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Jõulutervitused
Taas hakkab aastatekarussellil ring täis saama. Peagi on käes
aasta oodatumad pühad – jõulud ja aastavahetus. Talv on
sügisest jagu saanud ja võidu tõestuseks lumevaiba maha
laotanud. Puud ja põõsad, hooned ning isegi piirdeaiad
mõjuvad lumeehtes eriti pidulikult. Kahjuks võib aga selle
ilu olematuks teha vähegi tugevam tuuleiil või saabuv
sulailm. Päikene ei paista meist hetkel eriti hoolivat ja nii on
tema poolt antavat valgusaega eriti väheseks jäänud. Seetõttu
tuleb pikkadel õhtutundidel leppida elektrivalgel soojas toas
istumisega, kus mõtted iseenesest pöörduvad tagasi lõppeva
aasta tegemistele.
Kokkuvõtlikult võib käesoleva aastaga rahule jääda. Sügisel
alustati ammuoodatud spordihoone ehitusega Sillaotsa
Põhikooli juurde. Praeguseks on hoonekarp püsti ja on
alustatud sisetöödega. Ehitustööd peavad valmis saama
17.märtsiks 2006.a. Suvel toimunud remonditööde käigus
renoveeriti koolimaja raamatukogu ruumid ja kaks
klassiruumi.
Jätkuvalt parandati käesoleval aastal vaba aja veetmise
võimalusi. Täiendati kiikude ja liivakastidega laste
mänguväljakuid Roiul ja Aardla külas, lasteaia
mänguväljakule paigaldati uusi mängumajasid. Suurekivi
bussipeatusse ehitati uus ootepaviljon ja remonditi Kriimani
peatuskoht.
Toimunud kultuuriüritustest jäävad lõppevat aastat
meenutama Haaslava Meestelaulupäev, Vabadusristi XXVI
aastapäeva
tähistamine
Kurepalus,
isetegevuslaste
ühiskontsert kadripäeval Priiuse Seltsimajas, jõululaulude
kontsert ning hulk teisi spordi- ja noorteüritusi. Tänuväärt on
olnud meie tublide majavalduste omanike kodukaunistamise
soov. Käesoleval aastal said mastivimplid ning peaministri
tänukirja seitse valla peret. Viiendat aastat järjest on meie
valla enamheakorrastatud majapidamisi hinnatud Vabariigi

Presidendi autasuga. Tänavu sai selleks Jelena ja Mart
Avarmaa kodu. Suured tänud kõikidele, kes oma kodusid
korras hoiavad! Soovime, et Teie eeskuju leiab järjest enam
järgijaid ja saabuks aeg, kus vald tervikuna leiaks
heakorraalast tunnustust.
Meie majanduselus on raskemad ajad möödas. Kes usinasti
kohe härjal sarvist haaras, see on suutnud ka jalad kindlamini
maha toetada. Sellest annavad tunnistust korrastatud
tootmishooned, uue kaasaegse tehnika omamine, hästi
haritud põllud.
Tublidele ettevõtjatele soovin kõikide plaanide täitumist ja
jätkuvat edu eurobürokraatiast läbimurdmisel.
Käesoleval aastal toimusid kohalike omavalitsuste
volikogude uute koosseisude valimised, millest meie valla
elanikud üsna aktiivselt osa võtsid. Aktiivset osalemist
ootame aga kõigis vallaelu mõjutavates küsimustes. Olgu
selleks siis valla üldplaneering, detailplaneeringud,
arengukavade muudatused jms.
Uuel aastal jätkuvad remonditööd koolimajas, millest
peamised on kütte- ja ventilatsioonisüsteemide ehitused,
katusekatete vahetused, söökla ja klassiruumide remondid.
Samuti algavad uuel aastal vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
ehitus- ning rekonstrueerimistööde projekteerimised Ignase,
Roiu ja Kurepalu asumite tarvis. Läbimurret ootame ka
internetileviku kättesaadavuse ja mobiilsidelevi osas. Selleks
on EMT 2006.aasta tööplaani lülitatud masti paigaldus Mõra
külla.
Haaslava vallarahvale ja kõigile lehelugejatele soovin
rahulikku jõuluaega, head vana aasta lõppu ja õnne- ning
teguderohket uut aastat!
Austusega Jüri Raudseping
vallavanem
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Sotsiaalkindlustusamet
Detsembrikuu pensioni vastuvõtmist ei peaks jätma
jaanuarisse. Teade puudutab ligikaudu 200 000 pensionäri,
kes ei oma arvelduskontot pangas ja kellest üle poole on
harjunud iga kuu kindlal kuupäeval ise postkontoris oma
pensioni järel käima ning kellest väiksemale osale
toimetatakse pension koju kätte.
Sotsiaalkindlustusamet
soovitab
käesoleva
aasta
pensionisummad vastu võtta kindlasti detsembris ja mitte
jätta uude aastasse.
Sellega väldite tänavu aasta alguse olukorra kordumist, kus
paljud pensionärid said eelmise aasta detsembri ja uue
aasta jaanuarikuu pensioni korraga kätte ning summa
suuruse tõttu pidid maksma tulumaksu või maksma seda
suuremas summas kui tavaliselt.
Selgituseks. Kui pensionärile makstakse tagantjärele
korraga mitme kuu pension, siis summa, mis ületab 4700
krooni (3000 kr maksuvaba pensioni + 1700 kr 2005.a
maksuvaba tulu), kuulub tulumaksustamisele. Ei arvestata,
missuguste kuude eest pensioni makstakse –
maksustatakse jooksval kuul faktiliselt väljamakstav
summa.
Kui aga eelmiste kuude pension oli 4700 kroonist väiksem
ja lubatavat maksuvaba tulu ei kasutatud täies ulatuses, siis

kantakse mahaarvamise kasutamata osa sama kalendriaasta
teistele kuudele. Ühest aastast teise niisugust ülekandmist teha
ei saa, s.t 2005. aastal kasutamata jäänud maksuvabastust ei
kanta üle 2006. aastasse.
Kui siiski juhtub, et pensioni ei ole võimalik aasta lõpus vastu
võtta ning see kandub järgimisesse aastasse, siis enam
kinnipeetud tulumaksu on võimalik tagasi saada pärast
2006.aasta tuludeklaratsiooni esitamist maksu- ja tolliametile.
Pensionäril on võimalus volitada oma pensioni vastu võtma
kedagi teist.
Volikiri peab kindlasti olema tõestatud ja seda saab teha notar,
valla- või linnasekretär või statsionaarse raviasutuse juht, kui
pensionär on seal ravil.
Kui aga pensionär volitab kedagi avama oma nimele
arvelduskontot pangas, siis selleks sobib üksnes notariaalselt
tõestatud volikiri.
Pensionide väljamaksmine postiasutustes kestab kuni 20.
detsembrini.
Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete nõunik

Volikogu kolmas istung 16. detsembril 2005. a
Volikogu otsustas:
• Nimetada Haaslava valla esindajad Tartumaa

• Anda nõusolek vallavalitsusele valla kasutuses oleva
autobussi kapitalirendilepingu ennetähtaegseks

Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale ja Eesti

lõpetamiseks ja uue autobussi kasutusrendilepingu

Maaomavalitsuste Liidu Päevale

sõlmimiseks

• Nimetada Haaslava Vallavolikogu esindaja Sillaotsa
Põhikooli hoolekogusse
• Kehtestada detailplaneeringud järgnevatele maaüksustele:
a) Keskküla- Tõõraste külas;
b) Perve- Päkste külas;
c) Mõraoja 22- Kurepalu külas.
• Anda nõusolek valla vara müügiks ning selle alghinna
kinnitamiseks
• Anda nõusolek vallavalitsusel sõiduauto ostmiseks,
maksumusega kuni 250 000.- krooni.
• Vaadata läbi vaie Haaslava Vallavolikogu 04.11.2005
otsuse nr 6 punktide 2 ja 3 osas
• Viia läbi valimine Haaslava Vallavolikogu
revisjonikomisjoni liikme osas

• Kinnitada komisjon Haaslava valla põhivara
ümberhindluse läbi viimiseks
Volikogu määras:
• Muuta osaliselt Haaslava Vallavolikogu 19.12.1997.a
määrust nr 15 „Maamaksumäära kehtestamine ja
maamaksust vabastamine Haaslava vallas”
• Võtta vastu Haaslava valla 2005. aasta 2.lisaeelarve
• Muuta Haaslava Vallavolikogu 24. märtsi 2005 määrust
nr 4, millega on kinnitatud Haaslava valla 2005. aasta
eelarve
[Otsuste ja määrusega on võimalalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee ning Roiu raamatukogus ja
vallamajas]
Aire Veske
vallasekretär
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Uhke relvaomanik, kuid kas ka seaduse silmis?
Relvad on ajast aega teeninud nii ausate kui ebaausate
inimeste huve. Kahtlemata oleks suur rumalus minna
mustadele tegudele enda nimele registreeritud relvaga, kuna
tänapäeva kriminalistika leiab relva omaniku ruttu üles.
Seetõttu otsitakse selliste tegude jaoks registreerimata relvi ja
neid ei saa osta poest. Registreerimata relvad satuvad
ringlusse leidudena vanadest lahingupaikadest, hoonete
renoveerimisel leituna või muretsetakse relvad inimeste
käest, kes pärast õige omaniku surma pole osanud relvaga
midagi peale hakata. Muretsemiseks on politseil seega
põhjust küllaga, et suurendada meie kõigi turvatunnet ja
raskendada kurjategijate tegevust, kuulutas Lõuna
Politseiprefektuur 2004. aasta jõulude ajal välja kampaania
“Jõulud ohutuks” just selliste leidrelvade registreerimiseks.
Kampaania tulemusena anti politseile arvele võtmiseks üle
165 tulirelva. Neist 81 tulirelva olid varem registreerimata ja
63 juhul said leidjad peale vajalike toimingute tegemist
relvad koos relvaloaga tagasi. Üheksa relva muudeti omanike
soovil suveniirrelvadeks ja 12 relva olid aja jooksul sedavõrd
kannatada saanud, et olime sunnitud nad ohutuse pärast
hävitamisele saatma. Aegunud relvalubadega relvi toodi
kampaania jooksul ära 84 ja neist 38 on taastanud oma
relvaloa kehtivuse. Teistel juhtudel läksid relvad müüki.
Kuigi eelmisel aastal korraldatud relvade registreerimise
kampaania õnnestus üle ootuste hästi, oli ikkagi inimesi, kes
kahtlesid ega julgenud relvaga välja ilmuda. Seetõttu viib
Lõuna Politseiprefektuur relvade legaliseerimise kampaania
“Jõulud ohutuks” läbi ka sellel aastal, kutsudes üles 28.

novembrist 30. detsembrini inimesi tooma politseisse relvi,
mis mingil põhjusel on registreerimata. Politsei kontrollib
relvade tehniliste seisukorda ja aitab tulirelva seaduslikult
registreerida või relvast loobumise soovi korral aitab
korraldada selle müügi. Samuti on relvaloa omanikke, kes on
kiire elutempo juures unustanud relvaluba õigeaegselt
vahetada. Avaldus relvaloa vahetamiseks tuleb esitada
vähemalt üks kuu enne relvaloa aegumist. Kampaania
jooksul leitud tulirelvaga ja vananenud relvaloaga politsei
poole pöördunud isikuid ei karistata, küll aga ei saa
karistusest üle ega ümber peale kampaania lõppu.
Mõni illegaalse relva omanik võib küsida, et miks ta peaks
oma hästi peidetud relva politseisse tooma. Elu on sageli täis
pimedaid juhuseid ja valedesse kätesse sattunud relv võib
tekitada palju pahandust. Selle võib peidikust leida laps või
sissetungija. Samuti näeb seadus registreerimata relva
omamise eest ette karistuse. Viimase aja kohtupraktikast
meenub aga üks markantne juhtum, kus isik sai karistada
ainult ühe padruni ebaseadusliku hoidmise eest.
Esimesest advendist kuni 30. detsembrini 2005 kestva
kampaania ajal saab relva ja relvaloaga pöörduda Lõuna
Politseiprefektuuri lubade talituse töötajate poole Tartus Riia
132. Infot saab telefonil 7 308 837.
Allen Leego
Lõuna Politseiprefektuuri lubade talituse juhtivkonstaabel

Vald sõlmib erateede kasutamiseks lepingud
Haaslava valla teede olukord puudutab otseselt meist igaühte
ja me kõik soovime, et teed oleks heas korras. Teede
tehniline seisund sõltub hoolduse sagedusest ja teede
remontimise võimalustest. Tee hooldus ja remont nõuab raha
ning rahastamise alused määrab tee omand.
Kohalikku omavalitsust huvitab eelkõige kohalik tee, kuna
teeseaduse järgi on kohalik tee vallavolikogu otsuse alusel
kohaliku liikluse korraldamiseks rajatud kohalik maantee,
tänav, jalgtee ja jalgrattatee ning talitee. Kohalik tee on nagu
riigimaanteegi avalikult kasutatav tee. Selle kasutamiseks ei
pea isik eraldi luba küsima, tal on seadusega sätestatud õigus
tee tasuta kasutamiseks. Eratee mõiste on lühem: eratee on
tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal.
Erateed võib kasutada üldjuhul ainult omaniku loal. Erateed
peab omanik lubama kasutada alarmsõidukil ning kaitseväe
sõidukil erakorralise või sõjaseisukorra ajal. Lisaks sellele
tohib tasuta kasutada erateed omaniku loal, kui avalikult
kasutatav tee on looduslikul põhjusel ajutiselt suletud. Seega
on eratee avaliku kasutamise võimalus väga piiratud.
Ilmselt ei olekski tee omandist tulenevaid probleeme vaja
lahendada, kui maareformi käigus oleks teed maa
mõõdistamisel välja jäetud. Kahjuks oli maareformi alguses
tagastamine ja erastamine võimalik ainult nii, et teed jäid
paratamatult omaniku maa sisse. Üks peamisi põhjusi tee
erastamiseks oli see, et elamu juurde saaks erastada maad ka

siis, kui maatüki ja elamu vahele jäi valla tee. Kahes
lahustükis, mida eraldas tee, polnud lihtsalt võimalik maad
erastada.
Kehtiv teeseadus kohustab kohalikku omavalitsust erateede
avaliku kasutamise vajaduse korral sõlmima tee omanikuga
kokkuleppe. Kuna kütuseaktsiisi kasutatakse teede
hooldamiseks ja remondiks, siis eraldatakse riigieelarvest ka
valdadele kohalike teede korrashoiuks raha.
Erateedele, mida vald tegelikult on võimaluste piires
hooldanud ja hooldab ka edasi, eraldatakse raha ainult juhul
kui omaniku ja vallavalitsuse vahel sõlmitud tee kasutamise
kokkulepe ja tee on volikogu poolt kinnitatud kohalike teede
nimekirja. Tänaseks on volikogu poolt kohalike teede
nimekiri kinnitatud ning kohalike teede hulka arvatud
erateede
omanikega
tuleb
sõlmida
kokkulepped.
Kokkuleppega ei kaasne maa omanikule mittemingisuguseid
kohustusi. Vallavalitsus võtab aga omale kohustuse teid
hooldada ja teed sõidetavana hoida. Kuna aasta-aastalt teede
hoolduseks riigi poolt ettenähtud summad suurenevad, on
lootust, et kõik avalikult kasutatavad teed saavad lõpuks
täielikult korda.
Tiit Lukas
maakorraldaja
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Kadripäeva tänuõhtu
Kadripäeval võib päris tavaliste külaliste seltsi eksida ka
mõni kadrisant. Nii oli ka 25. novembril Kurepalu
seltsimajas. Õhtu hakul kogunes siia külalisi nii siit kui
sealt poolt valla piiri, kõigil piduriided üll. Siis aga...
Pimedasse saali sisenesid kaks tegelast. Laulu, hämara
valgusvihu ja kolina saatel siirdusid nad lava poole. Seal
tutvustasid nad end kadrisantidena. Ühe sandi hääl ja
välimus tundusid küll kuidagi tuttavad, aga me ei lasknud
sellel teadmisel ennast segada. Kadrisandid kutsusid
toredate lugulauludega püüne peale esinema järgmised
kollektiivid: Haaslava meeskoor, Kuuste naiskoor, Nõo
rahvatantsijad, Priiuse seltsimaja külakapell ja segakoor
Priius. Oli suurepärane võimalus esineda oma sõpradele ja
samas ka neid kuulata. Kontsert kestis poolteist tundi, mis
tuli üllatusena esinejatelegi. Sest veel ja veel oleks tahtnud
esineda. Siis kutsuski Kalev Lindal kõik esinejad lavale
ühislaulule. Härra dirigent arvas küll, et saal jääb nüüd
päris tühjaks, kuid siiski polnud asi nii hull. Kolm ühiselt
lauldud laulu andsid oma osa juba niigi vahetule ja soojale
õhkkonnale. Kadripäeva nii-öelda ametlikus osas tänati
kõiki taidlejaid ning nende juhendajaid. Jagati ka kingitusi.
Kõik kollektiivid said mälestuseks raamatu Haaslava valla
kultuuriloost, mille andis üle autor, Taivo Kirm, isiklikult.
Ning samuti albumi, kuhu oma tegemisi jäädvustada. Saab
ju sellestki varsti kultuurilugu. Kingituseta ei jäänud ka
võõrustaja ise. Vallavanem Jüri Raudseping ning pr
Maie Otsa andsid seltsimajas tegutsevatele kollektiividele
üle noodipuldid ning kauni „kultuuripuu“, mida tuleb
hoole ja armastusega hoida.

Nõo rahatantsijad

Igale ametlikule osale järgneb mitteametlik, ei läinud
teisiti sellelgi õhtul. Oma pillid seadsid üles Haaslava
Meeskoori Bänd ning kõiki kutsuti tantsule. Esinejatele
olid kaetud ka suupistete lauad. Sellel õhtul sai kokku
palju toredaid inimesi, kes kõik osalevad mõne
taidluskollektiivi töös. Kuna üksteist ei oldud päris pikka
aega esinemas nähtud, oli see kohtumine vägagi huvitav.
Taaskogunenud Priiuse segakoori nägid paljud aga esimest
korda. Leppisime kokku, et selline ettevõtmine võiks
toimuda igal aastal kadripäeva paiku. Tahtmist on, esineda
on vaja ja inimesedki võiksid omavahel tuttavamaks saada.
Üks vihje veel Sulle, kes Sa viitsisid selle loo läbi lugeda –
kõikidesse kooridesse mahub veel lauljaid. Vali endale
sobiv ja tule uuel aastal! Nooti tunda pole vaja ja kui karu
pole kõrva peal lausa trampinud, siis me ootame just Sind!
Kadripäeva tänuõhtu õnnestumise eest täname kõiki
osalejaid ja lahkeid kuulajaid. Samuti täname sponsoreid:
hr Lauri Roosiorg, hr Jüri Raudseping ja OÜ Männiku
Piim.
Margit Tenno
Kuuste naiskoor
Priiuse segakoor

Kadripäeva ühendkoor

Paul Kerese mälestuspäev.
7 jaanuaril 2006 möödub 90 aastat Eesti ja kogu
malemaailma suurkuju Paul Kerese sünnist. Selle puhul
korraldatakse Paul Kerese mälestusfestival 2006 raames üle
kogu Eestimaa mitmesuguseid üritusi.
Jaanuari lõppu või veebruari algusse on kavandatud Paul
Kerese mälestuspäeva läbiviimine Haaslava vallas.
Sillaotsa koolimajas toimub pidulik kontsert-aktus, kus
räägitakse Paul Kerese elu ja loominguga seonduvast. Päeva
naelaks kujuneb malesimultaan 10-12 laual, kus kohalike
maletajate vastaseks on mõni tuntud Eesti maletaja.
Koolis õpib praegu 3-4 keskmise või hea noorteklassi
tasemega maletajat, kes simultaanis osalevad. Siia lisandub
veel 1-2 õpetajat.

Siinkohal pöördun meie valla malemänguhuviliste poole.
Kellel on huvi ja tahtmist minna simultaanis vastamisi Eesti
tippklassi maletajaga, andke endast teada. Kindlasti peaks
aga osaleja teadmised malest olema suuremad, kui ainult
käikude tundmine. Vastasel juhul saab simultaan väga ruttu
läbi.
Huvilistel palun endast teada anda Haaslava vallamajja Ilona
Vaagen, telefon 7490130 või Sillaotsa Põhikooli, Taivo
Kirm, telefon 7352000.
Taivo Kirm
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Maareform hakkab lõpule jõudma
Tänaseks juba üle kümne aasta kestnud maareform on lõpule
jõudmas. Haaslava vallas on maade kinnistamine jõudnud
viimase kümnendi lõppu, kus tagastada ja erastada on jäänud
maid veel ca viie protsendi ulatuses. Viimaste maatükkide
reformimisel on ikka veel ilmnenud mitmeid põhjusi, mida
senini ei ole täpselt seadustega lahendatud. Maareformi
seadust on muudetud alates 1992. aastast tänaseks üle
kolmekümne korra, mis tähendab, et probleeme on olnud
maareformi läbiviimisel alati. Viimati muudetud maareformi
seaduse muudatus jõustus 27.11.2005.
Erastamise suhtes on rakendatud minu arvates ehk kõige
rangemaid meetmeid. Esiteks on pandud kirja maa
ostueesõigusega erastamise avalduste esitamise tähtaeg,
milleks on 01.03.2006. Peale nimetatud kuupäeva esitatud
avalduste alusel enam maad erastada ei saa, vaid hoone
omanikuga seatakse riigile kuuluvale maale hoonestusõigus.
Kuna hoonestusõiguse tasu jms on eraldi korraga veel
kehtestamata, ei oska ma täna öelda, millised need
tingimused on, kuid isiklikult ma kellelegi hoonestusõiguseni
ei soovitaks maa asjadega venitada. Samuti tähendab
hoonestusõiguse seadmine seda, et Teile määratakse ainult
ehitise teenindamiseks vajalik maa, mitte rohkem. Ehitise
teenindamiseks vajalikuks maaks määratakse ehitisealune
ning ehitist ümbritsev vähim tarvilik ja piisav kogus maad,
mis tagab ehitise sihtotstarbelise kasutamise, hooldamise
(remont jms), ohutu ekspluateerimise (avarii-, pääste-,
tuletõrje- ja sanitaarkujad) ning füüsilise säilimise. Samuti
peab ehitise teenindamiseks vajalik maa olema kooskõlas
maakorralduse nõuetega. Ehitise teenindamiseks vajalikku
maad hoonete juurde saab tegelikult veel ka erastada,
esitades avalduse enne 01.06.2006. Peale nimetatud
kuupäeva jääb ainult hoonestusõiguse võimalus.
Kui avaldus maa erastamiseks on tähtaegselt esitatud, annab
vallavalitsuse maakorraldaja välja piiride kulgemise
ettepaneku, mille alusel on maa erastajal kohustus tellida
kolme kuu jooksul litsentsi omavalt maamõõtjalt tellimus
katastriüksuse moodustamiseks. Samuti tuleb maamõõtmise
tellimisest kümne päeva jooksul kirjalikult vallavalitsust
teavitada, et olete ikka maa mõõtmise tellinud. Vastava
tõendi väljastab maamõõtja ja see tuleb edastada
vallavalitsusele. Kui erastamise õigust omav isik ilma
mõjuva põhjuseta siiski maa mõõdistamist ei telli ega ka

vallavalitsust teavita, kaotab ta maa erastamise õiguse ja
sõlmitakse hoonestusõigus. Maa-amet on seisukohal, et
näiteks rahapuudust mõjuva põhjusena ei arvestata, kuna on
olemas ka järelmaksu võimalus.
Kui kõik toimingud on tehtud, ei saa kahjuks ikka veel ilma
tähtaegadeta, kuna maa ostu-müügi leping on vajalik sõlmida
Tartu Maavalitsuses enne 27.06.2006 ehk siis seitsme kuu
jooksul peale seadusemuudatuse jõustumist. Jällegi ütleb
seadusepunkt, et kui nimetatud toimingut tähtajaks ei tehta,
kaotab erastaja õiguse maad erastada ja maa jäetakse riigi
omandisse ning riigimaale sõlmitakse hoonestusõiguse
leping. Nimetatud seadusepunkt kehtib ka nende maa
erastajate kohta, kellel on maa ostu-müügi leping tänaseni
Tartu Maavalitsuses sõlmimata. Vastava nimekirjaga, kellel
asjad pooleli, saab tutvuda vallamajas maakorraldaja juures.
Maa tagastamisel nii rangeid reegleid pole ning meie vallas
on maa tagastamised juba enamasti lõpule viidud. Kuid
mõned probleemsed tagastamised siiski on, mille kohta saab
rakendada võimalust, kus vallavalitsusel on õigus tagastada
maa õigustatud subjektidele kaasomandisse, ilma neilt luba
küsimata. Seda muidugi juhul kui maa tagastamise
õigustatud subjektid ei jõua maa jagamisel omavahel
kokkuleppele. Kokkuleppe sõlmimiseks annab vallavalitsus
ühekuulise tähtaja. Samuti annab seadusemuudatus
võimaluse lihtsamalt maa tagastamise menetlus üldse
lõpetada ja inimene jäetakse maast ilma. Tundub küll
kummaline, aga on inimesi, kes tagastamise protsessist
kõrvale hoiavad ja jääb mulje, nagu nad maad tagasi ei
tahagi. Ega siis jäägi muud üle, kui maa riigile anda.
Eks nüüd on vist kõigil, kel maaasjad pooleli, hirm nahas.
Samas mõistate, et teistmoodi ei olegi kunagi võimalik
maareformi lõpule viia kui sunniviisiliselt maa tagastamisega
või üldse maast ilmajätmisega. Kui Teil on siiski veel
vajalikud tegevused maa erastamisel või tagastamisel
tegemata, leiame kindlasti koos mingi lahenduse. Lisan siia
ka oma vastuvõtuajad, milleks on esmaspäev ja neljapäev
kella 9 kuni 16-ni. Loomulikult võib näiteks telefoni teel
vastuvõtu eelnevalt ka teiseks ajaks kokku leppida.
Tiit Lukas
maakorraldaja

Osalemine Comeniuse projektis

Viie riigi koostööpartnerid projekti arutamas

Novembrikuu lõpus toimus Austrias Comenius 1 projekti
raames seminar. Eelnev kooli poolt tehtud projekti taotlus
väikekooli arendamiseks rahuldati Eesti esinduse poolt. Nii
saigi sõit teoks. Koolist viibisid töisel seminaril inglise keele
õpetaja Imbi Kuusksalu ja koolijuhina allakirjutanu.
Kolme päeva jooksul moodustasid erinevate riikide esindajad
töögrupid ja panid paika kolme aasta üldise tegevuskava.
Mida see Sillaotsa koolile kaasa toob? Kõigepealt võimaluse
oma kooli väljaspool Eestit tutvustada, luua uusi ja
huvitavaid sidemeid nii õpilaste kui ka õpetajate vahel,
reisimis- ja keelepraktikavõimalusi ning kõige selle jaoks
eraldab Comenius 1 Eesti esindus ka finantse. Sillaotsa
Põhikool oli enda tutvustamiseks kaasa võtnud õpilaste töid,
kooli ja koolielu tutvustavaid fotosid, Eestit ja Tartut
tutvustavat materjali. Huvi Eesti vastu oli üllatavalt suur.
Partnerite leidmisel aga osutus määravaks kooli suurus ja
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õpilaste vanus. Iirimaal ja Prantsusmaal on näiteks väikekool
Esimene kokkusaamine toimub tavapäraselt projektijuhi
30 õpilase ja kahe õpetajaga, õpilaste vanus 4-10 aastat.
riigis, seega Eestis. Nii ongi meile 2006. aasta sügisel kooli
oodata nelja riigi külalisi.
Meie seadsime eesmärgiks kindlasti projekti kaasata
võimalikult palju õpilasi. Nii said meie partneriteks Poola,
Alustuseks on kooli õpilastel plaanis saata sõpruskoolidesse
Rumeenia, Slovakkia ja Itaalia koolid. Tööpäevade lõpuks
jõulukaardid koos oma kontaktidega. Ehk kasvab nii mõnelgi
pidi iga grupp valima ka projekti koordinaatori. Oli tõeliselt
noorel välja väike kirjavahetus. Projektis osalemisele andis
meeldiv üllatus, kui kõik grupiliikmed ühiselt valisid projekti
positiivse soovituse ka vallavalitsus. Aitäh!
juhiks Eesti – Sillaotsa Põhikooli.
Niisuguste toredate ja värskendavate uudistega läheme uude
Väljatöötatud materjal sai ühise pealkirja “Noored Euroopa
aastasse. See on eelkõige teadmisega, et kõike saab teha, kui
kodanikud läbi erinevuste ja sarnasuste”. Kolme aasta
ainult väga tahta ja pingutada, teha koostööd. Soovin
jooksul valmistavad õpilased õpetajate juhendamisel
kõikidele ilusat ja rahulikku jõuluaega.
erinevaid käsitöid, koostavad sellest kalendri, valmistavad
Anne Nukk
ette kooli ja kodukohta tutvustava materjali välisriikidele,
Sillaotsa Põhikooli direktor
käivad külas iga projektis osaleva riigi koolis.

Jõulujutud
Kui ma oleksin päkapikk
Kui ma oleksin päkapikk, siis oleks mul punane müts. Ja mul
oleks punane kommikott ja mustad saapad, kollased kindad
ja punased püksid ja kollased juuksed.
Kui ma oleksin päkapikk, siis ma käiksin laste juures. Need
lapsed oleskid head. Vahepel teeksid nad ulakusi, sest mis
lapsed nad muidu oleks.
Kui ma oleksin päkapikk, siis ma viiksin lastele kommi ja
mõnele tüdrukule kaelavõru. Ja mõnele poisile mudelauto.
Kui ma oleksin päkapikk, siis mulle meeldiks heade laste
juures kodus käia. Ma tahaksin käia korras majas, kus on
lemmikloomad.
Ma läheksin suvel Lapimaale kelgutama ja kingitusi otsima.
Kui ma oleksin päkapikk, siis talvel elaksin jõuluvana taskus.
Aga suvel Lapimaal.
Kui ma oleksin päkapikk, siis oleksin hea.
Mirjam Manglus
2. klass
Kui ma oleksin päkapikk
Kui ma oleksin päkapikk, siis ma näeksin välja nagu
päkapikk. Siis ma paneks selga punase särgi, punase mütsi,
rohekad kindad. Ja alustaksin oma tööd. Ma läheksin heade
laste juurde ja paneksin neile susside sisse kommi. Ainult
nende juurde ma ei läheks, kes on jonnakad ja kurjad ja
isekad, sest need lapsed on halvad. Ainult mõnikord on nad
head lapsed.
Ma tooksin kommi ja küpsist. Mulle meeldiksid heade laste
kodud, eriti ma käiksin selliste laste juures, kes päkapikke
igatseks. Siis tooksin neile lastele palju head.
Mulle meeldiksid heade laste kodud, kus puhtus oleks, hästi
korras ja sellised head ja armsad loomakesed, kes ei ole
kurjad vaid head.
Suvel ma puhkaksin ja norskaks rõh-rõh-rõh kuni järgmise
talveni.
Evelyn Prost
2. klass

Langev täht
Elas kord üks pisike mees nimega Bilbo. Talle meeldisid
jõulud väga. Parajasti oli käes talveaeg. Bilbo elas pisikeses
külas Inglismaal. Talvel oli küla paksu lumekorraga kaetud.
Bilbo läks õhtul pimedas kuurist puid tooma, et ahju kütta.
Väljas nägi ta langevat tähte ja soovis: „Kallis langev täht,
aita mul leida üles Jõulumaa!”. Täht langes kuhugi metsa
taha.
Päev hiljem ärkas Bilbo tundes näpistavat külma. Kui ta
silmad avas, nägi ta enda ümber laiuvat suurt valget
lumemerd. Ta tõusis ruttu püsti ja vaatas enda ümber
hoolikamalt – läbi paksu lume viis peenike jalgrada, mille
kõrvale oli pandud kott toiduga. Bilbo võttis selle ja hakkas
mööda teed kõndima. Vahepeal ta sõi ja jõi ning mõne tunni
pärast jõudis Bilbo maagilisele maale, mille piiri peal oli silt
„Jõulumaa”. Bilbo kõndis ja vaatas silte: „Jõuluvald”,
„Jõuluküla”, „Jõululinn”, „Jõulupood”, „Jõulutöökoht”.
Bilbo astus Jõulutöökohta sisse ja küsis teenindajalt, kas
kellelgi tööd on pakkuda. Teenindaja vastas, et Jõuluvana
juures on üks päkapiku koht vaba.
Bilbol läksid silmad imestusest suureks: „Jõuluvana?! Neid
pole ju olemas!”.
„Jah, on küll,” vastas teenindaja. „kas helistan talle?”
„Tööle võid hakata täna,” ütles ta pärast Jõuluvanale
helistamist. „Mine lossi juurde, mille kõrval seisab silt
„Jõulukodu”. Sealt saad tööd.”
„Head aega! Ma siis lähen.” Ta kõndis ja kõndis kuni leidis
lossi ja töökoha. Jõuluvana oli lahke ja laskis tal kohe tööd
tegema hakata.
„Minu unistus on täitunud!” ütles Bilbo õndsalt. Ta jäigi
Jõulumaale ja elas seal õnnelikult elu lõpuni.
Kristin Klaus
6. klass
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Õnnitleme jaanuarikuus sündinuid
1
2

3
5
6
7
8

10
12

13
14
16

18
21
22

Lembit Paales
Leili Kaare
Erika Sula
Mato-Tõnu Soomre
Vello Nuka
Illar Saaremets
Talvi-Kaja Sloog
Rudolf Ivanov
Tatjana Litvinova
Elfrida Raig
Jekaterina Šmatova
Eevi Adamka
Kaie Nehring
Tatjana Kuremägi
Vladimir Kerov
Leida Zoober
Maimu Luht
Eduard Tori
Lembit Alaküla
Ellen Prost
Valdur Saaremets
Zinaida Jegorkina
Rein Pajumaa
Valli Õun
Elmeta Ennok
Heino Matsalu
Talvi Kaljas

1934
1936
1932
1936
1942
1940
1940
1932
1919
1938
1927
1939
1942
1914
1927
1924
1931
1943
1925
1931
1938
1928
1935
1946
1938
1942
1942

Roiu
Aardla
Haaslava
Päkste
Mõra
Roiu
Tõõraste
Roiu
Ignase
Koke
Roiu
Mõra
Roiu
Lange
Tõõraste
Kõivuküla
Igevere
Roiu
Mõra
Haaslava
Kitseküla
Roiu
Kurepalu
Haaslava
Roiu
Uniküla
Lange

23
24
25
26
27
28
29

Tatiana Efimova
Endla Kase
Jüri Schneeberg
Anu Lepasaar
Helve Kool
Lisette Kändra
Ants Paide
Aliina Hõim
Nikolai Lotta

1923
1939
1944
1943
1937
1929
1937
1934
1939

Koke
Kriimani
Lange
Ignase
Aardlapalu
Ignase
Uniküla
Aardla
Igevere

Palju õnne!

Sünniaasta 2005
Kevin Kobjašev
21.11.2005
Roiu
Kerttu Voore
08.11.2005
Päkste
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
03.01.06
05.01.06
20.01.06

Vabadussõja relvarahu väljakuulutamise aastapäeva tähistamine Kurepalu vabadussamba juures
Päevakeskuse vestlusring. Osaleb riigikoguliige hr. Koit Prants
Disko ja karaoke vallarahvale

kell 9.00
kell 10.00
kell 21.00

Piparkoogilõhnaline perepäev
Iga maja, iga kodu, kõik on pühade rüüs,
jõuluhõngu on õhuski tunda. /R. Evans

Piparkoogipoisid

Esimesel advendipühal saabus jõuluaeg ka Seltsimajja Priius.
Ta tuli koos maitsvate pipar- kookide ja ilusate
jõulukaunistustega. Koos tuletasime meelde ka toredaid
päkapikulaule. Ja muidugi tantsisime päkapikutantse!

Võtsime mõõtu, kes on kõige kiirem, osavam ning tugevam
päkapikk.

Siin valmivad kaunid jõuluehted

Uus päkapikkude kogunemine on taas aasta pärast.
Seniks teguderohket jõuluaega kõigile päkapikkudele!
Ilona Vaagen
Kultuuri-ja sporditöö vanemspetsialist
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Informatsioon
•

Apteek suletud 24.12.2005 kuni 02.01.2006 Kohtume taas 03. jaanuar 2006 kell 13.30 Rahulikku jõuluaega ja ilusat
uut aastat!

29. DETSEMBRIL KELL 21:00
SELTSIMAJAS PRIIUS

Hoogne aastalõpupidu ansambliga

HELLAD VELLED
PILET 50 KROONI
KOHVIK-BAAR

Politseiteated
 Ajavahemikul 19.11.05 a kella 14 kuni 20.11.05 a kella
13 ärandati Roiu alevikus Männi tänava paneelmaja juurde
pargitud sõiduauto Honda. Auto leiti 20.11.05 a põlenuna
Jõgevamaalt. Lõuna Politseiprefektuuri autojälitusgrupp on
kindlaks teinud kuriteo toimepannud isikud.

 Ajavahemikul 07.12.-08.12.05 a on sisse murtud Sillaotsa
Põhikooli spordihoone ehitusel asuvasse AS Eviko
kuuluvasse konteinerisse ja varastatud elektrilisi tööriistu 51
039 krooni väärtuses. Konstaabli poolt on alustatud
kriminaalmenetlust.

 Ajavahemikul 25.11-27.11.05 a on lõhutud RMK Tartu
Metskonnale kuuluv Unikülas asuv tulevalvetorn, millelon
gaasikeevitusega ära lõigatud kandvad talad millega on torn
viidud avariiohtlikku olukorda. Konstaabli poolt on alustatud
väärteomenetlust.

 Ajavahemikul 07.12.-13.12.05 a on akna kaudu sisse
tungitud Aardla külas Papa talu kõrvalhoonesse ja ära viidud
alumiiniumist 200 liitrine mahuti.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

 02.12 2005 a õhtul lükati Aardla külas Keskuse tn Aare
Raamat kasutuses oleva garaažiboksi ette Aardla küla
elaniku Arne Siimo garaaž, millega takistati Aare Raamatul
garaaži kasutamine ja tekitati 660 krooni varalist kahju.

Mälestame lahkunuid
Endel Eeskivi
24.11.1953-23.11.2005
Ignase küla

Elfriede Nikopensius
01.09.1923-05.12.2005
Aadami küla

Aime Säga
06.03.1947-14.12.2005
Mõra küla

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

