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President Arnold Rüütel jagas Eesti Vabariigi 88. aastapäeva puhul riiklikke teenetemärke.
Autasustatute hulgas oli ka kolm Haaslava valla kodanikku.

Valgetähe IV klass
MATI MEOS
HELDUR PETERSON
MARGUS PLEKSNER
Õnnitleme autasustatuid!

Hea lehelugeja!
Kalendrisse vaadates tahaks kirjutada rõõmsates toonides
kevade saabumisest, paraku tõi 14. märts meile kurvad
uudised president Lennart Meri elusügisest. Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi esimene president oli oma
värvika elutee lõpuni käinud. Ajaloo keerdkäikude tõttu oli
Lennart Meri seniajani ainuke president või riigivanem Eesti
Vabariigi ajaloos, kellele said osaks riiklikud matused.
Presidendiks oleku ajal elas Lennart Meri ennast väljapoole,
tuues taasiseseisvunud Eesti tagasi maailmakaardile. Tema
olemuses põimunud diplomaat ja kirjanik särasid maailma
poliitikataevas, kutsudes sellist imepärast maad nagu Eesti
külastama. Tihtipeale nende külastuste tagajärjel avastasid
investorid võimaluse siinses majanduse elavdamises kaasa
lüüa ning kohapeale tuua uusi tootmisharusid ja luua uusi
töökohti. Euroopa Liitu astudes ning NATO-ga liitudes
näitasime avatust ülejäänud maailmale, soovi teha koostööd
ja ühiselt seista demokraatia arengu eest. Paraku on igaühel
oma tee käia. Lennart Meri tee EV presidendina lõppes tema
ametiaja lõppemisega 2001.a. Kogu käidud elutee sai otsa
nüüd. Sügav kaastunne Lennart Meri omastele, lähedastele!
Aastast 2001 EV presidendina ametis olev Arnold Rüütel tõi
Eesti areneva riigi ellu mõiste tasakaalustatus, kreenis.
Teatavasti sõna kreenis mõistetakse eelkõige kaldu olemist,
siis Arnold Rüütli tulekuga hakati vähendama sisemist lõhet
nn 1. ja 2. EESTI vahel. Olen täiesti veendunud, et see tal ka
õnnestus. Kui Lennart Meri tulekuga piltlikult sõitis auto
täiskiirusel mööda sirgteed, siis Arnold Rüütlil tuli vaadata
otsa kurvidele, mis peale sirget järgnevad. Tundmatul teel iga
arukas juht vähendab kiirust ja hoiab sõiduvahendi
stabiilsena. Paraku on meie hulgas ka arutuid kihutajaid,
kellele see ei ole meeldinud. Nende soovil ja kaasaaitamisel
soovitakse juhti vahetada, unustades, et sõiduvahend jääb
samaks. Sportlaste keeles soovitakse kasutada dopingut, et

tormata veel kiiremini. Lihtsamas keeles võeti appi ainult
erakapitalile, see tähendab teatud huvigruppidele kuuluv
niinimetatud sõltumatu ajakirjandus. Kui aastal 2001 loodeti
president ära valida ajakirjanduse abil, siis aastal 2006
tullakse välja sama stsenaariumiga. Kombineeritud on
olematuid konflikte, võimendatud perekondade musti
lambaid, tegeldud lausa avaliku solvamisega. Kohati on
jõutud mõttetute kombinatsioonideni kaotada põhiseaduslik
presidendi institutsioon. Milleks nii palju energiat ja lärmi
teatud ringkondade poolt niinimetatud mõttetu ameti ümber.
Vastupidi, presidendi institutsioon on oma rolli järjest
paremini täitnud ning rahva seas rohkem populaarsust
võitnud. Kuna pole ühtegi rahva poolt suurt populaarsust
omavat presidendikandidaati peale Arnold Rüütli, siis
üritataksegi alatute võtetega teda rünnata ning mõjutada
mitte kandideerima järgmiseks ametiajaks. Ajakirjanduse
taga seisvad jõud ei tagane üle Eesti Vabariigi põhiseaduse
minemast, tõlgendades seda omamoodi. Pannakse sõnu
inimestele suhu ning öeldakse ametitele ja nende juhtidele,
millega keegi tegelema peab ning milles ta süüdi olema peab.
Lihtsamad näited on õlireostus, linnugripp. Tegelikult on riik
nendeks protsessideks valmis ja igaühel roll selge. Kui metsa
raiud, lendab laaste. Lubades meeletu naftatransiidi, mitte
ainult merel vaid ka maismaal, peame arvestama sellega, et
juhtub õnnetusi ja eksimusi. Seepärast ongi õige nende käest
korjata tagajärgede likvideerimiseks raha, mitte kergendama
ainult riigi kukrut. Oleks aeg ära lõpetada vabadus teha kõike
ja mitte millegi eest vastutada!
Kõike head soovides
Koit Prants
Riigikogu liige
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Sillaotsa Spordihoone avamine
Suur spordipidu oli Sillaotsal 17.märtsi pealelõunal.
Nimelt avati siis Sillaotsa Spordihoone, mida oodatud oldi
oi-oi kui kaua. Loodetavasti said kohaletulnud
vallaelanikud meeldejääva ürituse osaliseks. Need
spordisõbrad, kes tollel päeval tulla ei saanud, leiavad
kindlasti edaspidi võimaluse spordihoone külastamiseks.
Alljärgnevalt väike fotoreportaaž toimunust.

Lint on läbi lõigatud! Vasakult Jaan Undrits, Jüri Raudseping,
Avo Samarüütel, Aivar Soop, Anne Nukk, Jaan Õunapuu, Villu Reiljan,
Ahto Ani, Koit Prants, Rein Murumägi ja Peep Laanes

Avasõnad vallavanem Jüri Raudsepingult

Naabervaldade esindajad õnnitlemas. Vasakult Rein Mardo,
Rein Härmoja, Aare Songe ja Margus Pleksner

Valla volikogu eelmise koosseisu esimees ja kohalik ettevõtja
Avo Samarüütel parimate soovidega ja kingitusega spordihoone
kasutajatele

Muusikalised tervitused ja mehised soovid Haaslava Meeskoorilt

Tartu Maaspordi Liidu tegevdirektor Lembit Torult võtab õnnitlused ja
kingitused vastu spordihoone juhataja Tiit Kruusement

Tundsite ära? Sillaotsa PK tantsutrupp esinemishoos
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Sõpruskohtumine korvpallis
Kui kõik tervitused ja soojad soovid olid üleantud ning
meeskoori lauludele ja koolinoorte tantsudele kaasaelatud,
hakkasid platsilt kostuma tugevad pallipõrgatused. Mehed,
kes veel mõni hetk tagasi olid kenasti ülikondadesse
riietatud, tegid nüüd soojendust, seljas aga juba
võistlusdressid. Algamas oli Haaslava valla ja Riigikogu
esindusmeeskondade sõpruskohtumine korvpallis. Mängu
vilistas vabariikliku kategooria kohtunik Rain Peerandi.
Sekretariaadis olid Kaja Tamm, Kertu Rahe ning Tiit
Kruusement. Kohtumist kommenteeris Ivar Dubolazov.
Valla meeskonna koosseis: Taivo Kirm, Urmas Pleksner,
Rein Arujõe, Kait Arujõe, Diimar Tarajev, Kristjan Karu,
Kristjan Kirm, Mihkel Kirm, Ingar Dubolazov, Heiki Vään,
Margus Jansen, Jorma Kõõra.
Riigikogu meeskonna koosseis: Koit Prants, Gert Prants,
Margus Hanson, Leino Mägi, Arno Rossman, Kajar Lember.
Esimene poolaeg lõppes valla eduseisuga 11 : 21. Teisel
poolajal suudeti oma edu hoida ja võideti skooriga 36 : 38.

Haaslava valla korvpalli meeskond

Mehed võistlushoos

Riigikogu meeskond

Haaslava valla 2006. aasta eelarvest
Haaslava Vallavolikogu võttis 10.märtsil vastu 2006.aasta
eelarve kogumahus 17,4 miljonit krooni.
TULUD
Suuremaks tuluallikaks on maksud (üksikisiku tulumaks ja
maamaks) 41,2 %.
Kui 2005. aasta eelarvesse oli prognoositud üksikisiku
tulumaksu 5,3 miljonit krooni ja laekus 5,9 miljonit krooni,
siis 2006. aasta eelarvesse on prognoositud üksikisiku
tulumaksu 6,7 miljonit krooni.
Teiseks suuremaks tuluallikaks on toetused riigieelarvest
(37,1%), mis on jäänud eelmise aasta tasemele.
Pikaajaline pangalaen moodustab eelarvest 6,8%. Vald on
ühinenud projektiga, mille eesmärgiks on viia Euroopa Liidu
nõuetele vastavaks (Roiu alevik, Ignase küla, Kurepalu küla)
vee- ja kanalisatsioonivõrkude olukord, et tagada elanikele
kvaliteetne joogivesi ja heitvee ärajuhtimine. 2006.aastal on
kohustus tasuda AS Emajõe Veevärgile aktsiate eest 1,17
miljonit krooni.

KULUD
Tegevuskuludest on mahukaimad hariduskulud 7,6 miljoni
krooniga (43,6%).
2,2 miljonit krooni (12,7%) eelarve kuludest kuulub
sotsiaalsele kaitsele.
Suurim kululiik sotsiaaltoetustest on toimetulekutoetus
(565,6 tuhat krooni) ja puuetega inimeste hooldajatoetus
(607,9 tuhat krooni). Peale selle on toetused peredele ja
lastele
(sünnitoetus,
matusetoetus,
ranitsatoetus,
toitlustustoetus ja ühekordsed toetused, tasuta töövihikud
oma valla põhikooli õpilastele).
Võrreldes 2005.aastaga on suurendatud sünnitoetust 5000
kroonilt 6000 kroonile.
Erinevalt eelmistest aastatest on käesolevast aastast oma
valla põhikooli õpilastele töövihikud tasuta.
Oluliselt on suurenenud kulud kultuurile ja spordile. See on
seotud Sillaotsa spordihoone avamisega.
Ida Talbonen
rahandusjuht-pearaamatupidaja
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Haaslava valla 2006. aasta eelarve
TULUD
TULUDE NIMETUS
MAKSUD
* Füüsilise isiku tulumaks
* Maamaks
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK
Riigilõivud
Laekumised haridusasutuste
majandustegevusest
* Koolikohamaks teistelt
omavalitsustelt (3 õpilast)
* Lasteaia kohamaks teistelt
omavalitsustelt (5 last)
* Kukupai lasteaia laste toiduraha
* Sillaotsa PK õpetajate toiduraha
Laekumised kultuuriasutuste
majandustegevusest
* Priiuse Seltsimaja majandustegevusest
Laekumised sotsiaalasutuste
majandustegevusest
* Päevakeskuse majandustegevusest
Laekumised elamu- ja kommunaalteenuste
edasimüügist
* Laekumine veest ja kanalisatsioonist
* Laekumine muudest kommunaalteenustest
Üüri ja renditulud
* Eluruumide üüritulu
* Mitteeluruumide üüritulu
Muu kaupade ja teenuste müük
TOETUSED
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks
kuludeks
* Rahandusministeerium (õppelaenud)
Sihtotstarbelised toetused põhivara
soetamiseks
* Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium
(vallateede rem.)
Mittesihtotstarbelised toetused
Vabariigi Valitsus
* Tasandusfond
* Eraldised toimetulekutoetusteks
* Eraldised hariduskuludeks
(õpetajad palgad, koolitus, õpikud)
* Eraldised investeeringuteks (kool)
* Vahendid palkade ühtlustamiseks
* Koolilõuna
* Hooldajatoetus
MUUD TULUD
* Intressitulud kodamaistelt hoiustelt
* Maa-ainese kaevandamisõiguse tasu
* Laekumine vee erikasutusest
* Saastetasu
* Kulude katteks suunatud aasta alguse jääk
TULUD KOKKU
FINANTSEERIMISTEHINGUD
* Pikaajalise laenu võtmine
KOKKU

KULUD
SUMMA
7 145 400
6 760 400
385 000
780 000
85 000

%
41,2

4,5

245 000
25 000
140 000
70 000
10 000
12 000
12 000
15 000
15 000
386 000
376 000
10 000
27 000
3 000
24 000
10 000
6 450 750

37,1

71 610
71 610
528 000
528 000
5 851 140
2 472 000
374 000
1 910 000
208 000
135 000
188 140
564 000
1 810 620
1 556
479 950
12 110
27 000
1 290 004
16 186 770
1 176 000
1 176 000
17 362 770

10,4

6,8
100

KULUDE NIMETUS

SUMMA

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED
* Vallavolikogu
* Vallavalitsus
* Reservfond
* Omavalitsusliitude liikmemaks
* Laenuintresside tasumine
AVALIK KORD JA JULGEOLEK
MAJANDUS
* Maakorraldus
* Ehitus
* Muu põllumajandus (vet.arst)
* Vallateede ja tänavate korrashoid
* Liikluskorraldus (bussipaviljon,liiklusmärgid)
* Transpordikorraldus (vallasisene transport)
* Territoriaalne planeerimine
KESKKONNAKAITSE
* Jäätmekäitlus (prügivedu)
* Heitveekäitlus
* Heakord ja haljastus
ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
* Elamumajandus
* Veevarustus
* AS Emajõe Veevärk - ülalpidamiskulud
* Tänavavalgustus
* Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine
TERVISHOID
* Apteek
* Ambulatoorsed teenused (perearst)
* Ambulatoorsed teenused (hambaarst)
VABAAEG, KULTUUR, SPORT
* Sporditegevus
* Spordihoone
* Huvikoolide kohamaks teistele omavalitsustele
* Roiu raamatukogu
* Priiuse Seltsimaja
* Ülevallalised kultuuriüritused
* Noorkotkad ja Kodutütred
* Seltsitegevus
- Haaslava meeskoor
- Priiuse segakoor
- Kuuste naiskoor
*Ringhäälingu ja kirjastamiskulud
- valla ajaleht
- ajalooraamat
HARIDUS
* Lasteaed Kukupai
* Lasteaia kohamaks teistele omavalitsustele
* Sillaotsa Põhikool (valla eelarve)
* Sillaotsa Põhikool (hariduskulud riigieelarvest)
* Kooli kohamaks teistele omavalitsustele
* Õpilasveo eriliin
SOTSIAALNE KAITSE
* Hooldekodud
* Roiu Päevakeskus
* Sotsiaalhoolekande teenused (koduteenus)
* Toetused perekondadele ja lastele
* Riiklik toimetulekutoetus
* Hooldajatoetus
* Tšernobõlitoetus
* Sotsiaalse kaitse haldus
KULUD KOKKU
FINANTSEERIMISTEHINGUD
* Aktsiate ost (AS Emajõe Veevärk)
* Võetud laenu tagasimaksmine pangale
* Kapitaliliisingu maksed
KOKKU

1 604 125
160 950
1 109 645
173 530
60 000
100 000
46 410
1 684 650
280 880
275 710
33 700
778 000
20 000
46 360
250 000
476 015
55 000
229 155
191 860
500 385
40 000
196 655
75 000
50 000
138 730
90 300
4 500
71 800
14 000
1 862 210
130 615
777 280
123 600
197 645
357 720
105 000
23 000
101 350
65 950
11 400
24 000
46 000
40 000
6 000
7 563 841
1 073 920
256 000
2 610 090
1 923 730
1 222 211
477 890
2 205 691
115 000
135 685
283 220
240 000
565 570
607 941
6 000
252 275
16 033 627
1 329 143
1 176 000
143 660
9 483
17 362 770

9,2

0,3
9,7

2,7

2,9

0,5

10,7

43,6

12,7

7,7

100
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Volikogu viies istung 10. märtsil 2006. aastal
Volikogu otsustas:
• Määrata katastriüksuste sihtotstarbed:
1. Päkste külas asuva Perve kinnistu

• Kehtestada Võsu ja Miku maaüksuse detailplaneering;
jagamisel

(detailplaneeringu alusel):
1.1. Perve- maatulundusmaa (M);
1.2. Uue-Perve- elamumaa, alaliik väikeelamute maa (EE);
1.3. Vana-Perve-elamumaa, alaliik väikeelamute maa (EE);

• Ühineda Kagu-Tartumaa LEADER piirkonnaga ja
osaleda mittetulundusühingu asutamisel;
• Moodustada Haaslava valla asutus Sillaotsa Spordihoone.
Volikogu määras:
• Kehtestada Haaslava valla tänaval, turul ning avalikul
üritusel kauba või teenuse müügi kord. Antud kord lubab

1.4. Perve tee- transpordimaa (L).

tegutseda turukaubandusega Haaslava vallas Roiu

2. Alakülas asuva Kongsi kinnistu jagamisel:

alevikus Roiu kaupluse ja maantee vahelisel platsil

2.1. Kongsi- maatulundusmaa (M);

müügipileti alusel. Müügipiletit on võimalik osta VA

2.2. Suure-Männi- maatulundusmaa (M).

Majaabi direktori käest või vallamajast.

3. Kriimani külas asuva Aanja kinnistu jagamisel:

• Kehtestati müügipileti hinnad ja müügipileti vorm;

3.1. Aanja- maatulundusmaa (M);

• Määrati Sillaotsa Põhikooli pedagoogide töötasustamise

3.2. Päikesevälja- maatulundusmaa (M).

alused;
• Kinnitati Sillaotsa Spordihoone põhimäärus;

4. Kriimani külas asuva Savila kinnistu jagamisel:
4.1. Savila- elamumaa, alaliik väikeelamute maa (EE);
4.2. Tiigikalda- elamumaa, alaliik väikeelamute maa (EE).
5. Mõra külas asuva Tuigo Metsavahi kinnistu jagamisel:
5.1. Tuigo Metsavahi- maatulundusmaa (M);
5.2. Tuigo- elamumaa, alaliik väikeelemute maa (EE);

• Kinnitati Sillaotsa Spordihoone juhataja, lasteaia Kukupai
juhataja ja valla bussijuhi töötasud;
• Kinnitada Haaslava valla 2006.aasta eelarve kogusummas
17 362 770.- krooni.
[Otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee ning Roiu raamatukogus ja
vallamajas]

5.3. Metsanurga- maatulundusmaa (M);
Aire Veske
vallasekretär

5.4. Pargi- maatulundusmaa (M);

Linnugripp
Teadmata asjaoludel surnud või silmnähtavalt haigest linnust
tuleks teatada kohalikule veterinaararstile või Tartumaa
veterinaarkeskusesse tel 740 1208 või 740 0440.
Oma elukohajärgse veterinaararsti mobiilinumber oleks
mõistlik igaks juhuks telefoni mällu salvestada.
Kindlasti ei tohi haiget ega surnud lindu katsuda. Kindlasti ei
tohi surnud kodulinde ise matta ja haigust varjata. Lindude

läbivaatamine ja proovide tegemine makstakse kinni
riigieelarvest. Kui kodulinnud hukatakse järelvalveametniku
ettekirjutusel, hüvitatakse omanikule lindude maksumus.
Haaslava valla veterinaararst Tiit Orav 513 3958
Loe lisa linnugripist: www.linnugripp.ee

Roiu Päevakeskus tähistas 5. tegevusaastat seminariga
Roiu Päevakeskus tähistas 23. märtsil oma 5. tegevusaastat
seminariga. Seminari avas vallavanem Jüri Raudseping.
Vallavanem tundis heameelt päevakeskuse mitmekülgse
tegevuse üle ja tõdes, et senised ruumid on kitsaks jäämas.
Suur au oli, et seminaril osalesid Riigikogu liikmed pr Mai
Treial ja hr Koit Prants. Külalisesinejateks olid meie head
koostööpartnerid Eesti Lastekaitse Liidust hr Alar Tamm,
Tartu Maavalitsusest pr Aime Koger ja pr Riina Sepma,
Lõuna Politseiprefektuurist hr Raimond Träss ja MTÜ-st
Iseseisev Elu pr Maire Koppel.

Siinkohal annan lühiülevaate ettekannete sisust ja sõnumist.
Riigikogu liige pr Mai Treial alustas seminari ettekannet
„Elu, mis on elamist väärt” Georg Eliot`i sõnadega: Kõige
kindlam lohutus, millele toetuda, on see, et sinu elu sisuks on
kas või väikesel viisil aidata kaasa võhiklikkuse, alanduse ja
meeleheite hulga vähendamisele selle ilusa maa peal.
Pr Mai Treiali sõnavõtust jäi kõlama, et majanduselu ja
sotsiaalset elukorraldust tuleb käsitleda lahutamatu seosena.
Majanduspoliitika ilma sotsiaalse õigluseta põhjustab
ühiskonna ebastabiilsust ja pärsib arengut. Nii majandus- kui
ka sotsiaalpoliitika peavad olema üles ehitatud selliselt, et
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noorte suur osalus – nii aktiivne osalus (tegevustes
kõigil ühiskonnaliikmetel on võrdväärsed võimalused
osalemine) kui lihtsalt kaaslastele kaasa elamine.
elamiseks, sealhulgas tööks, tervishoiuks, õppimiseks jne.
Oma ettekande lõpetas Riina Sepma Lao-zi mõttega: kodule
Sotsiaal- ja perepoliitika aluseks peab olema inimese
on maa hea, meelele on sügavus hea, koosolemisele on
väärtustamine, tööhõivet toetav ja vaesuse leevendamisele
inimlikkus hea, sõnadele on avameelsus hea, valitsemisele on
suunatud sotsiaalne areng.
kord hea, asjaajamisele on suutlikkus hea, ettevõtmisele on
Põlvkondadevaheliste heade suhete ideest tulenevalt vajame
aeg hea.
mõistmist ja mõistlikkust ning kooskõlastatud tegutsemist
Lühikese ülevaate Päevakeskuse saamisloost ja tegevustest
rohkem kui kunagi varem.
andis allakirjutanu Maie Otsa. Suure tänutundega pöördus ta
Eakate päevakeskuste tööst Tartumaal kõneles pr Aime
tollase (1999-2002) vallavolikogu ja–valitsuse liikmete
Koger. Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt on vanurite
poole, kes tühjaks seisnud ruumidele “uue elu andsid”. Tänu
toimetulekule kaasaaitamisel eesmärgiks aktiivse vanaduse
aktiivsele projektitegevusele on nende aastate jooksul olnud
toetamine. Roiu Päevakeskus on ainulaadne Tartumaal
võimalik päevakeskuse tegevusi igale eale elavdada ja
sellepoolest, et nendes väikestes ruumides tegutseb
rikastada. Kõiki projekte on lisaks rahaliselt toetanud
päevakeskus igale eale. Sidusama ühiskonna tekkimisel
vallavolikogu ja – valitsus. Suur tänu!
vajame lugupidavat suhtumist kõigisse inimestesse.
Oluline on arendada eneseabisüsteemi ja igati toetada
MTÜ Iseseisev Elu juhatuse esinaine Maire Koppel tundis
aktiivset osalemist igapäevaelu korraldamisel. Muutustega
siirast rõõmu, et päevakeskuse ruumides tegutseb tugikeskus
toimetulek sõltub inimese psüühilistest, majanduslikest,
erivajadustega inimestele. Nad on ju inimesed meie endi
tervislikest ja sotsiaalsetest jõuvarudest ning tema varasemast
hulgast ja meie kohus on neid märgata, abistada ja toetada.
elukäigust. Inimese rollid ja ülesanded muutuvad elu jooksul
Oma ettekandes „Lapse arengut toetab turvaline ja sobiv
pidevalt. Oma uute rollidega kohanemine loob eeldused
keskkond” tõi hr Alar Tamm esile lapse toetava keskkonna
rahuloluks ja õnneks uues, muutunud olukorras. Päevakeskus
positiivsed omadused: tugevdab tervist, võimaldab valikuid,
pakub sotsiaalteenuseid ja huvitegevust igas eas inimestele.
loob eeldused toimetulekuks, arvestab erivajadustega,
Vestlusringides on võimalus eakaaaslastega vabalt suhelda,
võimaldab suhtlust ja läbikäimist ning on hea sotsiaalse
igas eas inimene vajab eakaaslaste tuge ja toetust ning
kapitali allikas. Vaba aja sisustamine on põhjapaneva
kogeda lugupidavat suhtlemist.
tähtsusega lapse oskuste omandamisel ja kogemuste
Lisaks
ettekannetele
olid
seintele
üles
seatud
saamisel. Keskkond lapse ümber peab olema seotud
posterettekanded
sõnas
ja
pildis.
hoolitseva täiskasvanuga.
“Beebikooli tegevusest” - juhendaja Ilona Vaagen;
„Huvitegevuse mõju süütegude ennetamisel” ettekande esitas
“Tugikeskuse tegevusest” tegevusjuhendaja Karin Kõõra;
Lõuna
Politseiprefektuuri
preventsioonitalituse
“Aeroobikaringi tegevusest” juhendaja Annika Tõnurist ja
ülemkomissar Raimond Träss. Noorsoopoliitikas pööratakse
“Avatud Noortekeskuse tegevusest” ANK projektijuht Maive
järjest enam tähelepanu noori arendatavate tegevuste
Otsa. Posterettekanded “Päevakeskuse alguste algusest,
pakkumisele väljaspool kodu ja kooli ning siin on
avaüritusest, koolitustest, külaskäikudest ja tegevustest”
huvitegevuse arendamisel väga tähtis koht. Eriline rõhk on
koostasid Marju Jansen, Liivi Sepp ja Maie Otsa.
noorte koostööoskuste arendamisel.
Posterettekanded jäävad päevakeskuse ruumidesse veel
Tartu maakonnas on ainult 8 noortekeskust s.h. Roiu
mõneks nädalaks. Kõigil huvilistel on võimalus tutvuda igal
Päevakeskus.
Kogukonnakeskne
ja
probleemide
esmaspäeval ja neljapäeval kella 10-12-ni ja õhtuti igal
lahendamisele orienteeritud süütegude ennetamine on kõige
tööpäeval.
efektiivsem.
Tervitustega esines riigikoguliige, eksvallavanem Koit
Lühikese ülevaate „Avatud Noortekeskuste tööst Tartumaal”
Prants. Ta tundis tõsist heameelt, et tollal paljudele kõhedust
esitas pr Riina Sepma. Avatud noortekeskus on üks
valmistanud päevakeskus on edukas ja väga vajalik
noorsootöö asutuse vorme, mis ei asenda teisi asutusi, näiteks
vallaasutus igas eas inimestele. Tuleb tunnistada, et oli õige
huvialakoole, teabe- ja nõustamiskeskusi, spordiklubisid jne.
ja vajalik otsus. Heameel on tõdeda, et 2000.a detsembrikuul
Noortekeskused lähtuvad avatud noorsootöö põhimõttest,
avatud Roiu Päevakeskus oli esimene päevakeskus Tartumaa
mis tähendab noorte omaalgatuse toetamist, õppekava
omavalitsustes.
puudumist, erinevateks noori huvitavateks ja arendavateks
Seminar lõppes ühise sünnipäevatordi söömisega ja jätkuvate
tegevusteks tingimuste loomist. Eriline rõhk on noorte
koostöövõimaluste aruteluga.
koostööoskuste
arendamisel.
Haridusja
Täname Roiu Päevakeskuse sünnipäevapeol kõiki osalejaid
Teadusministeeriumi poolt rahastatud maakondlikud ANK
ja õnnitlejaid.
projektikonkursid on toimunud kolmel viimasel aastal ka
Tartumaal. Roiu Päevakeskus on maakondlikule ANK
Jätkuvat mõistmist, koostöövalmidust ja head tervist!
projektikonkursile kahel viimasel aastal esitanud väga head
Kena kevadet ja uute rõõmsate kohtumisteni,
projektid. Projekti raames toimunud tegevused olid
kogukonda loovad ja siduvad. Projekti pearõhk oli väga
Maie Otsa
olulisel teemal – noorte liikumine, sportlik tegevus,
haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
sotsiaalsete oskuste arendamine jne. Positiivne oli kohalike
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Õnnitleme aprillikuus sündinuid
1
2
3
4
5

6
9
12
13
14
15

16
18
20
24

Endla Pastel
Tõnu Ojamaa
Zinaida Tasa
Maria Rudakova
Aime Kopli
Uuno Seeba
Hilja Pille
Olga Gavrilova
Leida Aduson
Hilde Aasmaa
Matti Leigri
Reet Pungar
Elsa Köörna
Tamara Ind
Matti Kase
Raini Õun
Teodor Palu
Raimo-Peeter Saar
Aime Lanno
Harry Lemberg
Peeter Parm
Sergei Korzubov
Tiiu Lutsu
Aleksandra Babarõkina
Eldor Paal
Nadežda Võsotskaja

1940
1944
1920
1933
1939
1935
1919
1925
1932
1942
1942
1946
1919
1939
1941
1945
1926
1938
1940
1927
1944
1942
1944
1926
1928
1931

Lange
Aardla
Aadami
Roiu
Tõõraste
Kriimani
Aardla
Roiu
Aardla
Mõra
Koke
Aardla
Kriimani
Aardla
Kriimani
Paluküla
Aardla
Kitseküla
Kriimani
Ignase
Kriimani
Haaslava
Uniküla
Roiu
Aadami
Roiu

25
28
29
30

Miroza Kotsjuba
Sirje Ehrlich
Aleksander Rohusalu
Ingrid Musta
Matrona Kiho
Stepan Yaskevich
Lauri Mets

1933
1944
1941
1944
1934
1942
1927

Roiu
Ignase
Haaslava
Koke
Kriimani
Uniküla
Kurepalu

Palju õnne!

Sünniaasta 2006
Ly Sepp
20.02.2006
Haaslava
Silver Täär
20.03.2006
Koke küla
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
31.03.06
08.04.06
16.04.06
20.04.06
21.04.06
23.04.06
29.04.06

Rannu rahvateatri külalisetendus „Charley tädi” seltsimajas Priius
Pidu seltsimajas Priius. DJ Karl Kukke
Haaslava valla laste- ja noorte lauluvõistluse „Helisev muusika“ II voor seltsimajas Priius
Roiu päevakeskuse vestlusringis Tartu Maarja koguduse õpetaja Peeter Paenurm
Jüriöö jooks Ignase külas
Pensionärideühendus „Kuldlõng” kevadpidu seltsimajas Priius
Lustlik tantsuõhtu koos ansambliga „Kihnu poisid“

Kell 20.00
Kell 21.00
Kell 15.00
Kell 10 00
Kell 20.00
Kell 12.00
Kell 21.00

Rannu külateater „EMU“
Taas tuleb meile külla Rannu külateater „EMU“. Möödunud
aastal oli neil külakostiks kaasas lustlik näitemäng „Juhtub
paremaski perekonnas“. Sel korral on meil suurepärane
võimalus näha nende esituses M. Undi lavastust „Charlie
tädi“. Tegemist on muusikalise farsiga.
Rannu külateater “EMU“ koduleheküljel võib nende endi
kohta lugeda järgmist:
„Ants Eskola on öelnud: „Austagem näitlejat, sest tema on
ajastu kroonika ja lühikokkuvõte.“ Harrastusnäitemäng ja
harrastusnäitleja vajavad sügavat austust ja lugupidamist,
sest teame, milliste minimaalsete vahenditega sünnib
TEATER meie väikeses kodukülas.
Rannu näitering tuli kokku aastal 1980. Algul oli neid seitse
ja esimeseks tükiks H. Raudsepa „VEDELVORST“.

Lavastas näidendi Maimu Loost. Nime „EMU“ saadi aastal
1993. Kuid miks just selline, ei mäleta enam keegi.
Õlakehitusega väidetakse, et eks ta üks lennuvõimetu lind
ole. Praegu on „EMU“ trupis 12 näitlejat. Nemad aga teavad
jõudu, mis „EMU“ lendama paneb.
Kutsun kõiki teatrisõpru 31.märtsil kell 20.00 Seltsimajja
Priius, et koos nautida Rannu külateatri „EMU“ muusikalist
farssi „Charlie tädi“. Pilet on 30 krooni.
Vajadusel on käigus ka valla buss. Soovijatel palun endast
teada anda telefonil 7490 130.
Kohtumiseni!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik
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Laste ja noorte lauluvõistlus
Märtsikuu esimesel pühapäeval oli seltsimaja Priius lõbusate
laululaste päralt. Toimus I Haaslava valla laste ja noorte
lauluvõistlus. Esinemas kuulsime 23 tublit ja omanäolist
noort artisti. Kõige noorem võistleja oli Sandra Daisel Haar,
kel vanust vaid veidi üle kahe aasta. Roiu lasteaed Kukupai
oli esindatud seitsme tubli laululapsega, keda juhendas
muusikaõpetaja Egle Tavita. Sillaotsa PK muusikaõpetaja
Kadri Pihlari juhendamisel oli võistlustules 10 laululast. Üles
astusid ka hakkajad tüdrukud Kurepalust, kes kooliteed
käivad Ülenurmes ja Tartu linnas.
Laste esinemist hindas 4-liikmeline žürii. Sinna kuulusid
segakoor
Priius
dirigent
Laura
Kägo-Saunasoo,
vallavolikogu kultuurikomisjoni aseesimees Anne Laur,
Ülenurme lasteaia muusikaõpetaja Lia Piir ning
muusikaõpetaja Helje Aljas Tartust.
Žürii võistlusjärgne ettepanek oli, et I voorust pääsevad edasi
kõik lapsed. Tublid olid kõik, mõnel oli tol päeval lihtsalt
rohkem julgust ja esinemislusti kaasas. Äramärkimist

väärisid järgmised laululapsed:
1. vanuserühm Jane-Mai
Dubolazov ja Lotte Suislepp
2. vanuserühm Roland Reinvald
3. vanuserühm Kattrina Lõssenko
Publiku lemmikud ühtisid žürii valikuga. Samas otsisime
lauluvõistlusele ka nime. Ettepanekuid oli päris mitu, aga
ülekaalukalt võitis nimi HELISEV MUUSIKA. Selle
ettepaneku autor oli Brenda Pintsaar.
Lauluvõistluse „Helisev muusika“ II voor toimub 16.aprillil
seltsimajas Priius. Hiljemalt 10.aprilliks palun teatada oma
osavõtust telefonil 7490 130 või e-maili aadressil
ilona@haaslava.ee. Parimaid laululapsi ootavad auhinnad
ning neil on võimalus esineda valla emadepäeva kontserdil
maikuus.
Muusikaliste kohtumisteni!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Informatsioon
• 20. aprill kell 10:00 Roiu Päevakeskuses ülestõusmispühade mõtisklus „Kristuse tee Kolgatani ja meieni”. Külas EELK
Tartu Maarja koguduse õpetaja Peeter Paenurm.
• Esmaspäevast reedeni alates kella 17.00 on võimalik spordihoones pallimänge mängida. Eelnevalt on soovitav helistada
spordihoone juhatajale Tiit Kruusemendile telefonil 55566220. Puhkepäevadel toimuvad treeningud kokkuleppe alusel.

Politseiteated
 07.märtsi 2006 a õhtul teatati politseile, et Aardla külas
on talumaja põrandal meesterahva surnukeha. Kiirabi
tuvastas meeskodaniku vägivallatunnusteta surma. Surnuks
osutus sama talu elanik Heini (s 1961).
 13.märtsi hommikul teatati kiirabi poolt politseile, et
Unikülas asuva talu kõrvalhoones on meeskodaniku
surnukeha. Kiirabi tuvastas meeskodaniku Ain ( s.1952)
vägivallatunnusteta surma.
 13.märtsi päeval ründas Kõivukülas ketist lahtitõmmanud
koer teel kõndinud jalakäijat. Koera omanik hüvitas
kannatanule tekitatud kahju omavahelise kokkuleppe korras.
 Ajavahemikus 14.03. kella 17.00 kuni 15.03. kella 07.40
on varastatud Aardlapalu külas Palupealse kinnistul
ehitusjärgus olevast majast Isover soojustusvilla ja

katuseaken. Konstaabli poolt on alustatud
väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust.

asjaolude

 16.03. teatati, et Sillaotsa põhikoolis pakub kaasõpilane
müügiks keelatud aineid. Kontrollimisel selgus, et 1988 a
sündinud poiss omas sigarette ja väikeses koguses kanepit.
Sigarettide omamise kohta alustati konstaabli poolt
väärteomenetlust,
kanepi
päritolu
ja
tarvitamise
väljaselgitamisega tegeleb politsei narkogrupp
 25.03. ajavahemikus kella 10.00 kuni 12.30 varastati
Aardla külas Keskuse 3 maja eest registreerimata sõiduauto
Volkswagen. Varguse asjaolude väljaselgitamiseks on
politsei alustatud kriminaalmenetlust.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Mälestame lahkunuid

Aleksandr Jegorkin
28.03.1927 - 19.02.2006
Roiu

Aleksandra Tätte
25.02.1928 - 24.02.2006
Kriimani

Heini Pärnmets
06.02.1961 - 07.03.2006
Aardla

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

