Haaslava valla infoleht

Nr 7 (134) juuli 2005

Vallavanema vastuvõtt koolide lõpetajatele

PÕHIHARIDUSE
OMANDASID:
Sillaotsa Põhikool
Arnika Aadusoo
Katre Kõõra
Jane Meinhard
Sigrid Nukk
Kanni Saar
Raido Ivanov
Timmo Kägo-Saunasoo
Inno Suits
Enno Vään
Krabi Põhikool
Siim Raidma
Tartu Mart Reiniku
Gümnaasium
Tanel Kirs
Mihkel Trei
Tartu Slaavi Gümnaasium
Vjatšeslav Kotškin
Tartu Forseliuse
Gümnaasium
Merle Mumm

Tartu Kommertsgümnaasium
Teele Piispa
Ülenurme Gümnaasium
Kaisa Kraus
Marek Kure
Indo Jõgi
Enely Ennok
Jane Otsa
Kai Otsa
Urmas Silm
Vilmar Rulli
Sigrid Piho
Taivo Vilpo
KESKHARIDUSE
OMANDASID:
Tartu Karlova
Gümnaasium
Katri Kalda
Tauris Vijar
Karolin Kägo- Saunasoo
Tartu Kunstigümnaasium
Tanel Jõepera
Tartu Slaavi Gümnaasium
Anzhela Bushueva

Tartu Puškini
Gümnaasium
Alina Martšenko
Tartu Forseliuse
Gümnaasium
Liisi Laja
Tartu Treffneri
Gümnaasium
Kadri Õunap
Tartu Kommertsgümnaasium
Heiki Vään
Luunja Keskkool
Taivo Anijärv
Ülenurme Gümnaasium
Raino Murumets
Merilin Siimo
Helin Tikk
KUTSE- ja KÕRGHARIDUSE
OMANDASID:
Tartu Kutsehariduskeskuse lõpetasid
Janar Pungar
Thea Juht

Meeli Neemeste
Triin Sepp
Anti Arujõe
Aihn Vään
Tõnis Laas
Marge Lilo
Mairi Seer
Jane Savolainen
Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Triinu Tamm
Võrumaa Kutsehariduskeskus
Georg Ivanov
Kehtna Majandus- ja
Tehnoloogiakool
Roman Gavrilov
Tartu Kõrgem Kunstikool
Kristi Toom
Tallinna Ülikool
Tiina Arujõe
Eesti Põllumajandusülikool
Mari-Liis Kõõra
Evelin Otsa
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Teataja
osutuvad paremaks võimalused kaasa rääkida valla ja eesti
elu arengus. Noorte luua on tulevik. Olge nõudlikud eneste
Siin eluaasateedel pole viitu,
vastu ja õppige, omandage uusi oskusi ja teadmisi, seeläbi
ma ise õige raja leidma pean,
on loota paremat ja kindlamat tulevikku.
kus oleks raskusi,
Peale teadmiste ja tööoskuse annab kool häid sõpru. Osake
kus poleks kulund kiitust
seda sõprust hoida, sest elu veeretab meie teele sageli
raskusi, mida sõpruse toel on kergem ületada.
kus kukkudeski püsti jääks mu pea!
Vallavanem avaldas lootust, et noorte teadmisi ja tarmukust
jätkub ka kodukoha elu muutmiseks. Tuleb julgeda unistada,
/V. Osila/
sest siis on võimalik unistusi ka ellu viia. Kindlasti need
mõtted, mida õpetajad ja vanemad teiega jagasid on
Vallavanema vastuvõtt kõikide koolide (põhikool,
teisenenud ja omandanud uusi mõõtmeid. Koduvald ootab
gümnaasium, kutseõppeasutused, kõrgkool) lõpetajatele
tagasi haritud ja teotahtelisi noori.
toimus 1. juulil Priiuse Seltsimajas juba viiendat korda, mis
Seejärel kinkis vallavanem Jüri Raudseping kõikidele
on ellu kutsutud eesmärgiga tähtsustada õppimist ja hariduse
lõpetajatele ja õpetajatele valla embleemiga mälestuseseme.
omandamist. Vajab ju tänapäeva ühiskond haritud ja
Ülenurme Gümnaasiumi direktor Olev Saluveer tänas
teadmishimulisi noori. Samas olid palutud vastuvõtule
vallavalitsust meeldiva vastuvõtu eest ja soovis tänavustele
kohaliku põhikooli õpetajad ja lähikoolide direktorid ja
lõpetajatele edu ja õnne haridusteel ning omandatud erialal
lõpetajate klassijuhatajad.
töötades.
Pidulik vastuvõtt algas kontserdiga, esinejateks meie valla
Samas oli kaetud kohvilaud maitsvate suupistetega ja õhtu
andekad lauljad. Pidulikku meeleolu aitasid luua noored
jätkus meeldivas vestlusringis, kus räägiti valla arengust ja
esinejad Laura Kägo- Saunasoo, Kattrina Lõssenko ja Meritnoored sõnastasid oma tulevikuplaane.
Karmel Annamaa, juhendajaks muusikaõpetaja Egle Põder.
Kõigile sooviti uute alguste leidmisrõõmu!
Vallavanem Jüri Raudseping oma tervituskõnes tunnustas ja
tänas koolide lõpetajaid ning õpetajaid.
Pöördumises lõpetajatele sõnas vallavanem, et heameel on
näha ja tunda noorte huvi edasisel haridustee jätkamisel. Nii

Maie Otsa
tervishoiu, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

Hea lehelugeja!
Mööda on saanud 100 päeva kriitikavaba valitsemist,
lõppenud Riigikogu kevadine istungjärk. Suviselt palavad
ilmad on vahetunud sügiselõhnaliste vihmasagaratega – taas
riigimeestel aeg valitsemistööga kõrgema võimu kandjale
(rahvale) aru anda. Kui valimiste eel lendas tuld ja tõrva
konkurentide aadressil, siis nüüd on aeg tegusid teha.
Eelnevad lubadused on 3R – i (Rahvaliidu, Reformierakonna
ja Respublika) poliitikutel “koosmeele koalitsiooni” sõlmitud
ja koalitsioonileppena allkirjastatud. Eks ajalugu näita, kas
suudetakse leppeid täita. Esmakordselt EV Riigikogu
liikmeks valituna ja Tartumaa ainukese oma saadikuna pean
vajalikuks aru anda, millega riigikogulased tegelevad. Ei saa
mitte vaiki olla, lugedes kollase ajakirjanduse veergudelt, et
kõrgepalgalised rahvaasemikud tudengite õppetoetuste
seadusest ei hoolinud ning saalist välja jalutasid. Et ei
hoolitud tudengi elujärjest ja ei võetud nende soovi püha
kohusena aidata enne kooliaasta algust õppetoetused
ilmavalgele. Jumal teab, kas meediamulli õhinas ajakirjanik
kaotas poole kirjatüki pealt pastaka, tormas palaval
õhtupoolikul randa või lihtsalt ei saanud aru, mis Riigikogu
saalis toimub. Igal juhul jäi järgmisel päeval kajastamata
meediaväljaandes õppetoetuste ja õppelaenude seaduse 2.
lugemine ja sotsiaalhoolekande seaduse 2. lugemine. Sellest
hoolimata toimetati riigikogulaste poolt ära eeltoodud
seaduste 3.lugemised koos seaduste vastuvõtmisega. Kuidas
seadused ise välja näevad, selles on koalitsiooni- ja
opositsioonierakonnad eri arvamustel. Tahaks ära mainida
Rahvaliidu fraktsiooni liikme Jaak Alliku sõnavõtu, kus ta
soovitas kõigil erakondadel nende seaduste vastuvõtmise
poolt hääletada, aga edasi tegeleda seaduste paremaks
muutmisega. Kui opositsionäärid on võimulolijatele ette
heitnud saamatust ja hoolimatust oma valijate suhtes, siis on

nii mõnegi erakonna eestvõttel takistatud valitsemise töö
tegemine. Näitena võib tuua kasvõi valimistulemuste
kinnitamise viibimine kaebuste esitamisega. Loomulikult
nõuab rahvas tsirkust ja leiba ning opositsioon oma sütitavate
sõnavõttudega seda ka läbi televisioonikanalite pakkuda
suudab. Tegelik töö tehakse ära koalitsiooni koostöökojas,
fraktsioonides, komisjonides. Riigikogu saal on ainult
eelneva töö vormistamise koht. Opositsionäärid suudavad
ennastunustavalt nõuda kogu õigluse ja heaolu jaluleseadmist
– võimulolijad tuletavad opositsiooni laululindudele meelde
ise valitsemise juures tehtut. Eks see riik meil nõnna noor
ole, et ei anna vanuselt õiget puberteediigagi välja. Ja mida
sellelt 12 aastaselt noorukilt tahta, seda saame me nii vanalt
iseolemiselt ja valitsemiselt soovida. Valisime me ise
Tartumaad esindama küll Tallinna, küll Tartu linna
volikogude liikmeid. Kas läheme ka sealt abi otsima kui
mure pensioni, toetuste või hariduse osas vaevab? Igatahes
sõidavad maakondades ringi eurobussid, toimuvad
eurodebatid. Olge head ja külastage neid, uurige ja küsige.
Kohtuge, kui võimalik, enda poolt valitud saadikutega ning
pärige aru oma soovide täitmise kohta. Muidu selgub peale
referendumit 14. septembril, et see ei olnud minu tahe, keegi
otsustas minu eest ja nagunii ei lähe minu jaoks midagi
paremaks. Minu, Koit Prantsu, jaoks läheb paremaks siis, kui
ma lähen hääletama ja ütlen välja oma kindla seisukoha.
Valin endale, oma perele, oma valijatele võimaluse tulevikus
minna elus edasi.
Kõike head soovides
Koit Prants
Eestimaa Rahvaliit, Riigikogu liige Tartumaalt
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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 avaldatakse 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. 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.
(28.04.2005).
1. Margus Pleksner. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole 4. korter
Haaslava vald, Roiu alevik; kinnistu Haaslava vald, Koke
küla, 19998. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto,
1; SEB Ühispank, arvelduskonto, 1. 8. ei ole. 9. Mäksa
vallavalitsus; vallavolikogu liikme hüvitis. (26.04.2005).
1. Lauri Roosiorg. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole.
4. kinnistu Haaslava vallas, Lange-Vahe. 5. sõiduauto Opel
CORSA (1998). 6. 100 % osalus OÜ Sahkar; 100% osalus
OÜ Sulase PT; 100 % osalus Lange-Vahe talu. 7. SEB
Ühispank; Hansapank. 8. ei ole. 9. vallavolikogu liikme
hüvitis. (29.04.2005).
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. (28.04.2005).
1. Peeter Suislepp. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. elamu
Haaslava vald, Kurepalu (ühisomand); korter Tartu linn
(ühisomand); korter Luunja vald. 5. sõiduauto Nissan
Primera (1995) (ühisomand). 6. ei ole. 7. Ühispank,
arvelduskonto, 1 ja krediidikonto, 1; Hansapank,

arvelduskonto, 1. 8. SEB Ühispank 1 400000.- krooni (koos
abikaasaga). 9. vallavolikogu liikme hüvitis. (29.04.2005).
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, 1.
8. Ühisliising AS 86 857.- 9. vallavolikogu liikme hüvitis;
SG Isover Eesti AS töötasu. (30.04.2005).
1. Jaan Undrits. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. kinnistu
Haaslava vald (ühisomand); korter Tartu linnas (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.
(18.04.2005).
1. Maie Otsa. 2. vallavalitsuse liige, tervishoiu-, kultuuri- ja
sotsiaalosakonna juhataja. 3. 8400.- krooni. 4. kinnistu
Haaslava vald, Kurepalu (ühisomand); kaks korterit Tartu
linnas (ühisomand). 5. sõiduauto Audi A4 (1996); BMW
318I (1995) (ühisvara). 6. ei ole. 7. Hansapank,
arvelduskonto; SEB Ühispank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei
ole. (14.04.2005).
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.
(27.04.2005).
1. Marju Jansen. 2. vallavalitsuse hoolekande
vanemspetsialist. 3. 3500.- krooni. 4. ei ole. 5. ei ole. 6. ei
ole. 7. Hansapank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole.
(29.04.2005).
1. Elle Kruus. 2. vallaasutus Roiu raamatukogu, juhataja.
3. 3520.- krooni + lisatasu 500.- krooni. 4. korter Haaslava
vald, Roiu alevik. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. SEB Ühispank,
arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole. (01.04.2005).
1. Tiit Lukas. 2. vallavalitsuse maakorraldaja. 3. 5500.- 4.
maatulundusmaa
Harjumaa,
Loksa
vald,
46980;
maatulundusmaa, Tartumaa, Mäksa vald, 10265; ½
kaasomandis väikeelamumaa, Tartumaa, Luunja vald, 29041.
5. Sõiduauto Audi-80 (1992); sõiduauto Audi-80 (1992) 6. ei
ole 7. Hansapank, arvelduskonto, 1; Nordea Pank,
arvelduskonto, 1. 8. Hansapank 107500.- ; Nordea Pank
300000.- 9. ei ole. (30.03.2005).
1. Anne Lõssenko. 2. vallaasutus Roiu Lasteaed Kukupai,
juhataja. 3. 5000.- krooni. 4. korter Haaslava vald, Roiu
alevik. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto. 8. ei
ole. 9. ei ole.(15.04.2005).
1. Maire Manglus. 2. vallavalitsuse vanemraamatupidajatehniline sekretär. 3. 5000.- krooni. 4. kinnistu Haaslava
vald, Ignase küla. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank,
arvelduskonto; Sampo Pank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei
ole. (01.04.2005).
1. Valeri Rudakov. 2. vallaasutus Majaabi direktor.
3. 6050.- krooni. 4. korter Haaslava vald, Roiu alevik.
5. lõbusõidupaat Krõm (1980). 6. ei ole. 7. Hansapank,
arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole. (01.04.2005).
1. Liivi Sepp. 2. vallavalitsuse hoolekande vanemspetsialist.
3. 3500.- krooni. 4. ei ole. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. SEB
Ühispank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole. (29.04.2005).
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7. Hansapank, arvelduskonto; SEB Ühispank, arvelduskonto
1. Ilvi Suislepp. 2. vallaasutus Sillaotsa Põhikool, direktor.
ja krediidikonto. 8. ei ole 9. ei ole. (29.03.2005).
3. 9000.- krooni. 4. korter Tartu linn (ühisomand); elamu
Haaslava vald, Kurepalu (ühisomand). 5. sõiduauto Nissan
1. Ilona Vaagen. 2. vallavalitsuse kultuuri- ja sporditöö
Primera (1995) (ühisomand). 6. ei ole. 7. SEB Ühispank,
vanemspetsialist. 3. 5600.- krooni. 4. eramu Tartu linnas
arvelduskonto; Hansapank, arvelduskonto. 8. SEB Ühispank
(ühisomand). 5. sõiduauto Ford Mondeo Universal (1995).
1 400 000.- krooni (koos abikaasaga). 9. üüritulu.
6. 50 % osakuid OÜ OLIMARIT. 7. SEB Ühispank,
(29.04.2004).
arvelduskonto ja arvelduslaen. 8. ei ole. 9. OÜ OLIMARIT.
(29.04.2005).
1. Ene-Tiina Zoober. 2. vallaasutus Roiu raamatukogu,
juhataja kt. 3. 4500.- krooni. 4. elamu Haaslava vald,
1. Aire Veske. 2. vallavalitsuse vallasekretär. 3. 8400.Kõivuküla. 5. sõiduauto Audi 100 (1990) (ühisomand).
krooni. 4. ei ole. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank,
6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto, 1. 8. ei ole. 9. ei ole.
arvelduskonto; SEB Ühispank, arvelduskonto, 2. 8. ei ole. 9.
(14.04.2005).
ei ole. (29.04.2005).
1. Heiki Tooming. 2. vallavalitsuse maa- ja ehitusnõunik.
Aire Veske
3. 7400.- krooni. 4. elamu Tartu linn (kaasomand), 3773;
vallasekretär
elamumaa, Tartu mk. Rannu vald, 5663. 5. sõiduauto Ford
Sierra (1991); kaubik Ford Transit (1989) 6. ei ole.

Võidupüha tähistamine Kurepalu Vabadussamba juures

„Kauni kodu” konkursi võitjad koos valla esindajatega

Võidupüha
tähistamine toimus 23. juunil Kurepalu
Vabadussamba juures koos kodutütarde, noorkotkaste ja
kaitseliitlastega. Päevakohase kõne pidas vallavanem Jüri
Raudseping ja seejärel asetati ausambale pärjad ja küünlad.
Heaks traditsiooniks on saanud tänada valla meenega „
Kauni kodu” konkursi võitjaid Võidupühal, Kurepalu
mändide all Vabadussamba juures.
Volikogu esimees avaldas arvamust, et oma kodu eest hästi
hoolitsevad inimesed teevad kõike hoole ja armastusega.
Nendes kodudes kasvavad ka õpihimulised ja tööd
armastavad lapsed ja noored. Nii saame tublide inimestega
valla elu edendada. Kaunis koduaed ei nõua nii palju raha,
küll aga pidevat hoolt, armastust ja aega.
Vallavolikogu esimees Avo Samarüütel tänas kõiki kaunite
kodude omanikke ja soovis kõigile head tervist ja jätkuvat
ilumeelt. Kaunid ja heakorrastatud kodud ilmestavad valda ja
aitavad kaasa valla arengule.
Kõigile sooviti jätkuvat pühade meeleolu.
Maie Otsa
tervishoiu-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja

Avatud Noortekeskus avab taas uksed
Pool suvevaheaega on möödas ja õhtudki pole endiselt
suvised ning seetõttu on taas
käivitumas Avatud
Noortekeskuse projekt Roiu Päevakeskuses. Tänu Tartu
Maavalitsuse rahalisele toetusele õnnestus projekti raames
saada kaasaegne esitlustehnika – videoprojektor ehk
dataprojektor. See on suurepäraseks vahendiks nii arutelude
– ja rühmatööde läbiviimiseks aga muuhulgas ka filmiõhtute
korraldamiseks. Oma õhtupoolikuid sisustama meeldivas
seltskonnas on oodatud kõik noored. Esimene filmiklubi
kokkusaamine on kolmapäeval, 03. augustil kell 19.00 Roiu
Päevakeskuses.
Eelmisel aastal aset leidnud põnev võrkpallimatš toimub ka
sellel suvel, pühapäeval 14. augustil Ignase võrkpalliplatsil.
Loodame näha nii eelmisel korral vapralt võistelnud
meeskondi kui ka uusi võistlejaid. Enne võistlust on
võistkondadel võimalus konsulteerida ja harjutada koos

treeneriga. Treeningud toimuvad õhtuti Sillaotsa Põhikooli,
Roiu aleviku, Aardla küla ja Ignase küla spordiplatsidel.
Esimene kohtumine treeneriga ja võistlusteks ettevalmistused
algavad neljapäeval, 04. augustil kell 17.30 Roiu aleviku
palliplatsil, kell 18.30 Sillaotsa Põhikooli staadionil, kell
19.30 Ignase küla palliplatsil ja kell 20.30 Aardla küla
palliplatsil. Sellel hooajal on treeneriks Rait Rikberg Eesti
koondise ja Tartu Pere Leib mängija. Oodatud on kõik
spordihuvilised neiud ja noormehed.
Et kõik laabuks, palun võistkondadel end eelnevalt
registreerida ja endast kindlasti märku anda 10. augustiks tel
52 73739. Auhinnad võitjameeskonnale kui ka julgetele
osalistele. Jõudu treenimisel!
Meeldiva kohtumiseni,
Maive Otsa
ANK projekti eestvedaja
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Karuputkest
Karuputkeliste
perekonnast
kasvab Eestis kaks mürgist ja
välimuselt väga sarnast liiki –
Sosnovski karuputk ja hiidkaruputk. Eestisse toodi need
liigid
viie-kuuekümnendatel
aastatel
Kaukaasiast
loomasöödaks ning mee- ja
dekoratiivtaimedeks. Viimase
kümne aasta jooksul on
karuputked
plahvatuslikult
levima hakanud. Nad kasvavad
põhiliselt jäätmaadel, teede
ääres, vanade mahajäetud lautade ja tootmishoonete
läheduses, samuti tungivad jõgede luhtadele ja
metsaservadesse. Mürgised karuputked kasvavad kuni 5m
pikkuseks tõrjudes enda ümbert teised taime ning ka
puuliigid.
Sosnovski karuputk sisaldab furokumariini ja mõningaid
eeterlikke õlisid, mis on nahka ärritava ja kahjustava
toimega. Taime puudutamisel ilmnevad põletikunähud:
kipitus, sügelus, õhetus, punetus, valu, nahaturse. Võivad
tekkida
ka
villid.
Kahjustused
on
tugevamad
päikesepaistelise ilma korral - toksilised ained mõjuvad
nahapigmentidele, millega seoses tekib ülitundlikkus
päikesekiirguse suhtes. Taime söömise või tugeva
nahakaudse toime korral on karta ka vere hüübimishäireid ja
verejookse. Mõnele allergilisele inimesele võib see karuputk
põhjustada vaevusi ka ilma otsese kokkupuuteta. Eriti
ohtlikud on taimed lastele. Rohusööjatel loomadel üldjuhul
mürgistusi ei esine, kuid näiteks koertele on kokkupuude
Sosnovski karuputkega ohtlik.
Kuna tegu on taimedega, mis on ohtlikud nii loodusele kui
inimestele ja mille tõrje on pikaajaline ja vaevanõudev, on
tegu üleriigilise probleemiga. Mürgistest karuputkedest
vabanemiseks on keskkonnaministeerium algatanud riikliku
programmi "Mürgiste karuputkede tõrje aastatel 2003-2010".
Riikliku programmi põhieesmärk on piirata mürgiste
karuputkede edasist levikut Eestis ja hävitada olemasolevad
levikukolded. Esialgselt oli Keskkonnaministeeriumil plaanis
tänavune karuputke tõrjumine korraldada läbi riigihanke,
kuid ainukese hankel osalenud ettevõtte pakutava teenuse

hind ületas kahekordselt ettenähtud vahendid ning tehtud
pakkumist ei saa pidada eelarvevahendite otstarbekaks
kasutamiseks.
Keskkonnaministeeriumi ja Riigimetsa Majandamise
Keskuse (RMK) koostöös korraldatakse karuputkede tõrje
tänavu metskondade kaudu. Töödega alustatakse augustis.
Eesmärk on tagada, et mürgiste putkede seemned ei valmiks
ega leviks. Tõrjutakse leviku seisukohalt ohtlikumad
kolooniad, samuti kolooniad, mis on väga käidavates
kohtades. Augustis saab tõrje edukalt läbi viia, sest õitsenud
karuputkede seemned pole veel päris küpsenud ning maha
varisenud. Hävitatavad kolooniad määratletakse RMK ja
maakondlike keskkonnateenistuste kaudu. Tõrjetööde käigus
lõigatakse seemnetega sarikad maha, mis seejärel
hävitatakse. Mitteõitsvate väiksemate taimede juured lüüakse
labidaga altpoolt juurekaela läbi. Kõige olulisem on, et
mürgiste putkede seemned ei valmiks ja seemnepank mullas
ei täieneks - selleks peatataksegi seemnete edasine levik.
Keskkonnaministeerium kutsub üles maaomanikke, kellel on
jõudu ja tahtmist karuputkedega ise võidelda lisaks riigi poolt
tehtud tõrjetöödele ka oma jõududega tegutsema. Oluline on
teha tõrjet süstemaatiliselt ja kõiki ohutusnõudeid silmas
pidades. Kanda tuleks kummikuid ning pika säärega tugevast
materjalist pükse, samuti kummikindaid ja näomaski.
Mürgiga pritsides peaks kandma veekindlat riietust ning
respiraatorit. Üks efektiivsemaid karuputke hävitamise viise
on kaevamine, millega peaks alustama mais kui taimed on
veel väikesed ja juuri on lihtsam läbi lüüa. Samuti on
väikeste taimede kaevamine ka ohutum. Kaevamist võib teha
muidugi igal ajal, aga suve lõpus on kasutegur väiksem ja töö
raskem. Kindlasti on soovitatav kaevamist (jm tõrjet) teha
seni kuni pole ühtegi taime alles.
Kuna Tartumaal on mürgiseid karuputke koldeid kõige enam
meie oma vallas, siis tuletage lastele ikka ja jälle meelde, et
tegu on väga mürgise taimega. Samuti on ohtlik koju tuua
kuivanud karuputkesid, nii võivad levida seemned ka teie
oma koduaeda.
Tiit Lukas
maakorraldaja

Külakapell Hansapäevadel
Juulikuu esimesel nädalavahetusel toimus Tartus suur
kultuuripidu- XXV rahvusvahelised hansapäevad. Lauljaid
ja pillimehi, tantsijaid ja käsitöömeistreid oli kõikidest
hansalinnadest. Mahukas kultuuripogrammis võis leida ka
Priiuse külakapelli nime. Astusime publiku ette lausa mitmel
korral. Pirogovi platsil oli meil võimalus esineda kahel
korral. Võlusime kuulajaid oma laulude ja pillilugudega ning
esinesime koos Nõo rahvatantsijatega. Samuti oli meil
suurepärane võimalus esineda Tartu Saksa Kultuuri
Instituudi hoovis. Kõik meie esinemised läksid korda ja peale
lühikest suvepuhkust asume oma repertuaari täiendama uute
lugudega.
Ilona Vaagen
valla kultuuri-ja sporditöö vanemspetsialist
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Õnnitleme augustikuus sündinuid
1
2
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
21
22
24
25
26

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

1945
1945
1933
1935
1926
1929
1937
1936
1928
1926
1926
1942
1930
1928
1931
1939
1923
1916
1931
1939
1943
1940
1931
1941
1943

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

27
31

Lande Kõps
Aleksandr Rudakov

1929
1929

Kriimani
Roiu

Sünniaasta 2005
Greete Kure
10.06.2005
Mõra küla
Patrick Rosma
05.06.2005
Haaslava küla
Luise Suislepp
03.07.2005
Kurepalu küla
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
12.august
20. august
26. august
28. august
02. september
08. september

Disko Priiuse Seltsimajas
Taasiseseisvumispäeva ja vabadusristi 26. aastapäeva tähistamine.
Kurepalu Vabadussamba juures
Tantsuõhtu Priiuse Seltsimajas. Tuju loovad Sirje ja Rein Kurg
Pensionäride ühenduse „Kuldlõng“ suvelõpupidu
Disko Priiuse Seltsimajas „Tere, kool!“
Jalgpallimatš Sillaotsa PK ja vallavalitsuse vahel

Kell 21.00
Kell 12.00
Kell 20.00
Kell 12.00
Kell 20.00
Kell 17.30

KODUKANDILOOD XCII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Laevaga Tartust Haaslavale
Möödunud sajandi esimesel poolel käis Emajõel tihe liiklus.
Siin sõitsid reisi-, kauba- ja sõjalaevad, mootorpaadid, lodjad
ning lihtsad lootsikud. Ka sagisid jõel kalamehed ja parvetati
palke.
Meie jaoks teeb Emajõe laevaliikluse märkimisväärseks
asjaolu, et Tartust sai laevaga Haaslavale ja tagasi sõita. Tõsi,
laevasõit ei olnud odav ja võttis mõnikord rohkem aega kui
hobusega linnasõit
1842. aastal panid Tartu kaupmehed A. Amelung ja F.
Wegener alguse Emajõe jõelaevandusele. Osteti ja pandi
käima esimene aurulaev, mis ristiti meeste abikaasade
nimede järgi „Juliane Clementineks“. Laev sõitis Tartu,
Narva ja Pihkva vahet, aga sooritati ka väljasõite Tartu
lähedastesse suvituskohtadesse. Selleks ehitati Emajõe äärde
mitmeid randumiskohti ja sadamasildu.
Emajõe sadamasillad allusid EV ajal Tartu sadamakaptenile
ja olid linnavalitsuse bilansis, ehitamisel saadi abi veeteede
valitsuselt.

Haaslava esimene sadamasild ehitati tõenäoliselt juba 1880.
aastate paiku. Seda uuendati 1912. aastal Põhja Liivimaa
aurulaevade seltsi poolt ja 1935. aastal valla ning riigi
rahadega.
1900. aasta suvel sai Haaslavale sõita aurulaevaga “Peipus”,
mis väljus Tartust kell 10, kell 1 pärast lõunat ja kell 4 pärast
lõunat. Tagasi linna sai sõita kell 10 õhtul. Pilet Tartust
Haaslavale ja tagasi maksis 30 kopikat.
1915. aastal sõitsid Emajõel aurulaevad “Nikolai”, “Delfin”
ja “Karl Gustav”. Peatuskohad olid: Haaslava, Kabina,
Luunja, Kaagvere, Lääniste ja Koosa.
Tartust Haaslavale ja tagasi sai päevas sõita kolm korda. Pilet
Haaslavale sõiduks maksis I klaasis 25 ja II klassis 15
kopikat.
1918 suvel väljus laev iga päev kell 2 pärast lõunat ja saabus
õhtul kell 10.30 tagasi, liinil Tartu-Haaslava-KabinaKaagvere-Mäksa-Kavastu-Pikkasaare-Läänitse-PraagaKoosa., pilet maksis 1 klassis Haaslavale 65 penni või 52
kopikat või 33 ober ost kopikat.
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oodata lageda taeva all. Kui keegi tahab tuule või vihmavarju
1920. aastatel sõitis aurulaev 2 korda päevas liinil Tartu –
leida, tuleb tal üle jõe sõita, et teisel pool jõge asuvas
Haaslava – Kabina – Kaagvere ja 1 kord päevas liinil Tartu –
parvemehe majas varju leida, kuni laeva tulekuni. Arvesse
Lääniste. Mõlema liini esimene peatus oli Haaslaval.
võttes seda asjaolu, on ka laevad hakanud peatuma Kabina
Peatuskohad olid veel Mäksal, Kavastus, Pikksaarel ja
poolsel kaldal. Nii tuleb laevale pääsemiseks enne üle jõe
Praagal.
sõita,
kuid see on küllalt tülikas ja teeb sõidu oma 5 senti
1930. aastate alguses jäi Kaagvere liin seisma ja laevad
kallimaks.
sõitsid ainult Lääniste liinil.
Lõpuks olgu täheldatud, et Haaslava peatuskohast vähemalt
Suveperioodil tehti lisareise suvitajate tarbeks.
50 inimest iga päev Tartu ja tagasi sõidavad.”
Navigatsioonihooaja pikkus sõltus paljus ilmastikuoludest.
“Postimees” nr193 – 20 juuli 1930.
1922 alustati 14 aprillil ja lõpetati 27 novembril, kokku 227
“Pärivett Tartust Peipsi poole.
päeva. 1926. aastal sõideti 7 detsembril ja 1928 veel 14
See ongi see saatuslik rada, mida suvitaja sõidab päevast
detsembril, 1932 alustati 31 märtsil, 1933 veelgi varem, 17
päeva ja nädalast nädalasse, kuni tuleb suur udu ja hall ning
märtsil.
päike ei näita enam oma nägu. Siis kimpsud-kompsud kokku
Mõnel aastal takistas laevasõitu suurvesi. 1930. aasta sügisel
ja pärivett tagasi. Nüüd aga pärivett ikka kaugemale linnast.
olid Aardla ja Haaslava luhad üle ujutatud ja laevaliiklus
Kuid on ka neid, kes linnale lähemale tahavad jääda. Nende
seiskus juba novembri alguses. 10 novembril kirjutas
soovid leiavad rahuldust. Veneaegse mälestusmärgina on
“Postimees”, et linnas on osaliselt üle ujutatud Uue, Pärna,
otsitud üles ilus metsaalune suure maantee läheduses, veest
Pika, Fortuuna ja Meltsiveski tänavad ja Haaslava kohal on
küll kaugemal, kuid siiski lähedal, et veeteed tarvitada –
Emajõgi mitu kilomeetrit lai.
Haaslava Kurepalu. Nii hüütakse seda kõige lähemat
Emajõel sõitsid mitme laevakompanii laevad. 1927. aastal
suvituskohta Emajõe päriveevolu juures. Kõnnid laeva
ühinesid “Kütteveo Laevandus”, “Scheel ja Ko Laevandus”
peatuskohast ära oma 2,5 km, enne kui saad tõotatud maale.
ja “Peips” üheks “Ühendatud Sisevete Aurulaevanduseks.”
Et
Kurepalu kõigi oma puuduste peale vaatamat ka palju häid
1931 korraldas laevaliiklust “Linnavalitsus ja Ko
külgi
sisaldab, selgub sellest, et seal rohkem kui kusagil
Laevandus”, Võrtsjärvel käisid “Maaniidi ja Ko Laevandus”
mujal
pärivoolu
kohtades, suvitajaid asub. Laevaga sõites on
alused.
Haaslava peatuskoht ikka kõige rahvarohkem.”
1928 sõitsid Tartu Võõpsu liinil laevad “Taara”, “Harry”,
“Postimees” nr 159 – 16 juuni 1931.
“Torm” ja “Eha”
“Halb laevasõidu korraldus takistab suvitamist.
1931 suvel sõitis Tartu Kaagvere liinil mootorlaev “Sulev”,
Laevade liikluses puudub kord.
aurulaev “Eha” või aurulaev “Luik”. Väljumine Tartust iga
päev kell 6 õhtul ja veel kell 9 hommikul igal pühapäeval ja
Emajõeäärsetes suvituskohtades, Haaslaval, Kabinas,
14.30 igal laupäeval. Tagasisõit Kaagverest linna iga päev
Kaagveres, Luunjas ja Mäksal on igal aastal palju suvitajaid
kell 17.30
ja neid tuleb kogu aeg juurde. Harilikult suvitavad siin
aastasuvitajad – s.o. perekonnad saadetakse juba varakult
1932. sõitis Tartu Lääniste liinil eralaev “Laine”(omanik A.
maale ja teenistuses olevad perekonnatoitjad käivad õhtuti
Kook). Laev osteti 1922 Soomest ja võttis pardale 200
pere juurde. Ametiasutustes teenistuses olijad sõidavad
reisijat.
maale
kohe peale tööd, sest laevad sõidavad kell 2, 3 ja 6
On märkimisväärne, et 1920. aastate keskpaigas käis
pärast lõunat Tartust välja. Seega on linnas tööl käival
diskussioon selle üle, kuidas seada sisse laevaühendus Tartu
inimesel võimalik maal viibida terve õhtupoolik. Kuid
ja Pihkva vahel. Tähtsad tegelased olid asjad peaaegu kokku
linnapääsemise võimalused on märksa halvemad. Eriti halb
leppinud, mingil põhjusel jäi aga asi katki.
on see tänavu. Laev jõuab linna kell 8 hommikul, milline aeg
Tänapäeval on asjad samakaugel, soovijaid ja tahtmist
on suvitajatele väga varajane. Ametiasutustes ja pankades
justkui on, laev ostetud ja piiripunktid valmis, aga asi ei ole
algab töö kell 9 ja ülejäänud vaba tunniga ei ole hommikusel
juba pikki aastaid paigast liikunud.
ajal midagi peale hakata.
“Postimees” nr 157 – 17 juuli 1900.
Kõige suurem raskus seisneb selles, et igapäevasuvitajad –
“Kontserdile Haaslava vallamaja juures 16 skp, mis “Kaleva”
reisijad, kes sõidavad töölt maale perekonna juurde, ei saa
kvarteti ja Haaslava segakoori poolt toime pandi, oli rohkel
neid laevu kasutada, kuna siis juba poole öö ajal peavad üles
arvul linna, kui ka ümbruskonna rahvast kokku tulnud.
tõusma, et õigeks ajaks sadamasse jõuda. Näiteks, kes
Piduga nähti kõik rahul olevat, niihästi valitseva korra, kui
tahavad Kaagveres laevale saada, peavad olema sadamas
ettekannetega. Lõpuks oli aga äpardus. Laev “Peipus” ei
enne kella 6 hommikul. Tähendab suvitaja peab juba kell 5
saanud kuulutatud viimase reisiga mitte kõiki pidulisi ühes
üles tõusma. Kuid mis puhkus see on, kui pead nii vara
võtta, vaid pidi veel kord uuesti tagasi tulema. Nii pidivad
tõusma.
maha jääjad üle 2 tunni Haaslava peatuskohas Emajõe ääres
Kas ei peaks nende reisijate jaoks, kes kella 9-ks tahavad
laeva ootama.”
linna jõuda, käima kiirmootorpaat 20-30 reisija jaoks. Nagu
“Postimees” nr 132 – 16 mai 1928.
kuulda, ongi mõned mootorpaatide omanikud asjast
huvitatud. Vastasel korral on pikemaajaline suvitus
“Peavari laevaootajatele Haaslaval tarvilik.
Emajõeäärsetes suvituskohtades tõsiselt takistatud.”
Juba läinud sügisest saadik, kus uus tee Haaslavalt Kabina
peale valmis sai, töötab ka parv uue koha peal. Tee on hea ja
toob ühtlasi ümbruskonda 1,5 km linnale ligemale. Viimasel
ajal aga kuuldub teekäijate poolt tihti nurinat parve liikumise
kohta. Nimelt on Emajõel sõitvad laevad uue tee kohal
peatuma hakanud. Inimestel tuleb igasuguse ilmaga laeva
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“Õpilaste ekskursioonid mootorpaatidel.
“Postimees” nr 208 – 4. august 1931
Paaril viimasel päeval on läinud hoogu koolide
“Haaslavale ooteruum. Seni puudus Haaslava peatuskohas
ekskursioonid Emajõe kallastele. Esmaspäeval ja teisipäeval
ooteruum laevale tulijatele. Reisijad tulid mitme km
(29 ja 30 mail) sõitsid mitmed algkoolid terves koosseisus A.
kauguselt ja pidid igasuguse ilmaga laeva ootama lahtise
Reederi ja R. Koppa mootorpaatidel Kaagverre ja
taeva all. Nüüd on laevaomanik A. Kook omal kulul ehitanud
Haaslavale. Väljasõite oli nii palju, et sadamasse jäid ainult
Haaslava tee äärde peavarju, kus vihmastel ilmadel reisijad
üksikud mootorpaadid. Ka väljaspool Tartut sissesõitnud
peavarju leiavad.”
mitmed kooliekskursioonid on teinud Emajõel mootorpaatide
“Postimees” nr 89 – 15 aprill 1933.
sõite.”
“Maabumissillad Emajõe sadamatesse.
Laevaühendus Tartu ja Haaslava vahel toimis kuni 1941.
Emajõe sadamatesse on igale poole kavatsus teha
aasta sõjasuveni. Juulikuu esimestel päevadel 1941, tahtsid
maabumissillad. Praegune seisukord ei soodusta laevasõitu,
taganevad punaväed Haaslava kohal Emajõele suurt
sest inimesel on raske laevale pääseda ja kauba
veetakistust teha. Selleks löödi siin jõepõhja püsti vaiu ja
pealelaadimine on pea võimatu. Esimene töö sellel alal leidis
uputati 3 suurt liivakoormaga lotja ning aurulaev “Eha”.
aset Kastres, kus töödega juba niikaugel ollakse, et puuosa
Sakslased püüdsid küll jõesängi puhastada ja osa uputatud
on valmis. Sinna tehakse ka korralik ooteruum ja
laevu toodi välja, kuid sõjaoludes oli ka tähtsamat teha ja töö
juurdepääsutee. Samasugune töö tahetakse tuleval aastal läbi
jäi pooleli.
viia Haaslaval, Kabinas, Mäksal ja Kavastus.”
Taivo Kirm
“Postimees” nr 127 – 1 juuni 1933.

Politseiteated
 24.05.05 a toimus Kurepalu külas tulekahju, kus põlesid
elamu abihooned ja saun lahtise leegiga. Tule levik elumajale
suudeti tuletõrje poolt ära hoida.
 06.06.05 a. Politseioperatsiooni käigus teostas politsei
koos keskkonnakaitseinspektsiooniga Aardla külas Tõnu
elukohas läbiotsimise, mille käigus avastati 162 pakki
nõuetele mittevastavaid sigarette. Operatsiooni tulemusena
alustas politsei väärteomenetlust Tubakaseaduse rikkumise
alusel ning Keskkonnakaitseinspektsioon Jäätmeseaduse
alusel.
 10.06.05 a tungiti Igevere külas kallale Rainole, mille
käigus
tekitati
talle
kehavigastusi.
Asjaolude
väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus.
 10.06.05 a pealelõunasel ajal avastati tulekahju Unikülas
Kaitsejõudude Ühendatud Õppeasutuse harjutusväljakul.
Tulekahju tagajärjel hävis osaliselt palkhoone. Nimetatud
tulekahju kohta ootab teateid ja vihjeid kriminaalpolitsei
telefonil 7 308 661.
 11.06.05 a tabati Aardla külas sõiduk VW Golf, mille
juht oli alkoholi joobes. Kuna juhil oli kehtiv karistus sõiduki
joobes juhtimise eest, siis alustati kriminaalmenetlus.
 12-13. 06.05 a varastati Lange külast „Husgvarna“ saag
ja „Partner“ murulõikur. Juhtunu kohta on alustatud
kriminaalmenetlus.

 Aasta alguses teostati Unikülas ebaseaduslikku
metsaraiet, mille kohta on Keskkonnainspektsioonis
alustatud kriminaalmenetlus. Kogutud kriminaalmenetluse
materjalid on Keskkonnainspektsiooni poolt saadetud
edasiseks menetlemiseks politsei konstaablile.
 28.06.2005 a leiti Lange külast üks komplektne ja kaks
demonteeritud kaheraudset registreerimata jahipüssi. Juhtunu
kohta on alustatud kriminaalmenetlust.
 29.06.2005 a avastati Lange külast kahe täispuidust ukse
kadumine. Juhtunu kohta on alustatud kriminaalmenetlust.
 07.07.2005 a avastati Aardla külas traktoritest 140 liitri
diiselkütte
vargus.
Juhtunu
kohta
on
alustatud
kriminaalmenetlus.
 08.07.05 a õhtul ajavahemikus 19.30 kuni 22.00 on
lõhutud Haaslava bussipeatuse ootepaviljon. Lõhkujate
tabamiseks ootab konstaabel vihjeid.
 20.07.05 a hommikul avastati Ignase külas majas
Pikamäe tee 1 oma korterist Sirje vägivallatunnusteta
surnukeha. Perearst väljastas surmatõendi.
 Roiu kaupluses ootab omanikku pruuni värvi rahakott.
Kaotajal pöörduda Roiu kaupluse töötajate poole.

Mälestame lahkunut
Sirje Haavik
17.05.1954 - 20.06.2005
Ignase küla

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

Harras Tiisler
vanemkonstaabel

