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Vallavanema vastuvõtt kõige pisematele
Teist aastat järjest kutsus vallavanem kõige pisemaid
vallakodanikke koos vanematega enne emadepäeva
vastuvõtule, tähtsustamaks laste ja perede osatähtsust valla ja
riigi arengus. Laupäeval, 13. mail oli Priiuse Seltsimaja täis
rõõmsaid kilkeid, lalisemist ja mõnusat jutujoru.

laulab Hendrik Lang, klaveril Marika Lang

Piduliku ja harda meeleolu lõi noor esineja Hendrik Lang
lauludega „Värvilised unistused” ja „Emasüda”, klaveril
saatis Hendriku ema Marika Lang. Tundus, et saalisviibijad
hingasid ühte hingamist ja mõtlesid ühtesid samu mõtteid.
Ikka meile kõigile armsast emast, emaarmastusest ja
kodusoojusest. Pisikesed silmarõõmud haarati veel hellemini
emade, isade poolt kaissu, et tõestada, kui väga neid
armastatakse ja hoitakse. Meeleolu oli sõbralik ja samas väga
pidulik.
Vallavanem Jüri Raudseping tervitas kõiki pisikesi
vallakodanikke, nende õdesid, vendi ning lapsevanemaid.
Vallavanem tundis heameelt, et meil sündis eelmisel aastal
22 last, nendest 13 poissi ja 9 tüdrukut. Tänavu on sündinud
6 last, nendest 2 poissi ja 4 tüdrukut. Meie vallas on alati
väärtustatud lapsi ja peresid. Oleme üks väheseid
omavalitsusi, kes maksab sünnitoetust 6000 krooni ning
toetab esimesse klassi astujat 1000 krooniga. Alati on
pööratud tähelepanu noortele paremate ja mitmekesisemate
võimaluste tagamisele. Remonditud on lasteaia ruumid,
koolis tehakse igal aastal ulatuslikke remonditöid.
Käesoleval aastal paigaldatakse koolimajale uus katus,
ehitatakse
keskkütteja
ventilatsioonisüsteemid,
remonditakse klassiruume – seda kõike ligi 4 milj krooni
suuruses mahus. Iga aastaga on muutunud paremaks
sporditegemise võimalused. Nüüdseks on kordatehtud
palliväljakutele lisandunud käesoleval aastal valminud

Sillaotsa Spordihoone, kus lisaks õpilaste ja täiskasvanute
sporditegemisele saavad ka meie lasteaialapsed kahel korral
nädalas oma liikumistunde avaras ruumis läbi viia.
Momendil aga on tekkinud lasteaiakohtade nappus meie
lasteaias, kuigi statistika ei näita sündide märgatavat tõusu.
Kindlasti on üks põhjus, et soovitakse lapsele saada
soodsamat arengukeskkonda, soodustamaks kasvamist
aktiivseks, teiste suhtes avatuks ja koostöövalmiks
inimeseks.
Seejärel kinkis vallavanem igale pisikesele vallakodanikule
hõbelusika, millel nimi ja sünnikuupäev.
On tore, kui lapsed kasvavad terves ja üksmeelses peres, kus
vanemad moodustavad üksteist mõistva ja toetava terviku.
Vaid tugev ja hästi toimiv perekond suudab pakkuda
tänapäeva heitlikus maailmas inimestele, eelkõige aga
lastele, kõige paremat eeskuju ning kõige suuremat
turvatunnet.
Palju õnne ja rõõmu, palju jõudu ja jaksu emaks- ja
isaksolemise auväärse ametiga toime tulemisel. Lapsed on
meie tulevik. Kõike, mida me teeme täna, peavad edasi
kandma meie lapsed. Elu mõte on järjepidevas
edasikestmises ja arengus. Valla ja Eesti tulevik sõltub suurel
määral sellest, kuidas seda kujundavad meie lapsed.

noorim vallakodanik Kert Pikkov

Armastage, toetage, tunnustage oma lapsi ja leidke nende
jaoks alati aega. Üksmeelt, mõistmist ja armastust Teie
kodudesse, sest kodust algab kõik hea ja kaunis.
Maie Otsa
haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
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Aitamine on sama vana kui inimühiskond
Inimeste vastastikune abistamine on
sama vana kui inimkond. Läbi aegade
on kohalikud omavalitsejad toetanud
eakaid, haigeid, orbusid, vaeseid.
Sageli on see tegevus käinud ka läbi
usuorganisatsioonide.
Eestis pärinevad esimesed andmed
heategevuslikust hoolekandetegevusest
13.sajandist (kloostrite varjupaigad,
pidalitõbiste ja vigaste hospidalid).
19.saj. lõpus hakkas tekkima erinevaid organisatsioone, sest
hoolekande vastutus kandus kogudustelt üle valdadele ja
linnadele, mis aga ei suutnud oma vahenditest kõiki
abivajajaid aidata.
Esimese Maailmasõja järel oli heategevus suunatud sõja
tagajärgede all kannatajate olukorra parandamiseks.
Heategevuslik abi vähekindlustatud inimestele oli eriti
vajalik 1930.aastate alguse majanduskriisi ajal.
Peipsi
Koostöö
Keskus
tegutseb
2001.
aastast
kogukonnafondide tugiorganisatsioonina. Esimene iseseisev
kogukonnafond Eestis asutati aga juba aastal 2002 ja selleks
sai Viljandimaa Kogukonna Fond, mis praeguseks on
tõestatud oma suutlikkust toetada kohalikku kultuuri, mulgi
dialekti ja inimeste vabaühendusi maakohtades. Fondi abiga
loodi allfond Lilli Mulgimeelse Vabakooli toetuseks.
Viljandimaa Kogukonna Fond on toonud maakonda
erasektori raha, samuti aidanud kaasa, et riiklike
programmide rahad jõuaksid väikeste külaseltsideni, sest
neile on suurtest fondidest raha taotlemine sageli keerukas.
Näiteks saavad kogukonnafondi stipendiumi toel omandada
haridust andekad noored, kes muidu õpiraha kokku ei saaks.
2003. aastal loodi Järvamaa kogukonnafond.
Kogukonnafondi
põhimõte
seisneb
abivajajate
heategevuslikul toetamisel, siin on oluline ühine territoorium.

Eraisikud, ettevõtted ja asutused annetavad ühiskassasse
eesmärgiga parandada piirkonna elukvaliteeti tervikuna.
Kogukond saab vastavalt vajadusele fondi vahenditega aidata
oma nõrgemaid liikmeid: lapsi, eakaid, kodutuid, ka loomi.
Heategevus ja heategevusorganisatsioonid on kõige paremini
välja kujunenud maades, kus puudub riiklik sotsiaalabi
(näiteks Ameerika Ühendriikides). Samas on heategevus
vajalik ka riikides, kus sotsiaalabisüsteemid küll toimivad,
aga pole piisavad, et tagada ühtlast heaolu.
Euroopas on kogukonnafilantroopia ideed kandvad
organisatsioonid võtnud erinevaid vorme: kogukonnafondid,
heategevuslikud kodanikuühendused, regionaalsed fondid,
kogukondlikud annetuskampaaniad jmt.
1994.a.
oli
Euroopas
30
kogukonnafilantroopia
organisatsiooni ja aastal 2004 loendati neid juba 300 ringis.
See näitab, et kogukonnafondid on üks kõige kiiremini
arenevaid heategevuse vorme nii Euroopas kui ka kogu
maailmas.
Fond hangib ressursse läbi kogukonnaliikmete partnerluse,
kus koostööd teevad eraisikud, äriettevõtted, omavalitsus ja
vabaühendused. Fond annab kogukonnale teada oma
eesmärkidest, tegevustest, rahalisest seisust ning on avatud ja
läbipaistev, teenides kogukonna huve. Kindlasti annavad
kogukonnafondid
omavalitsustele
teavet
kohalikest
valuküsimusest ja on suureks abiks probleemide
lahendamisel. Kogukonnafondi eesmärgiks on kohaliku
arengu edendamine, olgu siis tegemist valla, linna, maakonna
või ka territooriumiga, millel elavad inimesed tajuvad end
ühtse kogukonnana, jagades lähedasi eesmärke ja huvisid.
Hea, kui selline heategevuslik fond saaks olema igas
maakonnas, piirkonnas või vallas.
Jaan Õunapuu
regionaalminister

Haaslava valla üldplaneeringu koosolek
Haaslava Vallavolikogul on 25.05.2006 plaanis algatada
valla üldplaneering.
Lahtiseletatult on üldplaneering valla ruumilise arengu
kavandamine, mille käigus lepitakse kokku üldistes ruumilise
arengu põhimõtetes - kuhu tulevad elamualad, kuhu
tööstusalad, missugused maa-alad jäävad põlluharimise ja
metsamajandamise tarbeks ning missugused avalikule
sektorile, samuti erinevate teede asukohad jms.
Üldplaneering on tulevikus aluseks detailplaneeringute
koostamisele ning seega ka ehitamisele - üldplaneeringuga
määratakse tulevased hoonestamiseks sobivad maa-alad,
maakasutuse sihtotstarbed ning sellest tulenevad piirangud,
nagu kruntide suurused või hoonete üldarhitektuursed
nõuded. Samuti loob valla üldplaneering valmisoleku
investeeringuteks ja tagab arenguprotsesside järjepideva
jätkumise.

Üldplaneeringu koostamine on vallas tänasel päeval veel
algstaadiumis, kus on tehtud vajalik eeltöö olemasolevast
olukorrast vallas, valmistatud ette kaardimaterjal ning
kogutud vajalikud andmed loodus- ja muinsuskaitse all
olevatest objektidest.
31.mail 2006 kell 18.00 toimub Priiuse seltsimajas koosolek,
kus analüüsime koos valla tugevaid ja nõrki külgi, arutame
läbi võimalused ja ohud.
Ootame
osavõtjatelt
(valla
elanikud,
ettevõtjad,
põllumajandustootjad) ideid üld- planeeringuga määratavate
elamu- ja tööstusalade asukoha kohta vallas ning millised
piirkonnad jääksid põllu- ja metsamajanduse tarbeks.
Heiki Tooming
ehitusnõunik
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LEADER – mis ja milleks see on?
Eesti astumisega Euroopa Liitu on maaelu arenguks
avanenud ligipääs mitmetele fondidele. Üks nendest on
LEADER-programm. Tegu on Euroopa Komisjoni
algatusprogrammiga maaelu arendamiseks, mis sai oma
nimetuse prantsuse keelsest lühendist: Liaison Entre Action
de Developpement de l'Economie Rurale. LEADER
tähendab: seosed erinevate maamajanduse arengu tegevuste
vahel. LEADER programmi eesmärgiks on julgustada ja
toetada maaelu arengut soodustavate strateegiate loomist
ning elluviimist, rõhk on pandud koostööle ja
koostöövõrgustikele erinevate maapiirkondade vahel.
Kindlasti tuleks rõhutada, et programm on siiani rakendunud
igas riigis ainult osades piirkondades. Alles uus EL
programmiperiood 2007-2013 näeb ette, et LEADER
rakenduks terves riigis.
Programm hakkab lähtuma samadest põhimõtetest nagu
teistes EL liikmesriikides:
- LEADER-toetuse kasutamise oma piirkonnas otsustab
kohalik tegevusgrupp vastavalt arengustrateegiale;
- toetust saavad taotleda kõik sektorid (ettevõtjad, FIE-d,
MTÜ-d ja vallavalitsus);
- projektid on oma maksumuselt suhteliselt väikesed;
- tegevusgrupp on samas ka programmist informeerijaks ja
projektide koostamisel abistajaks.
Kohalik tegevusgrupp
LEADER-tüüpi tegevuste rakendamiseks on vaja luua
kohalik tegevusgrupp, mille inglise keelne vaste on Local
Action Group ning mille lühend - LAG on tulnud ka
eestikeelsesse kõnekeelde. See mõiste on Eesti maaelu
arengus täiesti uus. Kohaliku tegevusgrupi kaudu
rakendumine tähendab seda, et piirkonnas, kus kohalikku
tegevusgruppi ei ole, seda toetust ei saa.
Kuidas saada kohalikuks tegevusgrupiks?
Kohaliku tegevusgrupi staatust saab taotleda Eestis:
- mittetulundusühing, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on
kohalik areng;
- mis on moodustatud partnerluse põhimõtteid arvestades,
koosnedes kõigist kohalikest partneritest – kohalikust
omavalitsusest,
ettevõtlusja
mittetulundussektori
esindajatest;
- põhikirjaliselt peab olema tagatud, et kohaliku omavalitsuse
osakaal otsustustasandil jääb alla 50%;
- elanike arv tegevusgrupi territooriumil peab jääma 10 kuni
100 tuhande elaniku vahele;
- piirkonna kuulumist tegevusgrupi koosseisu loetakse
kohaliku omavalitsuse esindatuse järgi;
- tegevusgrupi territoorium peab olema geograafiliselt,
majanduslikult ja sotsiaalselt ühtne;
- tegevusgrupi moodustamine peab olema avalik ning uutele
liikmetele avatud;

- kohalik omavalitsus, ettevõtja või mittetulundusühing saab
korraga kuuluda ainult ühte tegevusgruppi;
- kohalik omavalitsus ei tohi ühe programmperioodi jooksul
tegevusgruppi vahetada.
Kohaliku
tegevusgrupi
tingimustele
vastavad
mittetulundusühingud saavad LEADER-tüüpi meetme 3.6
avanedes
taotleda
tegevusgrupiks
tunnustamist.
Tegevusgruppide strateegiate ja tegevuskavade hindamise
viib läbi meetmekomisjon, kelle järjestuse alusel teeb
tegevusrühma
staatuse
andmise
otsuse
põllumajandusminister. Kuna tegu on pilootperioodiga ei
pruugi kõik taotlejad tegevusgrupi staatust sel perioodil
saada.
Tartumaal on moodustamisel kolm LEADER-tegevusgruppi.
Geograafiliselt võib piirkonnad jagada Põhja-, Lääne- ja
Kagu-Tartumaaks. Haaslava vald kuulub Kagu-Tartumaa
tegevusgruppi koos Meeksi, Mäksa, Luunja, Võnnu, Kambja
ja Ülenurme vallaga. Meie LAG-s kokku on 15 241 elanikku.
Kohaliku tegevusgrupi piirkonna strateegia
Kui tegevusgrupp on moodustatud, siis on tegevusgrupi
ülesandeks välja töötada oma piirkonna arengustrateegia,
valides ühe või kaks teemat:
- uute teadmiste ja oskuste kasutamine, et tõsta maapiirkonna
konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses;
- elukeskkonna parandamine;
- kohalike toodete väärtustamine (väikeettevõtete toodangu
turulepääsemine ühistegevuse kaudu);
- loodus- ja kultuuriressursside parem kasutamine
Siinjuures tuleks tähele panna seda, et kõikide piirkonna
probleemide lahendamiseks LEADER-programm ei ole
mõeldud. Laiemate probleemidega tegelemiseks vajalikud
institutsioonid tegutsevad ju edasi.
Praeguses algetapis on peamine eesmärk omandada oskusi
LEADER-i rakendamiseks. Selleks on LEADER–tüüpi
meetme 3.6 taotluse esitamisel ja positiivse otsuse saamise
korral võimalik loodaval LAG-l aastatel 2006-2008
järgmised
tegevused:
LEADER-tegevusgrupi
väljaarendamine,
tegutsemiseks
vajaliku
büroo
sisseseadmine,
strateegia
väljatöötamine
piirkonnas,
erinevate uuringute läbiviimine, ekspertabi kasutamine,
elanikkonna koolitamine ja informeerimine, kaasamaks
inimesi aktiivselt piirkonna arengus kaasa rääkima. Saab
alustada välissuhtlusega, et panna alus edaspidisele
võrgustikutööle ja ühisprojektidele.
Kõikidel, kes tunnevad, et neil on huvi ja soovi kohaliku
arengu teemadel kaasa mõtelda palume võtta ühendust
Teabekeskuse juhataja Tiiu Meeritsaga telefonil 7301460.
Üldinformatsiooni LEADER-programmi kohta annab Tartus,
Tuglase 13 tegutsev LEADER-infokeskus telefonil 74 21
771 või kirjutades: leader@mai.ee.
Artikkel on koostatud Ave Bremse artikli põhjal.

4

Teataja

Uute söödahügieeninõuete rakendamine talunikele ja põllumajandusettevõtetele
1 jaanuarist 2006 aastal jõustus Euroopa Liidu söödahügieeni
määrus, mis kehtestab nõuded sööda käitlemisele - sööda
tootmisele, töötlemisele ja turustamisele seal hulgas ka
pakendamisele, ladustamisele, veole ja impordile EÜ
välistest riikidest.
Tulenevalt määrusest peavad söödakäitlejad* täitma
söödahügieeni nõudeid alates 1. jaanuarist 2006.a ning neil
lasub kohustus vältida ja kõrvaldada ohud mis võivad
kahjustada söödaohutust mistahes selle käitlemise etapil
seega toodetud, pakendatud, ladustatud ja transporditud
söödad peavad olema kaitstud saastumise ja riknemise eest.
Nõuete eesmärk on tagada:
• söödaohutus alates sööda esmatootmisest (teravilja, heina,
silo jne tootmine) kuni toidu tootmiseks peetavate loomade
söötmiseni.
• sööda jälgitavus igas sööda käitlemise etapis tootjast
lõppkasutajani, mis tähendab, et kõik isikud, kellele määrus
laieneb, peavad arvestust ostetud ja müüdud söötade kohta.
• tegevusest teavitamine - Euroopa Liidu liikmesriikidelt on
nõutud, et järelevalve tagamiseks peab sööda käitleja
teavitama oma tegevusest Taimetoodangu Inspektsiooni 30.
juuniks 2006.a. Teavitama peavad kõik söödakäitlejad kellele
määrus laieneb.
Määrusest tulenevad lisa 1 nõuded laienevad kõikidele
isikutele, kes tegelevad:
• heina, silo, teravilja jt söödamaterjalide tootmisega oma
ettevõtte
tarbeks
turustamisotstarbelise
loomakasvatussaaduse saamiseks (kasvatatakse loomi piima,
liha ja munade tootmise eesmärgil);
• teravilja kuivatamise, jahvatamise, muljumise või erinevate
söödamaterjalide segamisega oma ettevõtte tarbeks
turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse saamiseks
(kasvatatakse loomi piima, liha ja munade tootmise
eesmärgil);
• segasööda tootmisega, kasutades täiendsööta, või lubatud
loomset proteiini oma ettevõtte tarbeks turustamisotstarbelise
loomakasvatussaaduse saamiseks (kasvatatakse loomi piima,
liha ja munade tootmise eesmärgil);
• oma toodetud kuivatamata teravilja, silo või heina müügiga;
Loetletud isikud peavad täitma lisa 1 nõudeid, mis tähendab
eelkõige et, sööda veoks kasutatavad veokid peavad olema
enne sööda vedu korralikult puhastatud (kui on veetud enne
väetist, puhitud teravilja või muud söödale ohtlikku ainet).
Ladustamisalad peavad olema enne uue sööda ladustamist
puhtad ning tuleb vältida sööda riknemist ilmastikuolude
tagajärjel. Sööda tootmisruumid ja seadmed peavad olema
puhtad. Kui peetakse mäletsejalisi ja mittemäletsejalisi ühes
ettevõttes siis loomset proteiini sisaldavat sööta
mittemäletsejalistele peab ladustama ja tootma eraldi
ruumides mäletsejaliste söödast. Sööda jälgitavuse
tagamiseks peab pidama arvestust iga sisseostetud sööda,
tema päritolu ja koguse kohta ning välja müüdud sööda
sihtkoha ja koguse kohta.
Määrusest tulenevad lisa 2 nõuded laienevad kõikidele
isikutele, kes tegelevad:
• jahvatamisteenuse või kuivatamisteenuse pakkumisega ja
rapsikoogi-, õlleraba- või muu söödamaterjali tootmisega;

• töödeldud söödamaterjalide (kuivatatud teravilja, teravilja
saaduste jne) müümisega;
• sööda ladustamise-ja veoteenuse osutamisega;
• segasööda (täissööt, mineraalsööt, täiendsööt) tootmisega
turustamise eesmärgil.
Loetletud isikud peavad täitma lisa 2 kehtestatud nõudeid
ehitistele,
vahenditele,
töötajatele,
tootmisele,
kvaliteedikontrollile, ladustamisele, veole, arvepidamisele ja
kaebuste ja sööda ringlusest kõrvaldamisele. Ettevõttel tuleb
täita üldiseid hügieeni nõudeid ning teostada toiminguid
(jahvatamine, kuivatamine jne.) ettevõtja poolt eelnevalt
kirjalikult koostatud juhendite ja korra kohaselt.
Lisa II täitjad peavad rakendama lisaks ohuanalüüsi ja
kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) süsteemi. HACCP
süsteemi
rakendamiseks
on
talunikel
ja
põllumajandusettevõtetel aega kuni 1. jaanuar 2008. Selle
süsteemi eesmärgiks on, et põllumajandusettevõte määratleb
kindlaks ohud, mis võivad esineda tema poolt teostatud
söödakäitlemise etappides ja mida tuleb tal vältida,
kõrvaldada või vähendada vastuvõetava tasemeni, et tagada
sööda ohutu käitlemine toiduahelas. Täpsemad nõuded
kehtestatakse
põllumajandusministri
määrusega
kus
arvestatakse nõuete kehtestamisel ettevõtete suuruse ja
tegevustega. Söödamaterjalide tootjatele ja töötlejatele
kehtestatakse vähem kohustusi kui söödalisandi ja eelsegu
tootjatele.
Määrusest tulenevad lisa 3 nõuded laienevad kõikidele
isikutele, kes tegelevad:
• turustamisotstarbeliste loomade söötmisega.
Lisa III on toodud head loomasöötmistavad.
Määruse nõudeid ei pea täitma isikud, kes:
• toodavad ja söödavad sööta loomadele, kellelt saadud
saadused (liha, piim, muna) tarbitakse ära oma pere poolt;
• toodavad sööta koduloomadele, keda ei tarvitata toiduks;
• söödavad loomi, keda ei peeta toidu tootmise eesmärgil
(karusloom jt.);
• müüvad oma tarbeks peetavate loomade söötmisest üle
jäänud
sööda
väikesed
kogused,
kohalikele
põllumajandustootjatele;
• tegelevad lemmikloomatoidu jaemüügiga.
TEGEVUSEST TEAVITAMINE
Isikud, kellele laienevad söödahügieeni nõuded, peavad
esitama hiljemalt 30. juuniks 2006 a. Taimetoodangu
Inspektsioonile andmed ettevõtte tegevuse kohta. Andmete
esitamiseks tuleb täita Taimetoodangu Inspektsiooni
koduleheküljel (www.plant.agri.ee – valida SÖÖDAD ja
edasi DOKUMENDIVORMID ja sealt “ETTEVÕTTE
TEGEVUSEST TEATAMISE AVALDUS”) olev ettevõtte
tegevusest teatamise avaldus, mis tuleb saata aadressil:
SÖÖTADE OSAKOND
TAIMETOODANGU INSPEKTSIOON
TEADUSE 2
SAKU 75501
HARJUMAA
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Avaldusi on võimalik saada ka Taimetoodangu Inspektsiooni
Söötade osakond
maakondlikest büroodest. Info telefonil 6 712 613 ja 6 712
Taimetoodangu Inspektsioon
649.
*söödakäitleja on kasumit taotlev füüsiline või juriidiline
Isikud, kes on oma tegevust teavitanud Taimetoodangu
isik, kes tegeleb sööda tootmise, segamise, töötlemise,
Inspektsiooni 2002 aastal peavad andma täiendavat
ladustamise, veo, turustamisega või impordiga, kaasa arvatud
informatsiooni ja uuesti oma tegevuses teavitama.
iga isik, kes tegeleb loomade söötmisega.
Peale 30. juunit 2006 ei või nimetatud ettevõtted, kellele
nõuded rakenduvad ilma registreerimata tegutseda.

Sillaotsa Põhikooli ja Roiu lasteaia „Kukupai” emadepäevakontsert
Traditsiooniliselt tähistasid lasteaed ja kool emadepäeva
ühise kontserdiga Kurepalu seltsimajas „Priius”. Kontsert oli
tore ja meeleolukas – kuulamist, vaatamist jagus igale
maitsele. Julged ja rõõmsad lasteaialapsed esitasid vahva
laulu- ja luulekava. Eriti säravalt esines Frank lauluga
„Kantrimees”. Silmapaistvad olid ka lasteaia väikesed
teadustajad Kristiina ja Sander, kel ilmselgelt lugemine juba
sorav ja selge.

mudilaskoor

konnad

Koolilaste esituses võis kuulda ja näha mitmekesist kava, mis
sisaldas laule nii solistide kui koori esituses, tantse, luuletusi
ja pillimängu. Nii võis kuulda Lotte, kes on ka maakonna
solistide konkursi 3. koha ja valla solistide konkursi 1. koha
omanik, kena esitust koos mudilaskooriga. Solistina esines
suurepäraselt ka Merit-Karmel Annamaa, kes pälvis
maakonna solistide konkursil eripreemia. Lauldes kontserdil
„Samblalõhnalist laulu”, tekitas ta kuulajais tunde nagu
viibiksidki nad muinasjutumetsas. Nagu tavaliselt, olid väga
meeleolukad tantsuringi tüdrukute etteasted. 2. ja 4. klassi
tüdrukute tantsu „Hullud konnad” alates publik silmnähtavalt
elavnes ning muusika rütmis plaksutades elas rõõmsalt
etteastele kaasa. Veel võis kuulda pillimängu – Herman ja
Tõnis Ingvar mängisid plokkflööti, Lotte viiulit ning Gertrud,
Johanna ja Merit-Karmel koos õpetaja Kadri Pihlariga neljal
käel klaverit. Luuletusega esinesid kooli deklamaatorite
konkursi võitjad Andre-Loit Valli ning Johanna Karp ning 1.
klassi poisid ühise luulekavaga. Lisaks modernsematele
tantsudele võis 1. ja 3. klassi õpilaste esituses näha ka
rahvatantse „Oige ja vasemba” ning „Virulaste tants”.

Silmailu pakkusid ka saali ja fuajee kaunistuseks välja
pandud õpilastööd kunsti ja käsitöö vallast. Tööde
valmimisel juhendasid õpilasi algklasside õpetajad Maret
Roio, Annika Tõnurist ja Katre Sarap ning kunsti ja käsitöö
õpetaja Maris Palgi. Muusikaliste etteastete valmimise eest
hoolitses õpetaja Kadri Pihlar, lustakaid tantsutüdrukuid
juhendas õpetaja Annika Tõnurist ning rahvatantsu õpetas
Katre Sarap. Kenad luuletused õpetasid lastele Maret Roio ja
Annika Tõnurist. Suur tänu kõigile vaimustava kontserdi
eest, mis pakkus rohkelt positiivseid emotsioone.

kantrimees Frank Pintsaar

Kerttu Rahe
Sillaotsa Põhikooli huvijuht
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Kevadised tegemised päevakeskuses
Päevakeskuse neljapäevahommikud on huvilistele mõnusaks
kooskäimise, eakaaslastega kokkusaamise, samas ka uute
oskuste ja teadmiste omandamise kohaks. Meil on olnud
meeldejäävaid memme- taadi hommikuid lasteaia „Kukupai”
toredate lastega ja nende õpetajatega. Sõbrapäev möödus
koos lauldes, tantsides ja liikumismängudes osaledes.

jala- ja käevaevustele. Rõõmu ja lusti lastega koos
tegutsemisest jätkus mitmeks neljapäevaks.
Iga huviline sai liikumisõpetaja poolt koostatud harjutused
koju kaasa, et kodus iseseisvalt vajadusel võimelda.
Emadepäeva eelsel neljapäeval oli päevakeskuses kontsert,
esinejateks lasteaia vanema rühma lapsed. Kontsertkava oli
kokku pandud kõrgel professionaalsel tasemel, esinejad
suurte kogemustega laulukonkursi laureaadid ja teadustajadki
olid tõelised staarid. Laste esinemist aitas ilmestada noor
tulevane õpetaja Liisi, kes saatis lastelaule viiulil ja kitarril.
Oli see küll elamus! Lastelaulud muutsid meele rõõmsaks ja
päeva päikesepaisteliseks. Suur tänu väikestele esinejatele ja
õpetajatele.
Viimasel ajal räägitakse palju põlvkondadevahelistest
nõrkadest sidemetest või selle puudumisest üldse. Meie
saame rääkida toetavast, mõistvast ja heast koostööst laste ja
eakate vahel; rõõmust ja rahulolust, mida koosolemine
kõigile annab. Kui me oskame rõõmu tunda lihtsatest
asjadest, mis on igapäevased ja kättesaadavad, siis oskame
me väärtustada kõike, mis meid ümbritseb.
Rõõmsate kohtumisteni,

Varakevadised tuulised ilmad tegid liiga meie haigetele
liigestele. Sillaotsa spordihoone avaras saalis saime
võimlemisharjutusi tehes leevendust oma valutavatele kaela-,

Maie Otsa
haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Lauluvõistlus “Kaks takti ette”
Ühe kauni kevadpäeva õhtupoolikul oli lasteaia “ Kukupai”
rõdusaal täis rõõmsaid, särasilmseid ja laululembelisi lapsi,
sest kohe- kohe oli algamas lauluvõistlus.

Elevust peo läbiviimisel valmistas suur roheline konn Albert
(peo maskott), kellel oli raskusi talveunest ärkamisega.
Kohal oli ka tore konnapreili, kelle püüe konn Albertit
äratada luhtus ja niisiis asus ta ise lauluvõistlust juhtima.
Konnapreili ise oli armas ja rõõmsa olekuga, tema
ülesandeks oli esinejate teadustamine koos lühikese
iseloomustava tekstiga iga laulja kohta.
Esinejad olid jagatud kolme vanusegruppi ja esimesena
asusid võistlustulle 6-7 aastased laululapsed. Hea oli kuulata
ja nautida nii vahetut ja siirast esinemist.

Žürii poolt antud punktide põhjal tuli võitjaks Kristiina
Kuningas, kelle esituses kõlas laul “ Emale”. Publiku
lemmiku tiitli võitis Frank Pintsaar lauluga “Kantrimees”,
Frank oli tõeline”kantrimees”, seda niivõrd vahetu
esinemisoskusega kui ka kantristiili riietuse poolest. Lausa
hämmastav!
Seejärel jõudis esinemisjärjekord 4- 5 aastaste laululaste
kätte. Saime osa toredatest lauludest ja puhtast laulurõõmust.
Võitjaks tuli Keithlin Michelson lauluga “Aafrika”.
Publiku lemmikuks sai Jane- Mai Dubolazov, kes esitas laulu
“ Tige tikker”.
Järge ootasid kõige väiksemad laululapsed 2- 3 aastased,
kelle esinemiserutus oli kasvanud niivõrd suureks, et kõige
noorem esineja Tristan- Georg Talur võttis laulma kaasa ka
ema, kahekesi ikka kindlam. Tänu ema abile saime osa ühe
väikese inimese toredast etteastest. Selle vanusegrupi
võitjaks tuli Karola Karu, kelle esituses kõlas laul
“Kellukas”. Karola võitis ka publiku südame oma siira, sooja
ja heliseva esinemise poolest, ise ehedalt kellukat
meenutades!
Lauluvõistlus lõppes kõikidele esinejatele kingituste
jagamisega, peale laulurõõmu saadi osa ka kingituste
rõõmust!
Kogesin nii palju siirust, soojust ja armastust, nautisin puhast
laulurõõmu.
Suur tänu kõikidele laululastele, laulude õpetajatele ja
lauluvõistluse korraldajatele!
Ene Zoober
Žüriiliige
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Õnnitleme juunikuus sündinuid
3 Virve Kallas
Vello Kiho
5 Ida Vään
Koidula Papp
Anastassia Škadun
6 Vaike Reit
Valter Ranken
Asta Pedel
9 Velda Naulin
10 Erika Traat
Udo Laar
12 Jefrosinja Lovkaja
15 Eldur Piho
16 Vladimir Tiškin
17 Olimpiada Demeškina
18 Sale-Liia Janneste
Milvi Kerov
19 Leida Vijar
Maret Roio
20 Pavel Mänt
Peeter Tuul

1924
1933
1920
1932
1939
1933
1935
1936
1934
1925
1944
1920
1937
1932
1932
1931
1937
1927
1946
1940
1945

Kurepalu
Kriimani
Igevere
Roiu
Roiu
Uniküla
Aardlapalu
Ignase
Aardlapalu
Roiu
Metsanurga
Ignase
Lange
Ignase
Metsanurga
Uniküla
Tõõraste
Kitseküla
Roiu
Kriimani
Uniküla

22
24
26
28

Maria Mihhailova
Liivia Mets
Guido Soolepp
Aino Hint
Vaida Link
30 Sylvi-Elisabet Arju

1933
1930
1931
1930
1934
1924

Koke
Kurepalu
Haaslava
Aadami
Uniküla
Haaslava

Palju õnne!
9. mail tähistas 60. sünnipäeva Ilme Reha Aardla külast.
Õnnitleme! (vallavalitsus vabandab eksimuse pärast)

Sünniaasta 2006
Kert Pikkov
11.04.2006
Koke
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
01.06.06
01.06.06
18.06.06
22.06.06
23.06.06
23.06.06
31.06.06
08.07.06
08.07.06
15.07.06

Roiu Päevakeskuse vestlusringis Tartu Maarja koguduse õpetaja Peeter Paenurm
Lastekaitsepäeva tähistamine Roiu päevakeskuse õue-alal
Pensionäride ühenduse „Kuldlõng“ suvealguse pidu seltsimajas Priius
Sillaotsa Põhikooli lõpuaktus
Võidupüha 87. aastapäeva tähistamine Kurepalu Vabadussamba juures. Presidendi süüdatud
võidutule vastuvõtmine ja jagamine soovijatele (kaasa võtta tõrvikud või laternad)
Haaslava valla jaanipidu Kurepalu lauluväljakul
Vallavanema vastuvõtt kõikidele koolilõpetajatele seltsimajas Priius (kutsetega)
Haaslava valla 15-aastapäeva pidulik tähistamine vallamaja õue-alal
XXIX Haaslava meestelaulupäev Kurepalu lauluväljakul
Haaslava valla I külademängud Kurepalu lauluväljakul

Kell 10.00
Kell 18.00
Kell 12.00
Kell 17.00
Kell 17.00
Kell 18.00
Kell 16.00
Kell 16.00
Kell 17.30
Kell 15.00

Külade mängudest
Ergutamaks vallas rahvaspordi harrastamist ja hoogustamaks
külade liikumist, on tulnud mõte korraldada Haaslava valla I
külade mängud. Esialgse plaani järgi võistlevad erinevatel
rahvaspordialadel Haaslava valla külade võistkonnad. Alad
valime rohkem meelelahutuslikud kui tõsisportlikud, samas
võtame kavva ka näiteks käsitöömeistrite omavahelisi
jõukatsumisi ja ka humoorikaid esinemisi, osalemisrõõmu
jagub nii lastele kui täiskasvanutele igas vanuses. Mõte on
selles, et oleks parajalt sportlikult lõbus ja mõnus päev,
samas igaüks esindaks täie tõsidusega oma koduküla.
Kurepalu küla aktiiv on valmis I mängude korraldamise oma
õlgadele võtma. Et meil see ettevõtmine õnnestuks, on vaja
teada, kes ja kus küladest on osavõtust huvitatud. Oleks
kõige parem, kui igas külas leiduks inimene (või mitu),
kellega saaksid korraldajad suhelda ja kes samal ajal suhtleb
ka oma küla elanikega, oleks n.ö. eestvedaja. Siinkohal
kutsun üles kõiki valla külasid osalema nendel mängudel!
Loodame, et saame külade esindajatega otsekontakti
vähemalt juunikuu lõpuks. Kuid ka siin kehtib kõnekäänd, et
mida varem, seda parem.
Esialgse kava järgi on mängude toimumisaeg 15. juulil k.a. ja
koht Kurepalu lauluväljaku. See on laupäevane päev ja algus

on planeeritud 15.00, üritus lõpeks korraliku jalakeerutusega
elava muusika saatel. Täpsemad plaanid kooskõlastame
korraldajate ja külade esindajetega ettevalmistuse käigus.
Seejärel valmistame ka vastavad kuulutused ja
reklaamplakatid, et kõik huvilised saaksid aegsasti end
toimuvaga kursi viia.
Tooksin siinkohal ära telefoninumbrid ja nimed, kellega
ühendust võtta: Tiit Kruusement – 55566220; 7352520 ;
Ilona Vaagen 5282002; 7490130.
Tähelepanu!
03. juunil toimuvad järjekordsed Vooremäe mängud, seekord
on korraldaja Kambja vald. Kavas on võrkpall meestele,
indiaca naistele, rammumehe konkurss, korvpalli visked,
jalgpall noortele, mälumäng, kergejõustik, vallajuhtide
võistlus.
Veel on võimalik end registreerida, osalemaks Vooremäe
mängudel. Selleks helista eelpooltoodud telefonidel.
Sportlikku suve ja päikest kõigile!
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja
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Kuidas valmistada maailma parimat kingitust oma memmele?
Selleks läheb Sul vaja sutsuke südamesoojust ja hulgaga
hingehellust. Siis võta appi näppude nobedus ja heleda hääle
helin ning valmis see ongi! Kõige parem kingitus oma
armsale memmele.
21. mail k.a. Seltsimajas Priius toimunud kontserdil kõlasid
meeleolukad laulud, luuletused ja pillilood meie valla
noortelt solistidelt ning kooridelt. Esinesid Haaslava valla
laste-ja noorte lauluvõistluse „Helisev muusika” parimad
solistid: Jane-Mai Dubolazov, Lotte Suislepp, Gertrud
Pleksner, Roland Reinvald, Brenda Pintsaar ja Hendrik Lang.
Luuletusi luges ja teadustas Keidi Viitkin. Oma esimese
esinemise suurel laval tegi Regina Karis.

Suure huviga oodatakse alati kooride etteasteid. Nii oli ka
seekord. Meeldejääva elamuse pakkusid nii Kuuste naiskoor,
Priiuse segakoor kui ka Haaslava meeskoor. Hr Eduard
Kuldkepp
Haaslava
meeskoorist
pöördus
kõigi
saalisviibivate emade, vanaemade, tütarde ja õdede poole
liigutava sõnavõtuga.
Aitäh kõigile esinejatele, nii väikestele kui suurtele,
meeldejääva kontserdi eest!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Informatsioon
• 01. juuni kell 10.00 Roiu Päevakeskuses "Kalendri- ja kirikuaasta pühadest". Külas on EELK Tartu Maarja koguduse
õpetaja Peeter Paenurm.
• Alates 05. juunist kuni 14.augustini sõidab vallabuss üks kord nädalas –esmaspäeviti järgmise sõidugraafiku järgi:
1.ring- Aardla 9.00, Reola 9.05, Uniküla 9.15, Kriimani 9.20, Roiu 9.30.
2.ring- Kurepalu 9.35, Tuigo 9.40, Ignase 9.45, Roiu 9.55
Tagasisõit vastavalt sõitjate arvule.
• Haaslava Vallavalitsus otsib firmat või eraisikut, kes soovib valla suvistel vabaõhuüritustel tegeleda toidukaupade
jaemüügiga. Täpsem info telefonil 7490 130
• Kõikide vallaürituste kohta saab pilte vaadata aadressil www.haaslava.ee
• Tartu Tarbijate Kooperatiiv pakub tööd Roiu kaupluses MÜÜJALE. Kasuks tuleb müüja kutseharidus ja/või töökogemus.
Omalt poolt pakume konkurentsivõimelist palka ja häid töötingimusi. Lähem info tel 7302996; 5172514 TTK personalijuht
Reet Treial

Politseiteated
 25.04.06 a päeval tekkis tüli kahe Aardla küla elaniku
vahel, mille käigus tekitati Heinule kehavigastusi. Asjaolude
väljaselgitamiseks
on
konstaabli
poolt
alustatud
kriminaalmenetlust ja väärteomenetlust.
 01.05.06 päeval leiti Kitse järvest uppunud mehe
surnukeha. Esialgselt osutus uppunuks 1920. a. sündinud
meeskodanik, kelle asukoht oli teadmata alates 25.11.2005 a.
 01.05.06 a õhtul teatati päästeametile, et Aardla külas
põleb lahtise leegiga jäätmete kogumise konteiner. Politsei
ootab informatsiooni teo toimepannud isikute kohta.

varastatud kaks jalgratast, roller ja tööriistu. Asjaolude
väljaselgitamiseks
on
konstaabli
poolt
alustatud
kriminaalmenetlust.
 10.05.06 õhtul kella 19.15 ajal märkas möödasõitva auto
juht, kuidas Suurekivi bussipeatuses lõhuvad kaks poissi
bussiootepaviljoni. Lõhkumiselt peeti kinni ja anti üle
politseile Aardla küla elanik Joosep (s.1992) ja Ülenurme
elanik Gerris (s.1991). Poisid tegid bussiootepaviljoni korda
samal õhtul.

 Ajavahemikul 02.05 kuni 03.05.06 on akna kaudu sisse
tungitud Raketibaasi maaüksusel asuvasse töökotta ja

Mälestame lahkunut

Endel Tihamets
24.04.1954- 21.05.2006
Kriimani

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

Harras Tiisler
vanemkonstaabel

