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Eesti Vabariigi iseseisvuspäev
24. veebruaril tähistab Eesti Vabariik oma 88-ndat
aastapäeva. 88 aastat on pikk aeg inimese elus, mis
kättesaadav vaid vähestele. 88 aastat iseseisva riigina on aga
suhteliselt lühike aeg. Veelgi lühem on ta siis, kui sellest
tuleb maha arvata 50 vahepealset okupatsiooniaastat.
Väikerahvaste saatust on enamasti määranud suurriigid –
meie puhul Saksamaa ja Venemaa. Veel sada aastat tagasi
kuulusime Euroopasse kui Vene tsaaririigi saksa provints ja
ükski Eesti poliitik ei pidanud avalikult võimalikuks
suurriigist eraldumist ja toimetulemist iseseisva riigina. Kui
aga 1917. aastal kukutati Venemaal tsaarivõim ja sellele
järgnenud Ajutine Valitsus ning Eestit ähvardas Saksa
okupatsioon, muutus arusaam. Tekkinud olukord andis meie
poliitikutele erakordse võimaluse, mis ka ära kasutati 24. veebruaril 1918. aastal avaldati Eesti Maapäeva
Vanemate Nõukogu avaldus “Manifest kõigile Eestimaa
rahvastele”, mis kuulutas Eesti tema ajaloolistes ja
etnograafilistes piirides iseseisvaks demokraatlikuks
vabariigiks. Järgnenud Vabadussõda oli vastse riigi saatusele
otsustava tähendusega. See ei toonud meile üksnes
lahingukuulsust, vaid kindlustas meis ka usku toime tulla
iseseisva riigina. Pooleteiseaastasele sõjale järgnenud võit ja
2. veebruaril 1920.a Tartu rahulepingu sõlmimine andsid aga
Eestile juba rahvusvahelise tunnustuse ning võimaluse oma
tulevikku iseseisvalt määrata.
Peale võitu asus Euroopalikele väärtustele rajatud rahvusriik
hoogsalt üles ehitama oma ühiskonda. Läbiviidud
maareformi tulemusena rajati kümneid tuhandeid uustalusid,
mis muutsid külad, kus elas 80% elanikkonnast,
tundmatuseni. Suurendati riigi kaitsevõimet. Paraku lõppes
üürike iseseisvusperiood 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.

Käesoleval aastal pühitseme taasiseseisvumise 15. aastapäeva. Selle ajaga oleme märkimisväärselt likvideerinud
okupatsiooniaastatest põhjustatud mahajäämust majanduses
ja teistes eluvaldkondades. Kuulume Euroopa Liitu ja
koostöö selle liikmesriikidega lähtub vastastikusest toetusest
ja väärtuste austamisest. Meie riigi julgeolekut aitavad tagada
NATO väed. Siiski teeb paljudele muret meie ikka veel
lapsekingades poliitiline kultuur, mis ilmneb erimeelsuste
lahendamisel ja mis ei tule kasuks meie rahvusvahelisele
mainele. Seepärast on jätkuvalt aktuaalsed president Lennart
Meri poolt aastaid tagasi öeldud sõnad: ”Olen alati rõhutanud
ja rõhutan ka täna, et ühe väikese riigi sise- ja välispoliitika
on teineteisest lahutamatud. Iseseisvus on ühiskondlik lepe,
tänases maailmas veelgi enam kui eilses. Lepe eeldab
usaldust. Usaldus ei ole kaasavara, mida on kogutud
sukasäärde, kuni see on saanud täis. Usaldust tuleb igal
jumalahommikul uuendada, päevast päeva taastada,
kasvatada nagu kapitali ja hoida nagu algkapitali.
Sisepoliitiline eneseusaldus toidab välispoliitilist usaldust
Eesti vastu, see omakorda aitab kasvatada ja kindlustada
Eesti heaolu. Eesti heaolu on kõigepealt eesti kodaniku
heaolu, eesti perekonna heaolu, eesti ühiskonna ja riigi
heaolu. Usaldust oma riigi vastu toodate kõigepealt teie ise,
Eesti Vabariigi kodanikud, aga teisel viisil, kuid
samaväärselt toodab usaldust ja heaolu iga Eesti saatkond ja
iga Eesti ajaleht. Valitsus ei ole probleem ja valitsus ei ole
lahendus. Meie ise, Eesti Vabariigi kodanikud, oleme
lahendus. Seda mõistsid meie riigiisad, kui nad panid kirja
“Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele”. Kas suudame
järgida oma riigiisasid, vältides nende vigu? Kas suudame
neist veelgi kiiremini viia Eesti Euroopa demokraatlike
riikide esiritta, toetudes oma määratule kogemusele, mis
sisaldab nii saavutusi kui kaotusi?”.
Targad sõnad, mille järgimine tugevdaks positiivset
suhtumist meie riiki ja kindlustaks iseseisvuse kestmise.
Head Eesti Vabariigi 88. aastapäeva! Palju õnne ja tugevat
tervist kõigile ning kordaminekuid Teie ettevõtmistes!
Jüri Raudseping
vallavanem
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Ettevõtlusest Haaslava vallas
Eestimaa sportlaste edukas esinemine Torino taliolümpiamängudel on andnud ning annab veel jutuainet pikemaks
ajaks inimestele ja massiteabevahenditele. Seoses sellega
valisin seekord meie valla ettevõtete ja inimeste
tutvustamiseks külaskäigu perekond Otsuse majapidamisse.
On ju teada tuntud Otsuste pere spordilembesus ja seda eriti
suusatamise osas.

Perekond Otsus Paavo võidetud karikate taustal

Pereisa Enn, tutvusta oma perekonda ning kuidas ja millal
said teist Haaslava valla elanikud?
Olen sündinud ja üles kasvanud Otepääl, abikaasa Kaja
Vastseliinas. Mõlemad oleme noorpõlves sporti teinud,
minule meeldis rohkem kergejõustik. Vooremäe kõrvale
tulime elama 1983. aastal, siis kui sündis vanem poeg Paavo.
Mina tulin Kuuste sovhoosi metsavahiks ja abikaasa
haljastusagronoomiks. 1987. aastal sündis noorem poeg
Marko. Poistele meeldib väga sporti teha ja eriti suusatada.
Vooremäe suusarajad pakuvad selleks väga häid võimalusi.
Millega tegelete?
Tegeleme väikest viisi põllumajandusega, põhiliselt
kartulikasvatusega. Plaanis on arendada lambakasvatust.
Selleks oleme soetanud esialgu 10 Eesti valgepea
lihalammast. Lehmade pidamisest oleme loobunud, kuid sigu
kasvatame oma tarbeks ikkagi. Nuumame neid
omakasvatatud viljaga. Peale selle kasvatame maasikaid,
vaarikaid, sõstraid jne. Saak kulub siiski rohkem oma
tarbeks. Abikaasa Kaja käib linnas tööl ja tegeleb
haljastamisega.
Marko! Millega tegeled ja missugused on Sinu saavutused
suusatamises?
Õpin Ülenurme Gümnaasiumi 12. klassis ja samas käin ka
treenimas. Treeningud toimuvad kuus korda nädalas,
kestusega 1,5 – 2 tundi kord. Suusatamine toimub põhiliselt
Vooremäel või Ülenurme staadionil. Koolivaheaegadel
oleme olnud Otepääl suusalaagrites. Kuna Eestimaa lumeaeg
kipub enamikel aastatel lühike olema, siis on parema vormi
saavutamiseks õnnestunud osa võtta Põhja-Soomes
toimuvast suusalaagrist. Oma paremateks tulemusteks pean
käesoleval aastal 29. jaanuaril Haanjas toimunud Eesti
meistrivõistlustel noorteklassi arvestuses saadud kolmandat
kohta. Seda 10 + 10 km suusavahetusega sõidus.
Meestearvestuses olin kaheksas. Eelmisel aastal võitsin
Hansapanga suusasarjas 5 km klassikasõidu III etapi, mis
toimus Pannjärvel. Valdade maatalimängudel saavutasin
poiste arvestuses ülemöödunud aastal I koha.
Sellel
aastal
võistlen
juunioride
klassis.
Eesti
meistrivõistlustel tuli aga osaleda sprindis koos meestega.,
sain 21. koha.

Kas Sa oled osa võtnud Tartu maratonidest ja kuidas on
läinud ning kas osaled ka homsel maratonil?
Maratonidest olen osa võtnud kolmel korral, sellest kahel
korral poolmaratonist. Eelmisel aastal sõitsin juba
täismaratoni ja tulin üldarvestuses 55-ndale kohale, mis andis
noortearvestuses, s.o. M20 klassis, IV koha. Tunnen end
praegu haiglaselt, aga kui tervis vähegi lubab, üritan homme
minna sõitma.
Oled abiturient. Kuidas läheb õppimine ja missugused on
Sinu edaspidised plaanid?
Õppimisega olen ise rahul. Poolaasta keskmine hinne oli 4,5.
Hästi läks ka eelmisel aastal sooritatud riigieksam keemias.
Peale gümnaasiumi tahan minna edasi õppima kõrgkooli.
Eelistatud on Tartu Ülikooli või Eesti Maaülikooli
majandusteaduskonna erialad, aga eks sügisel ole näha.
Pereisa Enn! Kumb poegadest on tugevam suusataja, kui
üldse nii annab võrrelda?
Paavo on ikka tugevam sõitja. Peale 8. klassi Sillaotsa
Põhikoolis läks ta õppima TSIK Otepää filiaali. Ta on
saavutanud Eesti meistrivõistlustelt 5 kuld-, 4 hõbe- ja 3
pronksmedalit. Oli ka Eesti koondise kandidaat, aga kuna ei
õnnestunud leida piisavalt sponsoreid, siis loobus
aktiivspordist. Praegu õpib Paavo eelviimast aastat
Maaülikoolis majandusarvestust ja finantsjuhtimist.
Oled olnud Vooremäe spordiradade rajamise juures. Näinud
siinset arengut ja langust. Oled aga ikka jätkanud radade
hooldamist, seda juba oma rahakoti pealt, tasu saamata. Kas
pole tekkinud tahtmist käega lüüa?
Olen olnud selles asjas algusest alates. Siis, kui võeti metsa
maha rahvusvaheliste võistluste normidele vastava raja
ehitamiseks, ehitati sildasid, valgustust radadele, hooneid
teeninduseks. Ettevõtmist vedasid entusiastlikud juhid
Arukuusega eesotsas. Vooremägi muutus kiiresti väga
populaarseks. Siin peeti palju võistlusi: piirkonna,
kaasaarvatult Tartu linna, koolide suusatunde ja –võistlusi.
Tänu valgustatud rajale oli siin iga päev hulganisti sõitjaid,
puhkepäevadel aga oli tegu juba parkimiskoha leidmisega.
Õitseaeg jäigi 95 - 98. aastate vahemikku. Vaatamata
järgnenud langusele pole käega löönud, sest usun Vooremäe
tulevikku. Olen radasid ikka sisse sõtkunud, sest
sõitasoovijaid on nüüdki palju ja selleks olen abi ka saanud vald on andnud vajamineva kütuse. Tihti helistatakse meie
kodutelefonidele ja päritakse: “Kas saab sõita, kus on
võimalik parkida, mis teenuseid pakutakse?”. Aga
teeninduspoolt meil ju enam ei ole. Väga oleks vaja ka
valgustatud rada, kasvõi 1 km pikkust. Rajad vajavad samuti
suurt remonti, sillad uuendamist. Eriti tunnen pahameelt
rullnokkadest, kes autoga rajal sõitmas käivad ja kaabivad
sügavad rööpad sisse. Ehk saaks abi sellest, kui
sissesõitudele
paigaldada
lukustatavad
tõkkepuud
keelumärkidega. Neid oleks vaja neli tükki. Siis oleks juba
alus selliste mehepoegade korralekutsumiseks ja vajadusel ka
karistamiseks.
Siinkohal oma tutvustava loo ka lõpetan. Perekond Otsusele
soovin jätkuvat optimistlikku meelt, kordaminekuid
ettevõtmistes ja suurt perekondlikku õnne! Lehelugejatele
aga soovitus: suusad jalga ja head libisemist!
Jüri Raudseping
vallavanem

Teataja

3

Volikogu neljas istung 3. veebruaril 2006. a
Volikogu otsustas:
• Määrata Haaslava valla 2005.aasta eelarve täitmise
aruande auditeerijaks T. Simo Konsultatsioonid OÜ;
• Muuta osaliselt Haaslava Vallavolikogu 28.01.2004
otsust nr 1 majanduslike huvide deklaratsioonihoidmise
komisjoni koosseisu osas;
• Kehtestada Karuse maaüksuse detailplaneering;
• Määrata katastriüksuste sihtotstarbed järgnevalt:
a) Mõra külas, Lilu: maatulundusmaa;
b) Mõra küla, Jõgiaasa: maatulundusmaa;
c) Kurepalu küla, Kaupluse: elamumaa, alaliik
väikeelamute maa;
d) Kurepalu küla, Männioksa: maatulundusmaa;
e) Tõõraste küla, Tuhajaama: tootmismaa.
Volikogu määras:
• Muuta osaliselt Haaslava Vallavolikogu 04.02.2005.a
määrust nr 1 „ Haaslava Vallavalitsuse (ametiasutusena)
teenistujate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine.”
• Määrusega muudeti Vallavalitsuse (ametiasutuse)
struktuuri ning moodustati uued ametikohtade nimetused:

haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja; ehitusnõunik;
maa- ja majandusnõunik; kultuuri- ja spordinõunik
• Muuta osaliselt Haaslava Vallavolikogu 24.märts 2005
määrust nr 3 „Hooldajatoetuse maksmise korra
kinnitamine”
• Antud korda täiendati järgnevalt: erandkorras
põhjendatud taotluse alusel võib hooldajatoetust maksta
isikule, kes on registreeritud või kelle tegelik elukoht on
teises omavalitsuses.
• Muuta osaliselt Haaslava Vallavolikogu 25.jaanuari 2001
määrust nr 23 „Haaslava valla eelarvest täiendavate
sotsiaaltoetuste maksmise korra kinnitamine”
• Antud korraga muudeti sünnitoetuse suurust, mis alates
2006.aasta veebruarist on 6000.- krooni. Kinnitati
koolilõunatoetuse maksumus ühe söögi korra eest 10.krooni.
[Otsuste ja määrusega on võimalalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee ning Roiu raamatukogus ja
vallamajas]
Aire Veske
vallasekretär

Roiu Päevakeskuse 5. sünnipäev
Päevakeskus tegeleb igas eas vallaelanike vaimsete huvide ja
eetilisi väärtushinnanguid arendavate, tervislikke eluviise
propageeriva
ning
eneseteostust
ja
meelelahutust
võimaldavate, vaba aega sisustavate tegevuste kavandamise,
korraldamise ja koordineerimisega.
Igal neljapäeval on päevakeskuses hommik pensionäride ja
teiste huviliste päralt. Toimuvad vestlusringid ja kohtumised
huvitavate inimestega, tähistatakse koos tähtpäevi. Alati on
oodatud esinema lasteaed “Kukupai” särasilmsed lapsed. On
olnud toredaid memme-taadi laulu- ja tantsuhommikuid, mis
ka kõige kurvema inimese meeleolu rõõmsaks muudavad.
Ei malda me alati päevakeskuse ruumides olla, oleme mitmel
korral külastanud Kodukultuuriseltsi “Tõrvandi”. Oleme
olnud vaimustuses aktiivsete naiste tegemistest, tutvunud
leidlike ja nobedate naiste näputöödega. Saime meiegi
innustust ja tahet ise midagi teha. Pr Mare Rajamäe
juhendamisel valmisid mitmel neljapäeval huvitavad
väikesed kingitused rõõmuks endale ja meeleheaks
sõpradele.
Oleme koos külastanud Tartu Mänguasjamuuseumi, kus oli
võimalus käia korraks tagasi lapsepõlvemaal. Nii tore oli ära
tunda lapsepõlveaegseid ja samas tulla tagasi oma laste ja
lastelaste mängude juurde. Sügisel käisime Botaanikaaias,
mis pakkus kõigile meeldejääva elamuse mitmekesise
taimestiku ja omapärase reljeefiga.
Päevakeskus töötab õhtuti Avatud Noortekeskusena, kus
pakutakse mitmesuguseid tegevusi ja vaba aja veetmise
võimalusi. On võimalus mängida lauatennist, koroonat,
lauamänge, vaadata TVd, videofilme ja kuulata meelepärast
muusikat. Avatud Noortekeskuse projektide raames on
toimunud üritused spordiplatsidel, alustas tööd loovustuba ja
aktiivsusklubi. Noorte hõivatuse suurendamine läbi erinevate
huviringide ja -tegevuste on vajalikud eneseteostamiseks,
misläbi kogetakse ka eduelamust. Projektide raames on
päevakeskus varustatud põnevate mängudega, mida lapsed

meelsasti kasutavad. Päevakeskus on hea paik suhtlemiseks,
sõprade ja huvikaaslaste leidmiseks.
Koostöös MTÜ Iseseisev Elu on päevakeskuses avatud
tugikeskus erivajadustega inimestele. Mitmendat aastat
tegutseb aeroobikaring pr Annika Tõnuristi juhendamisel ja
huvilisi jätkub. Juba teist aastat tegutseb pr Ilona Vaageni
juhendamisel beebikool, kus pisipõnnid koos vanematega
laulavad, mängivad ja tunnevad rõõmu koosolemisest.
Päevakeskuse ruumid ei võimalda aktiivset sporditegemist,
kuid loodame, et avatav spordihoone loob huvilistele avarad
võimalused spordiga tegelemiseks.
Igas eas inimene vajab eakaaslaste tuge ja toetust.
Päevakeskuse tegemistes oleme püüdnud olla avatud,
paindlikud ja mõistvad.
Päevakeskuse 5. sünnipäeva tähistame seminariga
neljapäeval, 23. märtsil kell 14.00.
Avasõnad
Jüri Raudseping Haaslava Vallavalitsus
Elu, mis on elamist väärt
Mai Treial Riigikogu liige, sotsiaalkomisjoni esimees
Eakate päevakeskuste tööst Tartumaal
Aime Koger Tartu Maavalitsus
Avahooldusteenused erivajadustega inimestele
Maire Koppel MTÜ Iseseisev Elu
Lapse arengut toetab turvaline ja sobiv keskkond
Alar Tamm Lastekaitse Liit
Huvitegevuse mõju süütegude ennetamisel
Raimond Träss Lõuna Politseiprefektuur
Avatud Noortekeskuste tööst Tartumaal
Riina Sepma Tartu Maavalitsus
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mõnikord lihtsalt olla, vestelda oma eakaaslastega, arutada
“maailma asju” ja siis rahulolevana minna koju oma tööde ja
tegemiste juurde.
Seminaril osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine
Head tervist ja elurõõmu soovides,
(päevakeskuses kohapeal, e-mail: maie@haaslava.ee,
tel. 7 490 130, 51 16 104)
Maie Otsa
haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
Seminaril püüame anda vastust küsimusele, miks on vaja
selliseid keskusi, kuhu igas eas inimesed saavad tulla,
Roiu Päevakeskuse tegemistest
Maie Otsa Haaslava Vallavalitsus

Vastuvõtt Sillaotsa Põhikooli parimatele õppuritele
Sellele üritusele on kutsutud kooli parimad õpilased, nende
vanemad ja õpetajad. Osavõtjaid on alati tervitamas ka
vallavalitsuse
esindus.
Vastuvõtule
kutsutakse
ja
tunnustatakse õpilasi, kellel on möödunud õppeperioodi
vältel olnud märkimisväärseid tulemusi õppetöös, huvitöös,
spordis või kes on edukalt esindanud kooli olümpiaadidel.
Tänavu ongi meie üheks eesmärgiks võimalikult palju võtta
osa erinevatest võistlustest, olümpiaadidest, üritustest
väljaspool kooli. Võib öelda, et ka tulemused päris head. Nii
oligi valikut õpilaste seas üsna raske teha, sest tublisid õpilasi
on koolis rohkemgi. Seekord on palutud vastuvõtule
järgmised õpilased vanematega: (nimekiri).
Soovin kõikidele Sillaotsa Põhikooli õpilastele ja nende
vanematele jätkuvat rõõmsat meelt, teotahet ning uusi
kordaminekuid.

Vastuvõtule on kutsutud:
1. klassist Lotte Suislepp ja Andre-Loit Valli; 2. klassist
Kätrin Metsla, Johanna Karp ja Andris Lillemäe; 3. klassist
Martin Skatškov ja Tõnis Ingar Mals; 4. klassist Gertrud
Pleksner, Marta Köbas, Roland Reinvald ja Oliver Lepik; 5.
klassist Reili Saar; 6. klassist Gert Skatškov ja Carmen
Küdorf; 7. klassist Triin Tõnurist, Taavi Mals, Karl Pleksner,
Terje Kuljus ja Martin Grosberg; 8. klassist Liis Järvemäe,
Tairi Kuljus ja Maario Lõuna; 9. klassist Johanna Annamaa,
Kaire Roosimäe ja Toomas Mandel.
Anne Nukk
Sillaotsa Põhikooli direktor

Sillaotsa Põhikooli saavutustest
Käesolev õppeaasta on jõudnud keskpaika. Selle aja jooksul
on Sillaotsa Põhikooli õpilased koos õpetajatega osa võtnud
mitmetest üritustest, võistlustest ja olümpiaadidest väljaspool
kooli.
Kohe sügisel algasid matemaatika järelkasvuolümpiaadi
voorud, mida oli kokku kolm. Neil osalesid 5.-7. klassi
õpilased õpetaja Maret Roio ja Marit Bachhausi
juhendamisel. Lõppkokkuvõttes jagasid Taavi Mals 4.-5.
kohale, Gert Skatskov 6.-7. kohta ja Martin Grosberg 9.-10.
kohta. Matemaatika maakondlikult olümpiaadilt tõi aga
Taavi Mals kaasa tubli 2.koha. Toredad tulemused olid ka
Gert Skatskovil, Karl Pleksneril ja Reili Saarel.
Emakeelega seotud üritustest on käidud Koidulauliku
luulekonkursil, kus tõsteti esile Terje Kuljuse ja Liis
Järvemäe esinemist, juhendaja õpetaja Inge Vallandi.
Õpioskuste olümpiaadilt tõid meie kooli 6.klassi õpilased
kaasa arvestatava 6.koha, olles põhikoolide arvestuses teised.
Õpetaja Lenne Ojametsa käe all treenisid neid oskusi Carmen
Küdorf, Kristin Klaus, Merlin Grosberg, Gert Skatskov ja
Mihkel Manglus.
Traditsiooniks on saanud Tammsaare proosalugemise
konkursil osalemine Albus. Selle aasta üritusel käisid Terje
Kuljus ja Eva Häidov.
Veebruaris toimus bioloogia maakondlik olümpiaad. Sellel
osalesid 7.-9. klassi õpilased. Karl Pleksner osutus
maakonnas kõige tublimaks ainetundjaks ja sai tulemuste
põhjal esikoha, Taavi Mals tuli 7. kohale, nende juhendaja
õpetaja on Kaja Tamm. Häid tulemusi saavutasid ka Maario
Lõuna, Priit Pruuli ja Veiko Kõiv, juhendas neid õpetaja
Olav Ojala.

Tulemas on vene keele, ajaloo ja eesti keele õigekirja
olümpiaadid. Õpetajatel ja õpilastel on kindel plaan ka neil
osaleda ja oma võimeid maakonnas proovile panna.
Sillaotsa Põhikooli õpilased on aastaid olnud tublid
suusatamises. Kindlasti on suur panus selles kehalise
kasvatuse õpetajatel Kaja Tammel ja Katre Sarapil.
Veebruarikuu teisel nädalal käis 14 meie kooli õpilast koos
õpetaja Kaja Tammega Lähtel Tartumaa koolinoorte
murdmaasuusatamise võistlustel. Tuleb kohe ka märkida, et
maakonnas oli meie kool ainuke põhikool, kes sellest
üritusest osa võttis. Võistlustulle asusid põhiliselt
gümnaasiumid ja suusaklubid. Vaatamata sellele olid meie
õpilased väga tublid. Kõik võistlejad lõpetasid oma sõidu,
keegi ei katkestanud. Väga hea tulemuse sai Johanna Karp,
kes tuli oma vanuseklassis 2.kohale, Triin Tõnurist jäi
4.kohale. Nagu öeldakse, on terves kehas terve vaim ja nii on
see ka meie õpilaste puhul.
Geograafia olümpiaadil käisid 7.-9.klassi õpilased. Tartu
maakonnast võttis sellest osa ainult kolm põhikooli,
sealhulgas Sillaotsa Põhikool.
Suur tänu õpetajatele ja õpilastele, kes on ikka meie kooli
esindamas käinud ja toredaid tulemusi kaasa toonud. Plaanis
on võimalikult palju käia väljaspool kooli oma teadmisi
proovile panemas nii olümpiaadidel kui ka teistel võistlustel.
Head tulemused innustavad osavõtjaid ja ka eakaaslasi
rohkem ning paremini õppima.
Anne Nukk
Sillaotsa Põhikooli direktor
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Meie omad raadios
Tähelepanelik valla lehe lugeja mäletab ehk aastatagust
artiklit sellest, kuidas Sillaotsa Põhikooli õpilased käisid
raadiomajas “Miniturniiri” saate lindistusel. Samasugust
rõõmustavat sõnumit saan teiega jagada selgi aastal.
Loodetavasti muutub saates osalemine traditsiooniks ja
kuulete tuttavate laste hääli raadiost ka järgmistel aastatel.
Kes ei ole juhtunud kõnealust saadet Vikerraadiost kuulama,
sellele teadmiseks, et “Miniturniir” on 5. – 7. klassi õpilastele
suunatud mälumäng, mida juhib Ivo Linna. Saates esitatakse
lastele vastamiseks üheksa küsimust, ühe küsimuse peavad
saatejuhile nuputamiseks välja mõtlema ka lapsed ise.
Korraga lindistatakse neli saadet, mis rõõmustavad
raadiokuulajate kõrva kuu aja jooksul.

Sel aastal osalesid meie kooli võistkonnana jaanuarikuu
saadetes Merlin Grosberg, Roland Reinvald, Taavi Mals,
Martin Grosberg ja Karl Pleksner. Lapsed olid väga tublid
ning kogusid nelja saate peale kokku 27 punkti.
Kahtlemata oli põnev näha raadiosaate tegemise köögipoolt,
saada uusi teadmisi ning omamoodi elamus oli ka Tallinn ise
ning sõit kahekordse bussiga.
Kellel tekkis huvi, siis oma kõrvaga on saateid võimalik
jätkuvalt kuulata internetist aadressil www.meieoma.ee.
Tiina Karu
Sillaotsa Põhikool huvijuht

„Playback” konkurss Sillaotsal
Konkurss “Playback” on teisisõnu staaride jäljendamise
konkurss. Meie koolis toimub võistlus igal aastal, samuti
oleme igal aastal käinud ka maakondlikul „Playbackil”
Kõrvekülas.
Sel aastal sai nii žürii kui ka publik hinnata seitset 1. – 4.
klassi õpilaste etteastet ning viit 5. – 9. klassi oma. Hinnati
esinemise artistlikkust, sära ning sarnasust staarile. Võistluse
võitsid ning lähevad esindama Sillaotsa kooli nooremas
vanuseastmes Andre-Loit Valli, Janette-Kristi Härm, Taavi
Traks, Garlos Lukas ja Alar Otsa 1. klassist lastesaatest
Buratino
tuttava
„Arvutihullu
lauluga”.
Vanemas
vanuseastmes said võidu ning lähevad maakondlikule
„Playback” võistlusele Johnna Annmaa 9. klassist, Tairi
Kuljus 8. klassist, Triin Tõnurist, Karl Pleksner ja Martin

Grosberg 7. klassist Village People lauluga „Y. M. C. A.”.
Samad etteasted said ka publikult kõige rohkem hääli. Zürii
andis välja lisaks mitmeid eripreemiaid.
Tänavu said käe valgeks ka meie õpetajad ja töötajad, kes
samuti üles astusid ning vahepalana ansambli Kala laulu
„Mutionu pidu” esitasid.
Eelmistel aastatel on meie koolil maakondlikul „Playback”
võistlusel läinud väga hästi. Aastal 2005 toodi ära I ja III
koht, aastal 2004 I koht ja aastal 2003 III koht.
Tiina Karu
Sillaotsa Põhikool huvijuht

Minu sõber
Sõprus täiustab õnne ja leevendab kurbust, kahekordistades meie rõõmu ja jagades meie muret. (Joseph Addison) Sillaotsa
kooli 2. klassi õpilased kirjutasid oma sõbrast.
Ma õpin koos oma sõbraga ühes klassis. Me kohtusime 1.
Minu parim sõber on minu koer, tema nimi on Chey – Boy.
klassi sügisel. Ta on hea sõber. Ta elab Roiul. Tal on pruunid
Ta on pruuni värvi, tal on pruunid silmad ja lühike saba. Ta
juuksed. Praegu on tal seljas musta värvi püksid ja hallikas
on mu ainuke suur sõber, me oleme sünnist saati sõbrad.
pluus. Ta on poiss oma parimates aastates. Mu sõber on suur
Temaga on lahe koos olla. Ta on väga pehme ja kiire, me
naljahammas. Me mängime koos arvutimänge ja teeme
kutsume teda sametussiks. Me oleme sama vanad. Mulle
igasuguseid vempe. Ta on alati rõõmus. Ükskord talvel
meeldib ta nägu, kui ta magab, ta on nagu armas ussike.
leidsime maast kaks krooni ja ostsime pulgakommi.
Kui ma Chey – Boyga välja lähen, siis vehin kõigepealt tema
Esimeses klassis me kiusasime 9. klassi tüdrukuid.
jalutusrihmaga. Ta on nii hea meel, hüppab mulle peale ja
limpsib mu nägu. Me oleme tõelised sõbrad. Ta on väga
Andris Lillemäe
meeldiv ja hea, ta oskab inimese tuju muuta paremaks. Ta on
nii mõnus koer!
Minu sõbranna käib minuga samas klassis. Me kohtusime
lasteaias. Tema oli enne lasteaias, siis hiljem mõne kuu
Joanna Saar
pärast tulin mina. Tema oli esimene, kes julgustas mind seal
ja kaitses. Mõne aasta pärast läksime koos kooli. 1. klassis
Minu tõeline sõber on väga hea. Tal on blondid juuksed, ta
istusime ühes pingis. Eriti kaua me koos istuda ei saanud,
on lühike. Me kohtusime siis, kui ma tulin esimest korda
sest õpetaja vahetas kõikide pinginaabrid. Aga kui oli
kooli. Me istusime temaga koolipingis koos. Ta oli kohe
paaristöö, siis seda me saime koos teha. 2. klassi sügisel tuli
väga julge, aga vahel oli ka kartlik. Ta oli enesekindel ja
meie
klassi üks poiss, kes oli natuke hull. Muusika tunnis
üldse sõbralik. Me mängisime vahel lauamänge ja
tahtis
see poiss mind lüüa, aga mu sõbranna kaitses mind.
mänguasjadega. Me rääkisime kõigest, mis pähe tuli. Meil oli
Pean
tunnistama,
et ta on üsna vahva ja ka julge. Ta riskib
ka kõikidel sündmustel lõbus ja eriti tore oli vist esimene
kogu
aeg
minu
pärast,
sellepärast ongi ta mu parim sõbranna.
perepäev. Me tahtsime teha üksteisele jõulupakke, aga
Ma
loodan,
et
ka
mina
olen tema parim sõbranna.
miskipärast ei teinud. Kahjuks ei käi ta enam meie koolis.
Meil oli koos kogu aeg lõbus.
Kätrin Metsla
Merit – Karmel Annamaa
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Õnnitleme märtsikuus sündinuid
1
2
3
6
8
9
12
13
14
15
17

18

19
20

22

23

Anne Koni
Meeta Laar
Jenny Uibu
Galina Koseson
Maria Zõkova
Maria Kahar
Selma Varusk
Ingrid Zirk
Ilmar Luht
Virve Kaha
Heldur Silm
Helgi Järvemäe
Julius Kärgendson
Laine Vihm
Eva Sori
Valter Rammul
Eliida Dubolazova
Maire Anni
Helmi Voiter
Paul Hank
Aliide Soggar
Karl Pastel
Mare Teras
Hilja Ojalaid
Malle Värno
Toivo Vilpo
Leida Volke

1945
1918
1934
1939
1918
1919
1943
1945
1926
1933
1936
1931
1935
1942
1929
1934
1935
1945
1921
1924
1929
1931
1942
1934
1938
1945
1926

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

24
25
26
27
28
29
31

Ivan Dubolazov
Taimi Tara
Eha Allik
Marta Annamaa
Zoja Kiisel
Juta-Marie Lemberg
Milvi Salve
Reet Raag
Elle Tamm
Leida Raevald
Vladimir Vello
Ülo Laumets
Heino Orav
Evi Tõruke

1934
1937
1941
1938
1946
1934
1936
1944
1945
1925
1929
1932
1941
1941

Päkste
Roiu
Roiu
Koke
Haaslava
Ignase
Kriimani
Aardlapalu
Kurepalu
Tõõraste
Metsanurga
Igevere
Ignase
Roiu

Palju õnne!

Sünniaasta 2006
Merili Lessel
11.02.2006
Roiu
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
03.03.06
05.03.06
23.03.06
31.03.06

Tantsuõhtu seltsimajas Priius. Esineb Karl Madis
Haaslava valla laste- ja noorte lauluvõistlus seltsimajas Priius
Seminar „Päevakeskuse 5. aastapäev” Roiu Päevakeskuses
Rannu rahvateatri külalisetendus „Charli tädi” seltsimajas Priius

kell 21.00
kell 15.00
kell 14.00
kell 20.00

Malepäev Haaslava vallas
10. veebruaril toimus Sillaotsa koolis Paul Kerese 90.
sünnipäevale pühendatud maleüritus. Räägiti Paul Keresest,
malest ja male ajaloost. Päeva nael oli aga malesimultaan,
kus Akadeemilise Maleseltsi presidendi ja maletreener härra
Aksel Rei vastu astus korraga 15 huvilist. Enne simultaani
algust võisid malesõbrad tutvuda Paul Kerese ja mitme teise
tuntud maletaja matšide protokollidega.
Julged maletajad olid: õpilased Mirjam Grosberg, Merlin
Grosberg, Henrik Lepson, Deniss Pappel, Martin Grosberg,
Antti Kruus, Toomas Mandel, Margus Jansen, Veiko Kõiv,
Janek Zujev ja Kristjan Jakobson, õpetajad Olav Ojala, Taivo
Kirm ning Raini Õun ja vilistlane Enno Vään.

Kõik partiid said läbi vähem kui tunni ajaga ja üldskoor oli
15-0. Vallavanem Jüri Raudseping andis simultaanis
osalejatele üle meened ja mitu eriauhinda. Parima meie valla
maletaja auhinna sai härra Raini Õun, kes võrdses seisus
olles lõpus eksis. Meistri poolt märgiti eraldi ära õed, Mirjam
ja Merlin Grosbergid.
Teade malesimultaanist ilmus kahes viimases valla lehe
numbris. Ürituse vastu tundis huvi kümmekond malesõpra,
kuid simultaani ajaks ilmus neist koolimajja vaid 2 julget.
Kahju. Teisalt on malesõpradel aga järgmisel aastal uus
võimalus, kuna igati õnnestunud üritus otsustati korraldada
ka 2007. aastal. Kohtumiseni.
Taivo Kirm

KODUKANDILOOD XCVIII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Haaslava vallakohus
Kohaliku omavalitsuse struktuur on laias laastus püsinud
muutumatuna isakese tsaari ajast peale. Muidugi on aastatega
suurenenud ametnike hulk, tulnud teisi ülesandeid, kuid
põhiline lüli – vallavanem, vallavalitsus, vallavolikogu – on

sama. Üks väheseid olulisi muudatusi on vallakohtu
kaotamine.
Vaatame siinkohal lähemalt 1867-1939 tegutsenud Haaslava
vallakohtu tegemisi.
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Valitud kohtu koosseisud kinnitati ametisse Tartu Võru
Haaslava vallakohus valiti ametisse septembris1867.
rahukogu, hiljem Tartu ringkonnakohtu üldkoosoleku
Pääkohtumees oli Johan Hansen ja tema abideks Ado Ottas
otsusega.
ja Jakob Jansen.
1922-1923 ja 1924 oli Haaslava vallakohtu esimees Jaan
Iga vallakohtunik pidi andma vandetõotuse: “Mina tõotan ja
Hiio, liikmed Juhan Voites, Albert Päiv ja Johan Põderson,
vannun kõigevägevamale Jumalale Tema püha evangeeliumi
kandidaadid Aksel Rüütli ja Ferdinand Parson.
ja Issanda risti juures Keiserliku Majesteedile Keisri Herrale
Venemaa isevalitsejale truudust pidada, pühalt keisririigi
November 1923 –mai 1924 oli kohtu esimees Juhan Voites.
seadust täita ja kohut pidada puhta südametundmise järele,
1925-1927 oli esimees Jaan Saks, liikmed Kusta Käärik,
meeles pidades, et mina kõigest sellest vastust pean andma
Juhan Lesta ja Gustav Voites, asemikud Kusta Zoobel ja
seaduse ees ja Jumala ees Tema viimasel kohtupäeval.”
Julius Reeben.
Kohtu pädevuses olid kergemad süüteod, kus ei olnud
Sellel kohtu koosseisul ei läinud mitte kõik libedalt. 28.
kriminaali ja milles kahjusumma jäi alla 100 rubla. Palju
juunil 1926 revideeris Tartu 5. jaoskonna rahukohtunik
arutati kaebusi solvamise, auhaavamise ja laimamise kohta.
Haaslava vallamaja ruumides kohtu asjaajamist.
Rohkesti lahati erinevaid valuraha nõudmisi, väiksemate
Leiti mitmeid puudujääke ja tegematajätmisi, neist
varguste küsimusi, nõudeasju jne.
olulisemad olid dokumentide õigeaegne esitamatajätmine ja
1881. aastal olid arutluse all nõuded kiviga viskamise,
puudulik kohtuprotokollide raamatu täitmine.
metsavarguse, rahavõla, tasumata palga, peksmise, koha
Kohtumehed pidid leitud puudused kohe kõrvaldama.
ülesütlemise, tasumata arvete, munavarguse, viljavarguse,
lehma poolt ärasöödud ristikheinapõllu jmt. asjus.
Mingil põhjusel aga asi venis. 27. novembril 1926 said kohtu
esimees Jaan Saks ja sekretär August Schasmin
Kohtuistungeid peeti enamasti üks kord kuus kindlal
distsiplinaarkorras noomituse. Kuna kohtu esimees ja
kuupäeval.
sekretär olid rohkem harjunud teiste karistamisega, siis ei
9 juunil 1889 võeti vastu vallakohtu seadus, mille järgi kohtu
olnud nad noomitusega nõus ja kaebasid omakorda
liikmeid tuli ametisse valida valla täiskogu poolt. Seni oli
kõrgemale poole. Lugu lõppes sellega, et oktoobris 1927
seda teinud mõisaomanik.
leidis ringkonnakohus noomituse õige olevat.
Haaslava vallakohtu ringkonda kuulusid mõnda aega ka
1928-1930 oli kohtu esimees Maks Lamp, liikmed Eduard
Reola (aastani 1904) ja Kriimani vallakohtud.
Grossberg, Paul Grossberg ja August Laaber, asemikud
6 septembril 1918 kinnitati vallakohtu ametisse: Jaan Käärik,
Oskar Silm, Peeter Rausepp, Peeter Prost ja Georg Vihm.
Johan Wirro, Jaan Ango, Kristjan Kliim, Johan Mäletjärv,
1931-1933 oli esimees Kusta Adamson, liikmed Peeter
Peep Siimus ja Jaan Annuk ning kandidaat Aleksander
Raudsepp, Julius Reeben (vabastati ametist oktoobris 1931),
Klaos.
Oskar Savik ja Johannes Link, asemikud August Luha,
Eesti vabariigis kaotati vallakohus 18 novembril 1918. Ilma
Johannes Hansen, Karl Säga ja August Palla.
aga hakkama ei saadud ja sügisel 1919 on valla kohumehed
1934-1936 oli esimees Kusta Adamson, liikmed Oskar
jälle ametis.
Savik, Peeter Raudsepp, Julius Reeben (vabastati aprillil
Uus vallakohtu seadus kinnitati Riigikogus 20. augustil 1920.
1934, kuna valiti abivallavanemaks), asemikud Johannes
Hansen, Georg Vihm ja Karl Säga.
Vallakohtu liikme vandetõotus kõlas järgmiselt: “Mina
tõotan ja vannun ustavaks jääda Eesti Demokraatlikule
1937-1939 oli kohtu esimees Juhan Pall, liikmed Juhan
vabariigile ja tema seaduslikule valitsusele ning oma
Undrits, Leopold Toom ja Peeter Prost, asemikud Gustav
südametunnistuse järele ausasti täita kõiki neid kohuseid, mis
Kikas, Johannes Klaosen ja Paul Grossberg.
minu kätte usaldatud amet mulle peale paneb, teades, et
1939 toimus Eestis valdade reform. Haaslava vald liideti
seadus ametikohustuste rikkumist karistab.”
koos Vana Kuuste vallaga üheks Kuuste vallaks. Seniste
Kohtu lahendada olevad asjad olid nüüd väheke teised.
vallakohtute asemele valiti uus vallakohus.
Pärandusasjad, pärandustombule hoolekande seadmine,
29 aprillil 1939 astus ametisse Kuuste vallakohus, esimees
alaealisele eestkostja seadmine, vaimuhaigete hooldus,
August Laas.
alaealisele pärijale eestkostja seadmine jne.
4 mail 1939 anti Haaslava vallakohtu toimikud Tartu
Sageli kasutati kohtudokumentides nime Haaslava vaeslaste
vallakohtule üle ja saadeti arhiivi. Üle anti endise Kriimani
kohus. Samas oli kasutusel ka nimetus Haaslava vallakohus.
vallakohtu materjalid aastatest 1862-1891, Haaslava
Kuna kohtunike vandetõotuse tekstid on eelpool kirjas, siis
vallakohtu raamatud 1864-1937, tsiviil- ja kriminaalaktid,
loeme ka tunnistaja vandetõotust: “Mina tõotan ja vannun, et
hoiul olnud kirjalikud testamendid – Kristiine Väljaots, Mari
ma käesolevas asjas oma südametunnistuse järele ainult
Kliim, Johan Meier, Liis Adamson, Jaan Lillo, August
puhast tõtt tunnistan, sugulase, sõpruse, isikliku kasu või
Taškin, Jaan Hansen, Johan Jantsen, Mari Tenno, Jaan Klaos
vaenu peale vaatamata, ja et ma midagi ei salga, mis ma tean,
jne. Lisaks erinevad kontraktid, aktid, hoiuraamatud.
meeles pidades, et seadus valetunnistajat raske karistusega
Enamus vanu materjale on kenasti säilinud.
nuhtleb.”
Kellel asja vastu lähemat huvi, võib Haaslava ja Kriimani
Kohtu ametid olid palgalised.
vallakohtute
materjalidega
tutvuda
Tartus
Eesti
17 juulil 1922 pani vallavolikogu oma istungil paika
Ajalooarhiivis, J. Liivi 4, Toomel.
Haaslava vallakohtu palgad. Kohtu esimees sai 1000 marka,
liikmed 600 marka ja sekretär 2000 marka aastas.
Taivo Kirm
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Informatsioon
Naistepäeva tantsuõhtu
3. märtsil kell 21.00
seltsimajas Priius
esineb Karl Madis.
Pilet 60 krooni
Avatud kohvik

• 5. märtsil kell 15:00 seltsimajas Priius Haaslava valla laste ja noorte lauluvõistlus.

Sõiduplaanide muudatused
Alates 01. veebruarist 2006 on katseliselt käigus uus bussiliin
nr 913 Tartu-Aardlapalu-Reola Raudteejaam-AardlapaluTartu. Buss väljub Tartust 12.20 ja jõuab Reola
Raudteejaama 12.52. Reola Raudteejaamast on bussi
väljumise aeg 12.55 ja saabumine Tartusse kell 13.25. Liini
hakkab esialgu teenindama väikebuss.
Liin Tartu-Villemi-Tartu 17.40-19.05 on nüüdsest käigus
katseliselt ka laupäeviti. Buss väljub Tartust 17.40 ja jõuab

Villemile 18.22. Villemilt on bussi väljumise aeg 18.25 ja
saabumine Tartusse kell 19.05.
Liini Tartu-Lätiküla-Kambja-Rebase-Tartu 14.00-16.15 on
muudetud seoses reisijate puudumisega Igevere ja Kesa
peatustes viimase kahe kuu jooksul. Buss väljub Tartust
14.00 ja jõuab Reola Raudteejaama 15.44 ning sealt Tartusse
kell 16.15.
Tiit Lukas
maa- ja majandusnõunik

Politseiteated
 05.02.2006 varahommikul tarvitas Uniküla elanik Väino
vägivalda oma elukaaslase suhtes. Konstaabli poolt on
alustatud kriminaalmenetlus.

 11.02.2006 pärastlõunal leiti Ignase küla metsast
sõiduauto ja pooduna selle omanik, 1981 a sündinud mees,
kelle asukoha kohta puudusid andmed 24.12.05 a.

 06.02.2006 hommikul avastati, et Roiu alevikus on katki
sõidetud Kesktänav 9 piirdeaed. Elanikelt saadud vihjete
alusel selgitati välja, et aeda sõitis ebaõigelt valitud
sõidukiiruse tõttu juhitavuse kaotanud Roiu alevi elaniku
Mareki poolt juhitud sõiduauto Opel. Mareki poolt on
tekitatud kahju hüvitatud.

 Viimasel ajal on politseile saabunud rohkesti teateid
lahtistest ja järelvalveta koertest Haaslava vallas. Siinkohal
tuletan lühidalt meelde, et koerte vabalt jooksutamine ja
jalutamine on lubatud ainult omaniku või tema volitatud
järelvaataja juuresolekul. Nimetatud rikkumise eest
karistatakse rahatrahviga kuni 6000 krooni, kui see põhjustas
varalise kahju. Inimesele tervisekahjustuse tekitamise eest
karistatakse rahatrahviga kuni 12.000 krooni, millele
lisanduvad kannatanu ravikulud ja tekitatud kahju
hüvitamine.

 08.02.2006 päeval varastati Roiu kaupluse müügisaalist
kauba vastuvõtmise ajal 10 Smart ja 10 Simpel 100 kroonist
kõneajakaarti. Asjaolude väljaselgitamiseks on konstaabli
poolt alustatud kriminaalmenetlus.
 10.02.2006 pöördus avaldusega politsei poole Kurepalu
küla elanik, et sama küla elaniku koer on pidevalt lahtiselt ja
takistab tema lapse kooliteed. Konstaabli poolt on alustatud
väärteomenetlus.

Mälestame lahkunut

Vladimir Kopõlov
13.09.1956-10.02.2006
Ignase
Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  7 490130.
Toimetaja: Ilona Vaagen (teataja@haaslava.ee). Trükkija: Trükikoda Alfaprint

Harras Tiisler
vanemkonstaabel

