallale kuuluvad veevarustuse- ja
kanalisatsioonirajatised tasuta Asle Emajõe Veevärk;
► kinnitati Haaslava valla 2004. aasta majandusaasta
aruanne.
Otsustega on võimalik tutvuda Haaslava valla koduleheküljel
www.haaslava.ee, Roiu raamatukogus ja vallamajas.
Jüri Raudseping
vallavanem

Tants, tuletõrjeauto ja tort

Sillaotsa PK tantsijad õp. Annika Tõnuristi juhendamisel

Sillaotsa PK tantsijad õp. Annika Tõnuristi juhendamisel

Kokku said need kolm toredat tegelast 1.juunil Roiu
päevakeskuse õue-alal. Põhjuse selleks andis rahvusvaheline
lastekaitsepäev. Tantsuga lustisid Sillaotsa PK tublid
tantsutüdrukud. Õpetaja Annika Tõnuristi juhendamisel,
esitasid lapsed kolm särtsakat tantsu. Vaatamata ilma-taadi
tembutamistele tol päeval, toimus tuletõrjeauto etteaste siiski.
Tuldki ju tuleb tõrjuda iga ilmaga! Lapsed said oma käega
ära proovida, kui raske on tuletõrjujal veevoolikut hoida ja
sellest vett juhtida. Nii mõnelgi sõbral lõppes see
katsetamine väga märjalt. Toas aga oli ootamas soe tee ja
hiiglama suur tort, mille peal laius kollane aprikoosipäike.
Tükikese tordist sai iga osaleja. Kui magusalaud oli tühjaks
saanud, oli lastel võimalus mängida erinevaid lauamänge
ning liikumismänge.

Iga pidu saab kord otsa, ka tore pidu. Lapsi ei hoia ja kaitse
me ainult 1. juunil, vaid igal päeval aastas ja iga minut, iga
tund.
Selle aasta lastekaitsepäeva toreda laabumise eest aitäh
kõigile kohaletulnud lastele ja nende vanematele ning OÜ
Männiku Piim, Eestimaa Rahvaliit ja hr Koit Prants.
Ilona Vaagen
valla kultuuri-ja sporditöö vanemspetsialist
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Nelja valla spordiheitlus Sillaotsa Põhikooli staadionil
Orienteerumine
Tütarlapsed kuni 12 a.
1.koht Gertrud Pleksner
2.koht Mirjam Grosberg
4.koht Merlin Grosberg

Noormehed kuni 12 a.
1.koht Kristjan Skatškov
2.koht Mihkel Manglus

Tütarlapsed 13-15 a.
1.koht Gerli Manglus

Noormehed 13-15 a.
1.koht Maario Lõuna
2.koht Margus Jansen
3.koht Karl Pleksner
5.koht Martin Grosberg
Võistkondlikus järjestuses saavutas Haaslava valla võistkond
ülekaaluka I koha.
avamine

4.juunil k.a. toimusid järjekordsed Vooremäe mängud. Ja
seekord päris meie oma õue peal-Sillaotsa PK staadionil.
Kõik ettevalmistused suureks spordipeoks olid tehtud,
viimane sõna jäi veel ilmataadi öelda.
Kel 10.00 avati Sillaotsa Põhikooli lipuplatsil pidulikult
XXIII Vooremäe mängud. Nelja valla võistlejatele andsid
oma head soovid kaasa vallavanem J. Raudseping,
Maaspordiliidu juht
L. Toru, Riigikogu liige K. Prants ning Sillaotsa Põhikooli
direktor pr A. Nukk. Seejärel mindi ühiselt staadionile, kus
kohe-kohe oli algamas meeste võrkpalli turniir. Samal ajal
sõitsid koolinoored Vooremäele, kus olid ootamas
orienteerumisrajad.
Vaatamata ilmataadi väikestele vingerpussidele spordipäeva
esimesel poolel, sujus kõik kui õlitatult.

Kuulijänn
Naised
4.koht Tiina Karu

Mehed
9.koht Heiki Vään

Naisveteranid
4.koht Marju Jansen

Meesveteranid
1.koht Taivo Kirm
2.koht Avo Samarüütel
Võistkondlikus järjestuses saavutas Haaslava vald IV koha.
Jalgratta aeglussõit
Tütarlapsed kuni 12 a.
3.koht Gertrud Pleksner
7.koht Teilika Anijärv
8.koht Merilin Grosberg
9.koht Mirjam Grosberg

Noormehed kuni 12 a.
1.koht Mihkel Manglus
4.koht Kristjan Skatškov

Tütarlapsed 13-15 a.
1.koht Gerli Manglus

Noormehed 13-15 a.
1.koht Maario Lõuna
4.koht Edgar Ljamin
8.koht Karl Pleksner
Võistkondlikus järjestuses saavutas Haaslava vald 1.koha
Kaugushüpe
Tütarlapsed kuni 12 a.
4.koht Gertrud Pleksner
6.koht Merlin Grosberg
7.koht Mirjam Grosberg

avamine

Lisaks eelpool mainitud aladele toimusid veel järgmised
võistlused: indiaca naistele, kuulijänn, vallajuhtide võistlus,
rammumehe turniir kolmes osas, kaugushüpe, jalg-ratta
aeglussõit, korvpalli viskevõistlus, mälumäng ja kommijooks
kõige väiksematele.
Kes olid esindamas Haaslava valda ja kuidas neil läks?
Väljavõte võistluste protokollist:

Tütarlapsed 13-15 a.
7.-9.koht Gerli Manglus

Noormehed kuni 12 a.
1.koht Mihkel Manglus

Noormehed 13-15.a
3.koht Margus Jansen
5.koht Edgar Ljamin
7.koht Ainar Lillo
8.koht Karl Pleksner
9.koht Martin Grosberg

Mehed
Naisveteranid
2.-3-koht Heiki Vään
4.koht Annika Tõnurist
Võistkondlikus järjestuses saavutas Haaslava vald III koha.
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Korvpalli visked
8.koht Kristjan Kirm
10.koht Kristjan Karu
Sandra Hüsson
Helin Tikk
11.koht Tauri Tiisler
12.koht Heiki Vään
Liina Raidma
Kristi Karu
Võistkondlikus arvestuses saavutas Haaslava vald 3.koha.
Mälumäng
2.koht
Haaslava
võistkond
Taivo Kirm
Jüri Raudseping
Virve Raidma
Marju Jansen

I

5-7-koht
Haaslava
võistkond
Henri Sepp
Alar Mumm
Kristjan Jansen
Heiki Vään

Rammumees
Rammumehe turniiril meie esindajaid ei olnud. Omavahel
võistlesid Võnnu ja Mäksa valla kangeimad mehepojad.
Võnnu valla omad jäid seekord peale.

II

auhinnalaud

Võistlus ilmataadiga lõppes meie võiduga! Mida paremat
veel soovida, kui autasustamine möödub soojas
päikesepaistes ja rõõmsa linnulaulu saatel? Rahuloluks oli
põhjust nii meil. korraldajatel kui ka kõigil osalejatel.

Haaslava I võistkond

Vallajuhtide võistlus
Haaslava valla esindus käitus eht džentelmenlikult ning lubas
võidurõõmu mekkida naabritel, jäädes ise väärikalt
neljandaks.
Indiaca
Osales vaid kaks naiskonda -Kambja ja Võnnu, kes
omavahel ka mängisid ja võidu ära jaotasid.
Kambja I koht ja Võnnu II koht.
Võrkpall
Meie poisid mängisid südilt, kuid võistlus oli tasavägine ning
neil tuli leppida 4. kohaga.

Aardla võistkond

Suur aitäh!
Hr Tiit Kruusement
Hr Taivo Kirm
Pr Tiina Karu
Pr Kaja Tamm
Hr Johannes Loost
Hr Valeri Rudakov
Hr Aivo Lillo
Sillaotsa PK personal
Aitäh abi ja toetuse eest!
Tartu Maavalitsuse haridus-ja kultuuriosakond
Hr Avo Samarüütel
Kohtumiseni XXIV Vooremäe mängudel Kambjas!
Ilona Vaagen
valla kultuuri-ja sporditöö vanemspetsialist
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Tutipäeva aktus Sillaotsa Põhikoolis

9. klassi lõpetajad

1. klassi astujad

Igal kevadel on koolides toredaks traditsiooniks korraldada
tutipäev, kus päevakangelasteks on tulevased lõpetajad ning
nende nö kohatäitjad järgmisel aastal - eelikud. 9. klassi
jaoks märgib tutipäev tundide lõppu ja eksamiperioodi algust
ning annab üheksandikele võimaluse olla veelkord laps.
Ka meie koolis on traditsioon pidada tutipäeva ning
korraldada selle sündmuse tähistamiseks pidulik aktus.

Sel aastal 30. mail toimunud tutipäeval tulid üheksandikud
kooli, lapsepõlveriided seljas ja lemmik mänguasjad kaenlas.
Toimus pidulik aktus sõnavõttude, laulude ja luuletustega.
Oli tore, et sõna võtsid ning laulsid ka 9. klassi õpilased ise
ning lisasid sellega aktusele suure hulga pidulikkust ja
südamlikkust. Väga tublilt esinesid ka eelikud, kes olid
õpetaja Maret Roioga eelkoolis käies selgeks õppinud pika
luuletuse ja õpetaja Aulike Lõõndre abil ilusa laulu.
Oli kena ja rõõmus päev! Pilte tutipäevast on võimalik
vaadata kooli koduleheküljelt.
Tiina Karu
Sillaotsa Põhikooli huvijuht

Koolivaheaeg on jälle käes!

kooliaasta lõpuaktus

Suvele saab taaskord öelda: „Tere!“. Möödunud õppeaastale
mõeldes on paljugi head meenutada.
Sillaotsa Põhikooli õpilased on käinud erinevatel
olümpiaadidel, võistlustel ja teistelgi üritustel väljaspool oma
kooli. Tulemused on olnud ikkagi head, sest eelkõige on
oluline osavõtt. Kogemused annavad tahtmist ja julgust
edaspidigi võimalikult paljudest üritustest osa võtta. Eriti
edukalt võisteldi inglise keele ja matemaatika alal.
Koolielus tuleb ette ikka nii head kui halba. Ühiselt püüame
lahendada probleeme ja tunda rõõmu kordaminekutest.
Traditsioonilised on meie koolis lahtiste uste päevad sügisel
ja kevadel. Kõikidel on võimalik külastada tunde, jälgida

igapäevast koolielu. Huvi nende päevade vastu võiks
suuremgi olla. Loomulikult on kooliuksed valla
lastevanematele iga päev.
Huvitegevus on terve kooliaasta jooksul olnud vilgas ja
mitmekülgne. Tegevust on jätkunud igale soovijale.
Huviringide tööd on plaanis veelgi laiendada. Meisterdamisja kunstiringide tööd on plaanis edasi arendada ja täiustada.
Rõõmsameelne ja lustlik oli eriti kooli kevadpidu.
Pealtvaatajaid panid kaasa elama hoogsad tantsud.
Maikuu lõpus külastas meie maja Soome sõprusvalla kool.
Leivonmäki vallaga on meil pikaajalised tihedad sidemed.
Seekord olid külastajateks kooliõpilased koos oma
vanematega.
Järgmisel
kevadel
oodatakse
Sillaotsa
kooli
vastukülaskäigule.
Suvepuhkus on ees. Sellesse mahub kindlasti toredaid
tegemisi, kordaminekuid ja ettevõtmisi. Koolipoolseltki on
huvitavaid ettevõtmisi plaanis.
Õpilased ja õpetajad on igati ära teeninud puhkuse, sest
seljataha on jäänud töine aasta.
Ilusat suve kõikidele!
Anne Nukk
Sillaotsa Põhikooli direktor
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Oh, kooliaeg

Oh, kooliaeg, oh, kooliaeg, millal sina tuled?
Mul on valmis juba pliiatsid ja suled!
Nii hõiskasid 27. mail Roiu Päevakeskuses lasteaed Kukupai
kõige vanemad kasvandikud, kes pikisilmi ootavad
kooliminekut. Koos nendega olid rõõmustama tulnud
lapsevanemad, vanavanemad, õed- vennad ja tuttavad.
Õnnelikud olid ka need väikese rühma lapsed, kes saavad

nüüd suures rühmas vabanenud kohtadele asuda. Seega jääb
kohti ka väikeste rühmas, kuhu saavad tulla täitsa uued
mudilased. Kui imeline ja katkematu on see ahel!
Huvitav oli jälgida saali sisenevaid lapsi, kelle silmapaarid
vilasid kiiresti üle rahva, et leida oma vanemate asukohta.
Palju kindlam tunne on teades, et nad ikka kohal on. Ette oli
valmistatud pikk ja põhjalik kava aastaaegade kaupa. Lastel
olid meeles aasta jooksul õpitud laulud ja tantsud ning nad
esitasid neid väga innukalt, nagu lapsed ikka.
Mõtlesin seal istudes, et kevadpidu kordub igal aastal, kuid
ometi on ta alati kordumatu. Kui üürike on lapsepõlv! Kui
ruttu me kasvame suureks ja läheme kooli! Ja kui ruttu
tunneme, et saaks veel olla laps!
Tundke rõõmu “ suureks” saamise üle, kuid ärge unustage,
kui vahva on olla laps!
Ilusat kooliteed teile –
Garlos Lukas, Oskar Daniel Telgmaa, Mihkel Lepson, Lotte
Suislepp, Andre- Loit Valli, Alar Otsa!
Tiina Peemot
lapsevanem

Õnnitleme juulikuus sündinuid
2
3
6
9
10
12
13
17
19
20
24
26
27

Kusta Adamson
Ellen-Maie Tikk
Hilda Silakova
Jüri Nuka
Reino Talbonen
Helju Paulson
Viive Oidsalu
Viivi Rebane
Helgi Tralla
Maie Kajalaid
Tiiu Raidla
Ilme Manglus
Hilja Stümper
Linda Mällo
Aime Saag
Lydia Viilup
David Kuruk

1923
1934
1927
1940
1925
1934
1939
1938
1936
1935
1939
1942
1926
1929
1935
1928
1933

Uniküla
Igevere
Roiu
Mõra
Ignase
Aardla
Alaküla
Kitseküla
Kurepalu
Igevere
Mõra
Uniküla
Igevere
Paluküla
Lange
Päkste
Aadami

28

30

Valentina Gerassimova
Maimu Parts
Heldi Kajastu
Maie Koidu
Vello Abel
Hilda Liiv

1928
1932
1939
1940
1944
1918

Roiu
Roiu
Aardla
Uniküla
Aardla
Päkste

Sünniaasta 2005
Sandra Paal
18.05.2005
Kriimani
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
22. juuni
23. juuni

01. juuli

Jaanipidu Kurepalu lauluväljakul
Võidupüha 86. aastapäeva tähistamine Kurepalus Vabadussamba juures.
Presidendi süüdatud võidutule vastuvõtmine ja jagamine soovijatele
(kaasa võtta tõrvikud või laternad).
Vallavanema vastuvõtt kõikidele koolilõpetajatele Seltsimajas Priius

kell 18.00

kell 16.00
kell 14.00
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Teataja

Politsei koputab Teie südametunnistusele!
Sel aastal on jaanipäev pidulistele eriti meelepärane, ikkagi 4
vaba päeva. Pikad pühad, jaanituli ja alkohol loovad nii
mõnelgi mehepojal ülemeeliku tuju. Aga alkoholist tingitud
ülemeelikus ja mõtlematus põhjustavad sageli ohtliku
käitumise: istutakse purjus peaga autorooli, testitakse auto
tippkiirust, rikutakse avalikku korda. Sageli hinnatakse
jaanieufoorias üle ka oma autot, mis omakorda ohuriske
kasvatab.
Seoses sellega kaasab politsei pühade aegu turvalisuse
tagamiseks lisajõude. Senisest suuremat tähelepanu
pööratakse
alkoholiga
sõbrustanud
alaealistele,
roolijoodikutele ja avaliku korra rikkujatele.
Ärge rikkuge iseenda ja teiste pidutuju. Et jaanipäev ning
sellega kaasnevad vabad päevad ei kujuneks nii Sinule kui
Sinu lähedastele leinapäevadeks, siis jaanikule minnes mõtle

ka sellele, kuidas hiljem tagasi koju saad. Kui see muidugi
üldse plaanis on?
Mõistlik on minna hoopis jalgsi, siis on põhjust koos
kaaslasega koduteel sõnajalaõit otsida. Kaugema kandi
inimesed sõidavad bussiga või lepivad varakult kaine juhi
suhtes kokku. Siis on kindel, et ei teki pahandusi politseiga.
Loodan, et see sõnum jõuab vallakodanikeni ja jaanid
mööduvad tumedate sündmusteta!
Politsei soovib kõigile meelekindlust ja arukust!
Ilusat ja turvalist jaani !
Argo Smirnov
Ülenurme konstaablipiirkond

Informatsioon
• Haaslava vallavalitsus palub saata juulikuu jooksul vallamajja kõik Teiepoolsed ettepanekud kehtiva vallaarengukava
muutmiseks ja/või täiendamiseks.
• Haaslava Vallavalitsuse 06.06.2005 korraldusega nr 114 on algatatud detailplaneeringu koostamine Mõraoja 22 kinnistul
Kurapalu külas. Planeeringu eesmärk on maaüksusel ehitusõiguse määramine olemasoleva elamu lammutamiseks, uue
üksikelamu ehitamiseks ning heakorrastuse ja haljastuse lahendamiseks.
• 23. – 26. juuni 2005. a. Apteek suletud.
• 1. – 31. juuli 2005. a. seoses apteekri puhkusega apteek suletud.

Politseiteated
 Ajavahemikul 26.04.05 a kella 19.00 kuni 27.04.05 a
08.00 varastati Roiu alevikust Männi 4 juurest hõbedane
jalgratas CLASSIC XERO. Juhtunu kohta on alustatud
konstaabli
poolt
kriminaalmenetlus.
Kes
omab
informatsiooni nimetatud jalgratta või toimunud varguse
kohta, palutakse ühendust võtta valla konstaabliga.
 27.04.05 a laaditi Metsanurga külas RMK Tartu
metskonna metsakvartalis maha prügi: see on selleks mitte
ettenähtud kohas. Konstaabli poolt alustati väärteomenetlust
jäätmeseaduse alusel.
 Ajavahemikul 13.10.04 a kuni 30.04.05 a on kahel korral
sissetungitud Haaslava külas asuvasse tallu. Juhtunu kohta on
alustatud konstaabli poolt kriminaalmenetlus.
 01.05.05 a põletas Sulev Haaslava külas Suure-Südame
maaüksusel prahti, mille tulemusel tungis suits lähedaloleva
elumaja korteritesse. Juhtunu kohta on alustatud
väärteomenetlus.

 13.05.05 a peatati Tõrvandi-Roiu-Uniküla mnt Honda
Accord, mille juht oli alkoholi joobes. Sõidukijuhile koostati
väärteoprotokoll.
 13.05.05 a pöördus avaldusega konstaabli poole Aardla
küla elanik Aare, keda on ähvardatud vara hävitamisega,
külaelanik Heinu poolt.
 20.05.05 a teatati valla konstaablile kaklusest Roiu
alevist. Kohapeal selgus, et tugevas alkoholi joobes ja
ärritunud seisundis Sille oli peksnud Kristiinat ning seejärel
natuke hiljem oma käe randmelt žiletiga veenid läbi
lõiganud. Kiirabi toimetas Sille edasi haiglasse.
 Hea vallarahvas, et suvi mööduks meeldivalt, ärge jätke
oma vara järelvalveta ja olge tähelepanelikud Teie valduste
juures liikuvate võõraste ja kahtlaste isikute suhtes. Kõikidest
oma tähelepanekutest ja kahtlustest võite alati teatada valla
konstaablile tel. 53/307 112 või politsei lühinumbril 110.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Mälestame lahkunut
Aare Roose
21.09.1961 - 05.06.2005
Mõra küla

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

