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Heakorranädal 2006
Kätte on jõudnud kauaoodatud kevad. Sulava lume alt
ilmuvad välja esimesed sinililled ning kahjuks ka ohtralt
prügi. Mida teha?
Haaslava vallas toimub heakorranädal 28. aprillist kuni 5.
maini. Nagu eelnevatelgi aastatel, on sellel ajavahemikul ka
tänavu Haaslava valla elanikel võimalik ladustada prügi
Aardlapalu prügilasse vallavalitsuse kulul. Prügitalonge saab
vallamajast ja VA Majaabi kontorist Roiu Männi 5-1.
Talonge väljastatakse kuni 1 tonni ulatuses ühe
leibkonna/majapidamise kohta. Aardlapalu prügila on avatud
iga päev kella 7-19 ning seda ka 1. mail.
Heakorranädalal toimub ka suuremõõtmeliste jäätmete
kogumine, mille tarbeks paigaldatakse alates 28. aprillist –
02. maini Kurepalu, Aardla ja Ignase küla ning Roiu aleviku
keskustesse 20 m³ suurused prügikonteinerid.
Ohtlike jäätmete kogumine toimub 29. aprillil järgnevalt:
Aardla külas - kella 10.00 kuni 10.45, Kurepalu külas kella
11.00 kuni 11.50 ja Roiu alevikus kella 12.00 kuni 13.00.
Ohtlike jäätmete kogumist korraldab AS Epler & Lorents,
kes tuleb kohale oma transpordiga. Vastu võetakse elanikelt
tasuta järgmisi ohtlikke jäätmeid: akud, patareid, vanad
ravimid, olmekeemiajäätmed, taimemürkide jäätmed,

värvijäätmed, vana õli ja õlifiltrid, elavhõbedat sisaldavad
jäätmed
ning
päevavalguslambid.
Autorehve
ja
suuremõõtmelisi jäätmeid tänavu vastu ei võeta.
Autorehve on eraisikutel võimalik viia Aardlapalu prügilasse
8 tk korraga. See tähendab lühidalt, et kui Teil on kuuri all 16
vana rehvi, siis tuleb käia kaks korda. Rehvid saab ära anda
tasuta ja nende ladustamise ja edasise käitlemise maksavad
kinni rehvitootjad ja rehvide maaletoojad.
Sel aastal loodame, et heakorranädala raames prügi
kokkukogumine toimub viimast korda, sest järgmisel kevadel
on Haaslava vallas juba toimiv korraldatud jäätmevedu ja iga
maja juures eraldi prügikast. Kiitus neile, kes seda tänaseks
on juba ise teinud ja oma tekitatud prügi metsa alla ega
naabri prügikasti ei toimeta.
Kellel vähegi aega ja soovi heakorranädala raames kaasa
lüüa, sellele pakub VA Majaabi lepingulist tööd valla
üldkasutatavate territooriumide korrastamiseks (info tel 7490
176; 5276173 Valeri Rudakov)
Tiit Lukas
maa- ja majandusnõunik
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Spordiveerg
Käesoleva aasta 15.-19. veebruari pakaselistel päevadel
toimusid Pärnu lahel jääpurjetamise Ice-Optimisti ning
juunioride DN klassi Euroopa ja maailmameistrivõistlused,
millest võtsid osa Eesti koondise liikmetena kaks Haaslava
valla koolipoissi: Gert Skatškov, kes õpib Sillaotsa Põhikooli
6. klassis ja Eigo Helimets, Tartu Raatuse Gümnaasiumi 6.
klassi õpilane.
Haaslava valla noored spordihuvilised on harrastanud
paljusid erinevaid spordialasid, millest enam tuntud
suusatamine, motosport, orienteerumine, pallimängud – kuid
et purjetamine …! Gerdi ema Maive Skatškovi sõnul sai kõik
alguse kolm aastat tagasi ajalehes Postimees avaldatud
kuulutusest, mis kutsus purjetamishuvilisi noori osa võtma
Võrtsjärve ääres toimuvast laagrist. Kuna Gerdil tekkis asja
vastu huvi, siis otsustati osaleda. Gert omakorda kutsus kaasa
klassikaaslase ja sõbra Eigo, kelle otsustamist toetas tema
ema Elin, kes ise koolipõlves purjetamisega tegeles. Nii
hakatigi peale tutvustavat laagrit koos treeningutel käima
jahtklubis Merikotkas treener Valdeko Säre juhendamise all.
Treeningud
toimuvad
põhiliselt
Pangodi
järvel,
treeninglaagrid Võrtsjärvel ja enamik võistlustest Pärnu
lahel. Talvisel ajal toimuvad jääpurjetamise treeningud
viiakse aga läbi Saadjärvel. Kui treeningutele sõit Tartust
toimub treeneri väikebussiga, siis sõiduks kodust Tartuni ja
tagasi tuleb omal transport leida. Noori spordipoisse see ei
hirmuta. Kui ilmaolud vähegi lubavad, siis sõidetakse
jalgratastega linna, kehvematel ilmadel ja külmadega tulevad
aga poistele appi vanemad oma autodega.

Pikaajaliselt valitsenud külma ilma tõttu jätsid aga tulemata
loetelus viimased nelja maa võistkonnad. Lisaks külmale
ilmale tegi võistlemise raskemaks jääl olnud lumi. Nii said
sõidud toimuda vaid arvestatava tuulega. Seepärast tehti
planeeritud seitsme sõidu asemel viis sõitu, millest arvesse
läks nelja parema sõidu tulemus. Ettearvatult olid tugevamad
Poola ja Inglismaa võistlejad. Nemad saavad ka kõige
rohkem toetust riigilt. Meie poisid peavad suures osas toime
tulema vanemate säästude arvelt, kuid purjetamine, nagu iga
tehniline spordiala, on väga kallis. Seepärast tulebki kulude
kokkuhoidmise nimel isadel oma käsitööna poegade
purjekatele meisterdada tallad ja põsed, millest oleneb suurel
määral purjeka libisemisomadus. Siiski jäid poisid ja nende
vanemad tulemustega igati rahule. Gert saavutas Eesti
koondise arvestuses neljanda ja Eigo seitsmenda koha,
kogemusi saadi juurde aga kuhjaga.

Maive, Rene ja Gert Skatškovid ning Eigo ja Janek Helimetsad

Üldse on purjetamisega tegelemise kahe aasta jooksul saanud
Gert kaks karikat ja kolm medalit ning Eigo kaks karikat ja
ühe medali. Poisid on tublid ja seda mitte üksnes sportimises,
vaid ka õppimises. Gert on kooli parimaid õpilasi ja Eigo
tunnistusel on samuti vaid neljad ja viied. Mõlemad poisid
võtavad veel aktiivselt osa noorkotkaste tegevusest.
Kelleks nad tulevikus tahavad saada, sellele küsimusele
jäävad nad täna vastuse veel võlgu. Ühes aga on mõlemad
poisid kindlad, et purjetamisega tahavad nad veel pikema aja
jooksul tegeleda. Soovime neile siis selleks tuult purjedesse!
Jääpurjekad valmistumas stardiks

Pärnus
toimunud
maailmameistrivõistlustele
oli
registreerunud Eesti, Läti, Poola, Saksamaa, Inglismaa,
Rootsi, Soome, USA, Ungari ja Venemaa võistkonnad.

Jüri Raudseping
vallavanem

Jüriöö jooks Ignasel
Seekordne Haaslava valla jüriöö jooks toimus 21.aprillil
Ignase külas.
Kohalik külarahvas hakkas juba aegsasti spordiürituse
läbiviimiseks ettevalmistusi tegema. Maire Mangluse
eestvedamisel korrastati pargi ja spordiplatsi territoorium.
Korrastustalgud olid hoogsad ja töö käigus leiti koht ka
tulevasele kiige-ja tantsuplatsile.

Reede õhtul panid Ignase küla noored välja oma esinduse ka
jooksurajal. Oodatud konkurentidest tuli kohale vaid
Sillaotsa PK õpilaste võistkond.
Jooksu võitis Ignase noorte võistkond „Villem“, Sillaotsa
koolinoored jäid teiseks.
Kohalikud noored tänasid korraldajaid, et just siin selline
spordiüritus korraldati ning põnevusega jäädi ootama
suviseid võrkpallimatše.
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Spordihoone esimene kuu
Üks kuu on spordihoone avamisest möödas, mis on siis
toimunud ja mis on toimumas? Alustuseks tuleb kohe öelda,
et spordihoone ei ole kaugeltki veel valmis: kogu ümbruse
korrastamine ja haljastus on veel väga algusjärgus. Parkla
sillutise panemine peaks lähipäevadel lõppema, katusel on
veel lõpetamata töid, probleeme on küttesüsteemide tööga.
Need oleksid esimesed suuremad asjad, mis kohe meelde
tulevad. Kui inventari ja spordivarustuse poolest on
hädapärasemad asjad olemas, siis sisustuse ja varustuse
hankimine on üks lõputu töö, millega tuleb tegeleda pidevalt.
Kõigele vaatamata on uues hoones töö läinud käima täie
hooga. Sillaotsa Põhikooli ja Kukupai lasteaia kehalise
kasvatuse tundidega on täidetud kogu hommikupoolne
saaliaeg. Samuti on käima läinud koolivälised rühmad, omad
tunnid on ka õpetajatel. Õhtupoolsed ajad on hõivatud
erinevate treeninggruppide poolt, mängitakse nii korv- kui
võrkpalli. Vabu saaliaegu on praegu veel ainult üksikuid.
Kellel on asja vastu huvi, võiks võtta ühendust telefonil
55566220 ja võibolla leiame mõne vaba aja praegu üsnagi
tihedas ajakavas.
Omaette väärib märkimist fakt, et uues spordihoones on
toimunud juba ka esimesed päris suured võistlused. Nimelt

peeti kahel nädalavahetusel siin Eesti meistrivõistluste
poolfinaal ja finaalmängud indiacas. Haaslava valla sportlasi
küll ei osalenud, kuid heameel on märkida, et päris hästi läks
meie naabritel Ülenurme vallast. Nimelt võitis Ülenurme
meeskond hõbemedali, jäädes alla ainult Audentese
võistkonnale.
Ka
Ülenurme
naiskond
on
veel
medalikonkurentsis, 3. – 4. koha mängus Elion Põlva
esindusega on mängude seis 1 : 1 ja otsustav kohtumine
toimub eeloleval nädalavahetusel. Niipalju siis esimese kuu
tegemistest.
Kõikidele spordihoone kasutajatele paneksin siinjuures
südamele, et tegu on meie kõigi ühise varandusega. Katsume
seda siis hoida nii, et me ka järgnevatel aastatel ja
aastakümnetel saaksime tunda rõõmu sportimisest
suurepärases korras spordibaasis. Meil on välja töötatud ja
kõikidele vaatamiseks-lugemiseks spordihoone kodukord,
millest tuleb kõikidel kasutajatel juhinduda. Head sportliku
kevade jätku kõigile ja olgu ka eelolev suvi täis sporti ja
päikest.
Tiit Kruusement
Spordihoone juhataja

Lauluvõistlus “Helisev muusika”
Just sellise nime otsustasid võistlusele anda 5. märtsil Priiuse
seltsimajja kogunenud lauluhuvilised lapsed ja kuulajad. Oli
algamas lauluvõistluse I voor. Osaleda said kõik, kes oma
nime registreerimislehele kirjutasid. Kokku oli lauljaid 23.
Esineti neljas vanuserühmas: I rühm kuni 7-aastased, II rühm
8-10-aastased, III rühm 11-13-aastased ning IV rühm 15-18aastased. Kõige noorem laulja Sandra Daisel Haar oli alles 2
aastane ja kõige vanem Kattrina Lõssenko 15a. Rõõm oli
laval näha ka neid lapsi, kes ei käi just Sillaotsa koolis või
Kukupai lasteaias, aga elavad Haaslava vallas. Osale lastele
oli see lauluvõistlus üks paljude esinemiste seast, aga nii
mõnigi pidi astuma suurele lavale esimest korda. Seetõttu
langetaski žürii otsuse, et esimesest voorust pääsevad edasi
kõik lauljad. Koos tänukirja ja šokolaadiga andsid žürii
liikmed lauljatele ka mõningaid soovitusi, et nende esitus
teises voorus veelgi paremini õnnestuks.
Lauluvõistluse “Helisev muusika” teine voor toimus
pühapäeval 16. aprillil taas Priiuse seltsimajas. 23–st
esinejast tuli lõppvooru kohale vaid 12. Nii mõnigi hea laulja
pidi haiguse või mingi muu põhjuse pärast lihtsalt loobuma.
Suurt rõõmu valmistasid aga need, kes lõppvoorus osalesid.
Lauldi palju julgemalt, rõõmsamalt ja vabamalt. Enamik
lauljatest olid selgeks õppinud ka uue laulu. Lapsed ja nende
juhendajad olid teinud kuue nädala jooksul ära suure töö.
Suur aitäh neile selle eest! Parimaid esinejaid on võimalus
kuulata emadepäeva kontserdil, mis toimub 21. mail Priiuse
seltsimajas.
Lauluvõistluse tulemused:
I vanuserühm:
1. Lotte Suislepp, A.Röömel, “Sulle ma laulan”, (juhendaja
Kadri Pihlar);
2. Jane-Mai Dubolazov, Sõelsepp / Lätte, “Tige tikker” (juh.
Egle Avita);

3. Laura-Liis Baumann, J.Johanson, “Pipi laul” (juh. Egle
Avita).
II vanuserühm:
1. Gertrud Pleksner ja Roland Reinvald, T. Kõrvits,
“Õnneseen” (juh. Kadri Pihlar);
2. Brenda Pintsaar, ”Suvetuul”;
3. Marje Vaht, Andresson / L.Kõlar, “Punamütsikese laul”
(juh. Kadri Pihlar).
III vanuserühm:
1. Hendrik Lang, T.Voll, “Värvilised unistused” (juh.
Marika Lang);
2. Keidi Viitkin, K.Levin, “Kevade tüdruk”.
Kolmandas vanuserühmas jäi III koht välja andmata, sest
rohkem esinejaid lihtsalt ei olnud. Publiku preemia viis koju
Hendrik Lang ja žürii lemmikuteks olid Gertrud Pleksner
ning Roland Reinvald. Tänukirjad tubli esinemise eest said
veel Sander Radjonov ja Joanna Saar. Žürii eripreemia kui
kõige noorem laulja sai Sandra Daisel Haar (2a.), kes laulis
meile kahe vooru jooksul kokku kolm laulu. Need laulud oli
ta selgeks õppnud laulustuudios Fa#.
Seda, et korraldatud üritus ei olnud tähtis mitte ainult lauljate
ja nende lähituttavate jaoks, andis tunnistust pealtvaataja
Jaan Undritsa tänukõne lauluvõistluse lõpus. Selle toreda
ürituse idee autoriks oli valla kultuuri- ja spordinõunik Ilona
Vaagen. Ideed aitasid teostada Haaslava Vallavalitsus ja
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp. Aitäh.
Helje Aljas
žürii liige
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PRIA alustab pindalapõhiste toetuste taotluste vastuvõtmisega
PRIA piirkondlikud bürood ootavad 2.-22. maini maaharijaid
taotlema ühtset pindalatoetust ja põllukultuuri kasvatamise
toetust, põllumajanduslikku keskkonnatoetust, ebasoodsamate piirkondade toetust ja keskkonnaalaste kitsendustega
piirkondade ehk Natura toetust.
Toetust saab taotleda vähemalt 1 ha põllumajandusmaa kohta
ja põllu suurus peab olema vähemalt 0,30 ha. Põld, millele
toetust taotletakse, peab asuma PRIAs registrisse kantud
põllumassiivil. Põllukultuuride kasvatamise toetust ja Natura
toetust saab taotleda vähemalt 0,3 ha põllumajandusmaa
kohta.
Ühtne pindalatoetus ja põllumajanduskultuuri täiendav
otsetoetus
Ühtse pindalatoetuse saamiseks tuleb taotlejal kas:
-külvata, istutada või maha panna põllukultuurid või rajada
mustkesa 15. juuniks;
-niita või karjatada rohumaad enne 31. juulit ning niide
hekseldada või ära vedada (v.a heinaseemnepõllud ning
käesoleval aastal rajatud rohumaa);
-kasutusest väljas olevale maale rajada 1. juuliks
põllumajanduskultuur või mustkesa või teha 31. juuliks
mehhaaniline umbrohutõrje;
-põllumajanduskultuuri
täiendava
otsetoetuse
jaoks
õigustatud kultuuri kasvatama.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus
Seda toetust taotledes tuleb taotlejal võtta kohustus täita
kõiki toetuse saamise nõudeid viis aastat. Keskkonnatoetuse
raames
toetatakse
keskkonnasõbralikku
tootmist,
mahepõllumajanduslikku tootmist ning eesti, tori ja eesti
raskeveo hobuse ning maatõugu veise kasvatamist. Samuti

toetatakse kiviaedade rajamist, taastamist ja hooldamist,
mille taotluste vastuvõtt toimub 5. – 23. septembrini.
Keskkonnasõbraliku tootmise eest saavad toetust taotleda
vaid need, kes said seda toetust ka 2005. aastal ning kes
täidavad kogu oma kasutuses oleval põllumajandusmaal
üldisi keskkonnanõudeid. Siia tuleks kirjutada ka kohustuse
asendamisest (et seda saab teha taotluste vastuvõtuajal ja et
selleks on spets vorm)
Ebasoodsamate piirkondade toetus
Ka seda toetust taotledes tuleb taotlejal võtta kohustus täita
toetuse nõudeid viis aastat. Ebasoodsamate piirkondade
toetuse suurus on 391 kr/ha aastas ja seda saab isik, kelle
põllud asuvad põllumassiividel, mis jäävad 100%
ebasoodsamasse piirkonda. Taotlejal tuleb täita kogu oma
kasutuses
oleval
põllumajandusmaal
üldisi
keskkonnanõudeid.
Natura toetus
Seda toetust saab 2006. aastast alates taotleda esmakordselt.
Toetust makstakse taotleja põldudele, mis jäävad täies
ulatuses Natura 2000 võrgustiku alale, toetuse määr ühe
hektari kohta on 502 krooni aastas.
PRIA saadab enne taotlusperioodi algust ka kõigile eelmisel
aastal pindalatoetust saanutele postiga koju juhendi “Abiks
taotlejale”, põllumassiivide kaardid ja taotlusvormi.
Lisainformatsiooni, taotlusvorme ja kaarte saab ka nii PRIA
piirkondlikest büroodest kui veebilehelt www.pria.ee.
Taotluste vastuvõtuajal on enamuse PRIA piirkondlike
büroode juures kohaliku nõuandekeskuse nõustaja, kellelt
saab abi taotluste täitmisel. Viimastel päevadel tekkida
võivate järjekordade vältimiseks soovitab PRIA taotluse
esitada mai esimeses pooles.

Veel kord kaubandustegevuse seadusest
Kõik Haaslava vallavalitsuse poolt välja antud kauplemis- ja
tegevusload kaotasid uue kaubandustegevuse seaduse
jõustumisega (s.o 15.04.2004) kehtivuse alates 15.aprillist
2005.
Haaslava vallas tegutseb äriregistri andmetel 95 ettevõtjat,
kellest 15 on registreeritud majandustegevuse registris. Seega
suur osa Haaslava valla ettevõtjatest tegutseb vallas ilma
loata.
Selleks, et tegutseda valla territooriumil seaduslike
ettevõtjatena, tuleb nii füüsilistel kui ka juriidilistel isikutel,
kes pakuvad majandus- ja kutsetegevuse raames oma tooteid
või teenuseid müügiks, registreerida end majandustegevuse
registris. Olgu nendeks piimatootjad, viljamüüjad,
akendetegijad, IT teenuse pakkujad või juuksurid.
Selleks, et registreerida majandustegevuse registris, tuleb
ettevõtjal täita registreerimistaotlus ning esitada see Haaslava
vallavalitsusse ja tasuda riigilõiv 300.- krooni, mis laekub
valla eelarvesse.
Ühtlasi tahaksin meelde tuletada juba registreerunud
ettevõtjatele kui ka uutele ettevõtjatele, et seaduseandja on
pannud ettevõtjatele kohustuse esitada haldusorganile, kellele
esitati registreerimistaotlus, kinnitada registreeringu õigsus
iga aasta 15.aprilliks. See tähendab seda, et ettevõtjad
teatavad, et nad jätkuval tegutsevad majanduse- ja
kutsetegevusega. Kui ettevõtja ei esita kinnitust

registreeringu õigsuse kohta, siis kõigepealt haldusorgan
peatab ettevõtja tegevuse ning kui kuue kuu jooksul ettevõtja
ikka ei ole registreeringu õigsust kinnitanud, siis haldusorgan
kustutab ettevõtja majandustegevuse registrist registreeringu
peatamisest arvates.
Kaubandustegevuse seadusega on määratud kindlaks isikud,
kes teostavad järelevalvet. Nendeks on: tarbijakaitseamet,
tervisekaitseamet, politseiprefektuur ja vallavalitsus.
Kaubandustegevuse seaduse § 23 lg 1 p 5 kohaselt võib
järelevalvet teostav ametiisik teha ettekirjutuse. Samuti on
seadusega reguleeritud rahatrahv, kui kaupleja või müüja
müüb kaupa või teenust ilma sellekohase märketa
registreeringus, karistada rahatrahviga, füüsilisi isikuid kuni
300 trahviühikut ehk kuni 18 000 krooniga ning juriidilisi
isikuid kuni 50 000 krooniga.
Summad on mõtlemapanevad ning sellepärast palume kõiki
Haaslava valla territooriumil tegutsevaid ettevõtjaid
kontrollida, kas nende majandus-või kutsetegevus on
kaubandustegevuse seadusega kooskõlas.
Täiendavat informatsiooni on võimalik saada majandus- ja
kommunikatsiooniministeeriumi
koduleheküljelt
http://mtr.mkm.ee/ ja ka vallavalitsusest.
Aire Veske
vallasekretär
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Metsamajanduskavad
Haaslava valla metsaomanikele on valmimas riigi kulul
metsamajandamiskavad. Need on ühtlasi ka viimased
metsamajandamise kavad, mis valmivad täielikult riigi kulul.
Alates 2006. aastast saab metsaomanik metsamajanduskava
tellida oma raha eest vastavat litsentsi omavalt firmalt.
Metsaomanikul jääb võimalus tellitud kava maksumuse eest
saada 70 % ulatuses rahalist kompensatsiooni SA
Erametsakeskus
kaudu.
Info
saamiseks
pöörduda
metsaomanike seltsi või valla metsaspetsialisti poole.
Metsamajanduskavaga saab metsaomanik ülevaate metsa
varudest (inventeerimine), kavas tuuakse välja metsa
fikseeritud statistilised näitajad, koostatkase puistuplaan ja
takseerkirjeldused ning antakse kinnistu metsa majandamise
soovitused, sealhulgas ka raiete nimekiri. Metsaseaduse
muudatuse põhjal ei saa metsaomanik alates 01.01.2005. a
teha uuendus-, harvendus- ja valikraiet, kui tal puudub
metsamajandamise kava või tal on küll kava, aga see on
kehtestamata. Seega, metsa raiumiseks on kava olemasolu
ilmtingimata vajalik.
Haaslava vallas on riigi 2005. aasta tellimuse alusel
valmimas metsamajanduskavad kokku 81 kinnistu kohta.
Nimekirjas ei ole neid kinnistuid, millel 2005.a jaanuarikuu
seisuga oli kehtiv metsamajanduskava. Metsamajanduskava
ei pea olema alla 2 ha suuruse metsamaaga kinnistu kohta.
Palun metsaomanikel kontrollida oma kinnistu nime
olemasolu või mitteolemasolu avaldatavas nimekirjas, sest
samale kinnistule topeltkava tellimisel kava maksumust ei
kompenseerita.
Valminud metsamajanduskavad saab omanik allkirja vastu
kätte vallamajas metsaspetsialisti käest vastuvõtuajal,
neljapäeviti kell 10.00 – 11.00 ja muul tööajal valla tehnilise
sekretäri Maire Mangluse käest. Valla metsaspetsialisti
telefon 5247 697.
Seisuga 10. aprill 2006. a on Metsaeksperdi Metsakorralduse
OÜ poolt valminud metsamajanduskavad alljärgneva 46
Haaslava valla kinnistu kohta:
Jrk nr Kinnistu nimi
Kinnistu omanik
Kirs Kai
1 Aadami
Clausus OÜ
2 Albri
3 Ansu
Käärst Merle, Ants
Krantsiveer Janno
4 Everti-Otsa
Nemsitsveridze Zakaria
5 Georgia
6 Hõbearu
Kepler Endla
Hango Arry
7 Kangru
Kukkes Arvo
8 Karoliina
9 Kihno
Anderson Olev
Kajalaid Maie
10 Kirbu
Samarüütel Avo
11 Kirbuvälja
12 Kolga
Lints Valdur
Saluäär Silvi
13 Kortsu
Kotkas Kaimar
14 Kotka
15 Laanemetsa
Consista OÜ
Varusk Selma
16 Lepiku
17 Marko
Laul Antonina
Laaber Eduard
18 Metsa
Tootsi Julius
19 Metsataga

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Mustika
Mäe
Männimetsa 1
Niguli
Rainova
Ristikivi-Miku
Robimetsa
Roiometsa
Rüütli
Sepa
Siimo
Silvaku
Sotniku
Taari
Tamme
Teppani
Tigase
Tordi
Tsiirma
Undi
Uue-Aadami
Villemimetsa
Villemioja
Villemireinu
Voitka
Vooremetsa
Väike-Marguse

Oks Tõnu
Soe Hedi, Tiit
Sell Raivo
Lotta Nikolai
Vatter Juhan
Sõrmus Mihkel
Tava Mets OÜ
RT Mets OÜ
Samarüütel Avo
Lepiku 1 Ühistu
Lellep Astrid
Saluäär Silvi
Tava Mets OÜ
Laine Pille
Kägo-Saunasoo Ellen
Ütsi Jaan
Korb Avo, Enn, Uudo
Mals Juhan
Mällo Mart
Reisner Jaanus
Kuruk David
Ottas Andrus
Kruuse Tarvo
Kruuse Tarvo
Hint Anne; Papp Kaja
Paabo, Indrek
Erlich Helvi, Kalju, Elmar

Lähikuudel valmivad metsamajanduskavad alljärgneva
27 kinnistu kohta, millest teatan vallalehes:
Kinnistu nimi
Kinnistu nimi
Aardla
Pille
Ansi
Pori
Hanso
Raudsepa
Kolga
Redeli-Koordi 1
Kvoodimaa
Ristikivi
Kvoodimatsi
Roiumetsa
Lasketiiru
Roiumetsavahi
Lokku
Sabali
Loku
Sepametsa
Lokumetsa
Sisaski
Marteni
Tagametsa
Meistrite 12b
Udre
Mäe-Sagara
Undemäe
Nõmmeotsa
2006. aasta lõpus valmivad metsamajanduskavad
alljärgnevate kinnistute kohta:
Kinnistu nimi
Kinnistu nimi
Joosepi
Pihlapuu
Pihlapuu
Saage
Musta
Sulo
Jutra
Soovere
Maano Laatsit
Haaslava valla piirkondlik metsanduse spetsialist
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Ring jälle täis
Ühel algklassiõpetajal saab ring täis, st tema 3.klass lõpetab
ja asemele astub uus 1.klass. Praeguse 3.klassiga ei toimunud
meil eelkooli, vaid kohtusime enne kooli kevadel kahel
korral. Kogu koosoldud aja vältel on vaevanud mind mõte, et
kas selletõttu tuli lapsi meile vähem. Olen sellest süütundest
nüüdseks prii, sest tulevase 1.klassiga on eelkool toimunud
korrapäraselt. Alustasime oktoobrist, kutsed saatsime 11-le
meie valda elukoha registreeritud lapsele, kohale tuli 5 ja
kõik käisid kenasti ka talv läbi kord kuus eelkooli tundides.
Tänaseks on lapsi järel 4, sest üks tüdruk tegi katsed
linnakooli ja sai ka sisse.
Meie aga ootame ikka neid, kes on meie piirkonna lapsed,
kuid eelkooli ei jõudnud või pole veel suutnud kooli osas
valikut teha. Viimane eelkooli tund toimub laupäeval 6.mail
kl 10.00 Sillaotsa koolimajas, kuhu on abiks palutud meie
muusikaõpetaja Kadri Pihlar ning klassijuhataja Katre Sarap
soovib korraldada ühist arutelu tulevase 1.klassi
lastevanematega. Kõige viimane kokkusaamine enne
suvepuhkust on traditsioonilisel tutipäeva aktusel 26. mail.
Nüüd tulen tagasi alguse ja nende väikeste numbrite juurde.
Praegune 3.klass oli enne 1.kl neljaliikmeline, sügiseks
kogunes 6 last, tänaseks järgi on 5 õpilast. Eelkool on praegu
samuti neljaliikmeline, julgen loota, et mõni laps ikka
kolimiste, ehitamiste käigus meile lisandub. Kuid küsimus,
miks meile siiki nii vähe lapsi tuleb, on endiselt õhus. Mõned
põhjused on üsna loogilised - kui vanemate töökoht on
linnas, siis võetakse laps endaga hommikul kaasa ja tullakse
õhtul ka koos koju. Algklassi lapse tööpäev on 4-5-tunnine,
ülejäänud aja sisustavad kõikvõimalikud ringid, trennid, pilli
ja kunsti õppimine. Kas viiel päeval nädalas, ei oska vastata.
Sillaotsa Põhikoolis on küll viiel päeval nädalas huviringide
töö. Algklassi osas kahel päeval laulukoor, kunstiring; väga
populaarne poiste käsitöö õpetaja võtab meisterdamise ringi
ka kõige nooremaid, samuti toimub näitering ja lõpuks meie
peibutusobjekt - uus võimla, mis oma täit tegevuskava
praegu kevadel paika pole saanud, aga sügisel lisanduvad
kindlasti mitmed uued treeningud. Kas on piisavalt tegevust?
Ülearugi, sest võin öelda, et selline huvikava on jõukohane
ainult kõige tublimatele õppuritele, sest neil, kel tuleb
õppimist õpiabi tundides toetada, jääb paratamatult
huvitegevuseks vähem aega. Arvan, et huvitegevus kannatab
linnaspakutavaga võrdluse välja küll ja meie suureks plussiks
on, et meil on see tasuta, linnas enamasti mitte.
Nüüd aga peamisest, mille pärast koolid üldse olemas on –
õppimisest. Miks eelistatakse väiksele maakoolile linna
mammutkoole, kus norm ei luba üle 24 õpilase klassi panna
ja tegelikkuses töötavad ikkagi 30-sed klassid? Mitu korda
saab 1 õpilane nädala jooksul 30-ses klassis suuliselt vastata
või arvamust avaldada? Mina arvan, et paar korda on väga
hästi. Kidakeelsemad tunnevad selle üle ainult heameelt ja
saavad aktiivsemate varju jäädes edasi endasse tõmbuda.
Aktiivsemad, kes tahaksid kogu aeg arvamust avaldada,
võivad jääda jällegi emotsionaalselt välja elamata ja kui

emal-isal ka pole õhtul kodus mahti muljeid vahetada, võib
hakata lapsel arenema negatiivne emotsioon. See viimane on
siiski oletuslik. Viie õpilasega päevast-päeva töötades on küll
õpetajal vahel natuke igav, “vürtsi” jääb väheks, õpilane aga
teab, et igale küsimusele peab ta vastama, iga kojuantud
õppetükk tuleb ka hindele vastata, sest meie jõuame kõiki
küsida ja õpilane ei saa loota sellele, et las targemad
vastavad, mina unelen edasi.
Sügisel riikliku järelvalve käigus oli ametnik hinnanud
mitmetes klassides ainetunnid vaimse pinge poolest
madalaiks.Ükski õpetaja ei osanud lahti seletada seda mõistet
ega anda neid parameetreid, mille järgi seda pinget mõõta.
Õpetajana ma esitan õpilasele küsimuse, ma annan talle ka
aega järelemõtlemiseks, mitte huupi vastuse paristamiseks,
samuti olen õpetanud õpilasi kannatlikuks ja kuulama ka
selliseid vastuseid, kus vastuseandjal läheb aega
kogelemisele või mõttest lause kokkupanemine võtab
tavalisest pisut rohkem aega. Õpetame ja õpime hoolivust
ning üksteisemõistmist. Otsustage ise, kas nimetatud juhtudel
on pinge madal või kõrge ja seda kummal siis, kas vastajal
või vastuseootajal. Kahtlen sügavalt, kas ametnik süveneb ka
tausta, mis iga õpilasega kaasa käib. Temal pole tõenäoliselt
selleks aega, aga minul on. Mina töötan nende õpilastega
juba üle 3 aasta ja tean täpselt, kes millisest punktist alustas
ja kuhu on jõudnud - need on suured edasiminekud, mis ei
kajastu kuskil konkreetsetes paberites. Kolme aastaga kasvad
inimesega kokku, teisisõnu saad hingelähedaseks. Aga
missugune inimene ei vaja hingesugulast või missugune
lapsevanem ei taha , et tema lapsel oleks õpetajatega hea
kontakt.
Meil on kiire, on vaja saavutada tase - lasteaiast õigesse
kooli, siis edasi kõrgemasse kooli, seejärel rügame tasuval
töökohal kuldse pensionipõlve nimel, ja edasi?
Kiirustamisel ja ajapuudusel on omad ohvrid, aga see on
teine ja üldse mitte vähetähtis teema. Ühe näite tooksin veel.
Üks õpilane läbis enne 1.klassi psühhiaatrilise testi, mis oli
ülesehitatud mõtlemiskiirusele ja selle tulemusel soovitas
spetsialist lapsevanemale oma laps panna erikooli, kuid tubli
lapsevanem kuulas südamehäält ja pani lapse kodu lähedale
ja väga õigesti tegi, sest see õpilane on küll aeglane enese
keelelisel väljendamisel, kuid see-eest ülipõhjalik ja tänu
sellele jõuabki õigete vastusteni, kuid matemaatikas on ta
klassi taibukaim. See ongi meie pluss, et me jõuame
õpilasteni ka sügavuti, tänu nende väiksemale hulgale ja
tunneme oma kasvandikke ning meil on toimivad
tugisüsteemid, ainult kui meie nn „kliendid“
sooviksid seda „kliendiabi“ kasutada ja muide, jällegi tasuta.
Kena kevadet soovides
Katre Sarap
Sillaotsa Põhikooli õpetaja
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Õnnitleme maikuus sündinuid

13
14
15

Maie Aasna
Maila Malinen
Aino Roio
Heldur Pallo
Lembit Rinaldo
Aita Munitsõna
Ene Laur
Helene Undrits
Elsa Juus
Maimu Luht
Maie Lätt
Viljar-Magnus-Kaarle Päss
Kalju Raag
Nadežda Smolina
Alviine Kupri
Elvi Laja
Heinu Sorga

1940
1940
1920
1938
1938
1941
1944
1910
1929
1936
1936
1935
1944
1945
1924
1942
1938

Haaslava
Aardla
Roiu
Lange
Aardla
Kurepalu
Kurepalu
Haaslava
Kurepalu
Roiu
Aadami
Haaslava
Aardlapalu
Ignase
Roiu
Koke
Aardla

16
22
23
26

Eldur Laja
Hilda Taavita
Ilme Vihm
Jaan Hansen

1938
1931
1941
1929

Ignase
Aardla
Mõra
Mõra

1
2
3
5
9
10
11
12

27
28
30

Malle Rahnu
Jaanus Reisner
Lehte Kaljumäe

1939
1938
1944

Tõõraste
Aadami
Ignase

Palju õnne!

Sünniaasta 2006
Sigmar Heiken Uibo
02.03.2006
Uniküla
Kertu Hansen
23.03.2006
Aardla küla
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
28.04.06
29.04.06
12.05.06
21.05.06

Ülenurme rahvateatri etendus „Vargad” seltsimajas Priius
Tantsuõhtu ansambliga „Kihnu poisid” seltsimajas Priius
Sillaotsa PK ja lasteaia Kukupai emadepäeva kontsert seltsimajas Priius
Haaslava valla taidlejate emadepäeva kontsert seltsimajas Priius

Kell 20.00
Kell 21.00
Kell 18.00
Kell 16.00

Kes on Kihnu poisid?
Alljärgnevalt väike ülevaade ansambli saamisloost:
„Asi sai alguse 1996. aasta suveööl, kui me neli poisikest Raino, Janno, Ralf ja Vallo - saime vana Kihnu rahvamaja
laval kokku ja proovisime teha miskit muusikat. Pärast
kääksutamist mindi üheskoos kodu poole ja otsustati veel
kokku saada. Esimeseks looks, mis enam-vähem välja tuli,
oli ansambel Smilersi lugu ,,Tahan Sind"
1999. aasta sügisel tabas kogu Kihnu rahvast suur õnnetus põles maha rahvamaja, mis oli aastakümneid tagasi kihnlaste
endi initsiatiivil ehitatud. Koos majaga hävis kogu meie
helitehnika ja pillid ning olime jäänud tühjade kätega. Kuid
juba järgmiseks suveks saime jalad alla ja bändi uueks
pesaks sai Raino ja Ülo kodu Kaerametsa talu. Vanas aidas

seadsime kokkuklopsitud tehnika üles ning hakkasime taas
jõudu koguma.
Inspiratsiooni oleme saanud sellistelt ansamblitelt nagu VLÜ
ja Untsakad, kes on linti laulnud väga palju häid Kihnu
lugusid. Ega neid eriti enam järel pole, kuid midagi oleme
meiegi veel leidnud ja oma repertuaari lisanud. Teeme ka ise
lugusid.”
29.aprilli tantsuõhtul seltsimajas Priius mängib ansambel
„Kihnu poisid”. Pidu algab kell 21.00. Tantsuõhtu pilet
maksab 60 krooni. Piduliste tarvis töötab kohvik.
Kõik lustima mõnusa muusika saatel!
Ilona Vaagen
kultuuri- ja spordinõunik

Pensionärideühendus „Kuldlõng”
23. aprillil k.a. toimus ühenduse kevadpidu. Huvitava
eeskavaga esinesid Ahja kultuurimaja taidlejad. Meie oma
Priiuse külakapelli muusika saatel sai tantsu keerutada ning
hr Heino Orav kinkis kõigile saalisviibijatele laulukimbukese
oma rikkalikust repertuaarist.

Peo viimases osas valiti pensionärideühendusele uus juhatus.
Esinaise tiitlit kannab ja kohuseid täidab pr Helgi Tohvri.
Teda aitavad abiesinaised pr Kati Romanova ja pr Hille Hein.
Jõudu, jaksu ning huvitavaid ideid uuele juhatusele!
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Informatsioon
• Haaslava Vallavalitsuse 11.04. 2006 korraldusega nr 69 on algatatud detailplaneeringu koostamine Kõivuküla külas asuva
Edeage maaüksuse ca 6,4 ha suuruse maa-ala kruntimiseks. Planeeringuga määratakse kruntidel ehitusõigus ja
maakasutustingimused.
• Haaslava Vallavalitsuse 18.04.2006 korraldusega nr 75 algatati detailplaneeringu koostamine Männioksa maaüksusel
Kurepalu külas, millega määratakse ehitusõigus planeeritaval maa-alal.

28. aprillil kell 20:00
Seltsimajas Priius
Ülenurme rahvateater
Naljamänguga
VARGAD
Pilet 25 krooni

29. aprillil kell 21:00
Seltsimajas Priius
Tantsuõhtu ansambliga
KIHNU POISID
Pilet 60 krooni
Avatud kohvik

Politseiteated
 Ajavahemikul 30.03.06 a kella 18.00 kuni 31.03.06 a
kella 08.00 ni on ukseluku lõhkumise teel sisse murtud
Aardlapalu külas Palupealse kinnistul asuvasse ehitusjärgus
majja ja varastati üks pakk vahtpolüsterooli maksumusega
260 krooni. Samal ajal lõhuti ka soojaku ja konteineri lukud,
kuid sealt midagi varastatud ei ole. Kokku tekitati varalist
kahju 500 krooni.
 30.03.06 a pöördusid Roiu alevi Männi 3 maja elanikud
konstaabli poole ühisavaldusega sõidukite parkimise kohta
maja juures olevale haljasalale.
 31.03.06
a kella 16.10 ajal juhtis Tarmo (s.1989 a )
Roiu-Vana-Kastre teel sõiduautot OPEL, omamata
juhtimisõigust.
Sõidukile
oli
paigaldatud
valed
registrimärgid, samuti puudusid esitamiseks teised vajalikud
sõidudokumendid.
Konstaabli
poolt
koostati
väärteoprotokoll.
 03.04.06 a kella 15.40 ajal toimetati Roiu Kesktänav 3
maja juurest kainenemisele kaks meeskodanikku, kes
joobnud olekus rikkusid avalikku korda. Väärteo
toimepanijaid karistati konstaabli poolt järgmiselt: korda

rikkunud Meelist 900 kroonise rahatrahviga ja Liivot 600
kroonise rahatrahviga.
 07.04.06 a kella 22.20 ajal juhtis 1988 a sündinud Urmas
Haaslava külas sõiduautot omamata juhtimisõigust. Samuti
oli sõidukil läbimata nõuetekohane tehnoülevaatus.
Konstaabli poolt koostati väärteoprotokoll.
 12.04.06 a kella 13.38 ajal juhtis 1988 a sündinud
Timmo, kellel on piiratud juhtimisõigusega juhiluba,
sõiduautot kiirusega 89 km/h kohas, kus on lubatud suurim
kiirus 50 km/h. Rikkumiste kohta koostati väärteoprotokoll.
 12.04.06
a päeval tabati Kurepalu külast Kristjan,
kes osutus tagaotsitavaks.
 Ajavahemikul 10.03-08.04.06 a on Aardla külas Lokku
kinnistult raiutud ebaseaduslikult 26 okaspuud ja raiutud
puud on ära viidud. Omanikule tekitati 1850 krooni ulatuses
varalist kahju. Konstaabli poolt alustati kriminaalmenetlust.

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

Harras Tiisler
vanemkonstaabel

