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Vallavanema vastuvõtt koolide lõpetajatele

PÕHIHARIDUSE
OMANDASID:
Sillaotsa Põhikool
Angela Aadusoo
Johanna Annamaa
Kristjan Jakobson
Margus Jansen
Maido Kiisler
Antti Kruus
Veiko Kõiv
Fred Lumi
Kattrina Lõssenko
Toomas Mandel
Maario Nukk
Jano Päll
Kaire Roosimäe
Erle Suits
Janek Zujev
Anti Tara
Heleri Vaht
Anneli Viru.
Helar Voore

Kuuste Põhikool
Rauno Prii
Victoria Schneeberg
Luunja Keskkool
Tarmo Anijärv
Evelin Vohla
Even Vohla
Tartu
Kunstigümnaasium
Sven Hüsson
Kaili Kann
Kaija Rumm
Tartu Kivilinna
Gümnaasium
Riho Terase
Kaagvere Erikool
Reelika Kaldma
Tartu Emajõe Kool
Leila Sulaoja
Tartu Maarja Kool
Janno Kirs

Ülenurme
Gümnaasium
Martin Jakobson
Kristian Kraus
Mihkel Paju
Signe Prost
Marek Siimo
Mehikoorma
Põhikool
Toivo Pruul
Tartu Täiskasvanute
Gümnaasium
Eret Matsalu
KESKHARIDUSE
OMANDASID:
Ülenurme
Gümnaasium
Raido Kaasik
Kristjan Kirm
Relika Riives
Kersti Roosimäe
Jaano Siimo
Halja Silm

Marilin Ziugmann
Sandra Tikk
Marko Otsus
Tartu Karlova
Gümnaasium
Triin Esko
Sandra Hüsson
Artjom Jurov
Tartu Raatuse
Gümnaasium
Anneli Helisalu
Tartu Hugo Treffneri
Gümnaasium
Kadri Õunap
Tartu
Waldorfgümnaasium
Janar Jakobson
Tartu Täiskasvanute
Gümnaasium
Katrin Lilo
Tartu Forseliuse
Gümnaasium
Marje Mumm

Tartu Mart Reiniku
Gümnaasium
Omari Otsa
Miina Härma
Gümnaasium
Anna Trei
KUTSEHARIDUSE
OMANDASID:
Tartu
Kutsehariduskeskus
Kristina Ljamina
Kaido Nõmme
Raino Lilo
Diana Laane
Imbi Vilpo
Türi Tehnika-ja
Majanduskool
Aive Sellis
KÕRGHARIDUSE
OMANDASID:
Tartu Ülikooli lõpetas
Henri Sepp
Liis Barkala
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Tahan ise vahet teha ilusal ja inetul,
uue tähenduse leida
enda jaoks veel nimetul.
Ise mõistatada varjud valgusest.
Minna mööda OMA RADA.
Päris algusest.
// Aita Kivi //
Aasta kõige ilusamal ajal kutsub vallavanem kõikide koolide
lõpetajaid (põhikool, gümnaasium, kutseõppeasutused ja
kõrgkoolid), kohaliku põhikooli kõiki õpetajaid, lähikoolide
haridusjuhte ja lõpetajate klassijuhatajaid, et väärtustada
hariduse tähtsust ja vajalikkust meie ühiskonnas.
Vallavanema vastuvõtt 30. juunil Priiuse Seltsimajas algas
kontserdiga. Muusikaõpetaja Kadri Pihlari juhendamisel
esitasid laule ja pillilugusid Lotte Suislepp, Merit- Karmel
Annamaa ja Roland Reinvald. Väikesed esinejad on veel
oma koolitee alguses, kuid julge esinemine näitas, et kõik
saab alguse õppimisest ja kogemusest. Nii nagu luuletaja
Lehte Hainsalu luuleridadeski: “Laps ei jõua, kui ise ei püüa,
laps ei jõua siis läbi lüüa. Ükski meister ei kuku taevast,
meistrid sünnivad hoolest ja vaevast”.
Priiuse Seltsimaja saal oli mõnusat sosinat, ärevust ja
rahulolu täis. Vastuvõtule olid kutsutud kõikide koolide
lõpetajad; põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajad on veel
teelahkmel ja valikute ees. Mõnigi vastuvõtule kutsutu oli
mitmendat korda, sest see kena traditsioon on kestnud meie
vallas juba kuuendat aastat. Kohtumis- ja äratundmisrõõm oli
nii noorte endi kui ka õpetajate hulgas. Tore oli nii neil, kes
veel hariduse esimese etapi lõpus, kui ka neil, kes
omandanud kutsehariduse ja oma teadmisi kohe, kohe valmis
rakendama tööpõllul. Kindlasti jätkub vajadus õppida kõigil,
sest omandatuga pole võimalik tänapäeva muutuvas
ühiskonnas jääda.
Vallavanem Jüri Raudseping tervitas ja õnnitles
saalisviibijaid. Oma pöördumises vallavanem tõdes, et
koduvallas on võimalik omandada vaid põhiharidust ja seegi
ainus kool- Sillaotsa Põhikool, asub elanike tiheduselt ja
igapäevastest liikumissuundadest üsna ebasoodsas paigas.
Nii omandavadki meie lõpetajatest vaid pooled põhihariduse
oma kodukohas; kesk-, kutse- ja kõrgharidust tuleb aga
kõigil omandada väljaspool valda.
Tänastel koolilõpetajatel on õnn olnud oma õppimist alustada
iseseisva riigi kodanikena. Samal ajal on toimunud kiire

majandusareng. Oleme astunud NATO ja Euroopa Liidu
liikmeks. Kui veel mõned aastad tagasi seisid koolide
lõpetajad raske probleemi ees –millist elukutset valida, et
hiljem oleks võimalus leida tööd, siis täna tuntakse suurt
puudust töökätest pea igal elualal. Selleks, et tööturul edukalt
läbi lüüa, vajavad inimesed kaasaegset haridust.
Vallavanema sõnul tuleb õppida kõigil ja kogu elu jooksul.
Oma sõnavõtus vallavanem rääkis ka valla tegemistest. Valla
üheks peamiseks ülesandeks on hariduse tagamise
korraldamine. Remonditud on enamik Sillaotsa Põhikooli
kooliruumidest, käesoleva aasta märtsikuul valmis
kauaoodatud spordihoone, käimas on koolimaja katusekatete
vahetus, ventilatsiooni- ja küttesüsteemide ehitused. Kooli
püsimises konkurentsis on üheks eelduseks head
õppimistingimused. Sama oluline on püsiva ja kõrge
kvalifikatsiooniga õpetajate olemasolu. Paremate õppimis- ja
töötingimuste loomisega on võimalus saavutada
häid tulemusi.
Vallavanem Jüri Raudseping soovis kõikidele lõpetajatele
head ja edukat läbilöömist elus. Noorte vormida jääb meie
tulevik. Tehke seda julgelt ja nii hästi kui oskate.
Vallavanem tänas koolijuhte ja õpetajaid raske, kuid
tänuväärse töö eest ning soovis kõigile saalisviibijatele
päikeselist ja kosutavat suvepuhkust.
Seejärel kinkis vallavanem Jüri Raudseping koolide
lõpetajatele ja õpetajatele valla embleemiga mälestuseseme.
Ülenurme Gümnaasiumi, Luunja Keskkooli, Kuuste- ja
Sillaotsa Põhikooli koolijuhid tänasid vallavalitsust
südamliku vastuvõtu eest ja soovisid lõpetajatele õnne ja edu
valikute tegemisel ning palju rakendust oma teadmistele ja
oskustele.
Saalis oli kaetud laud maitsvate suupistetega ja õhtu jätkus
vabamas meeleolus, kus räägiti tulevikuplaanidest, koostöö
võimalustest ja valla edasisest arengust.
Meie ühiskond vajab õpihimulisi, ausaid ja teotahtelisi noori.
Elu sisuks on väärtuste loomine. Meie edu peitub meis
enestes. Peaasi, et jätkuks tahtejõudu, töökust ja usku.
Kõigile sooviti julgust ja tahet eesmärkide suunas liikuda,
uusi algusi ja uusi huvitavaid peatükke elus.
Maie Otsa
Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Valla aastapäev
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu kinnitas oma 11. juuli 1991.
aasta otsusega Haaslava valla omavalitsusliku staatuse. Selle
sündmuse tähistamaks 8. juuli õhtupoolikul vallamajja
kogunenud vallarahvas ja külalised said uudistada eesruumis
väljapandud vallaelu tutvustavaid stende, fotoalbumeid ja
kõikide aastakäikude vallalehe numbreid ning tutvuda
vallaametnike tööruumidega.
Sissejuhatava sõnavõtuga esinenud vallavanem andis põgusa
ülevaate aastate jooksul tehtust ning valla praegustest ja
eesseisvatest tegemistest, tänas kõiki vallaelust aktiivseid
osavõtjaid ning kutsus üles aktiivsemalt osa võtma valla
üldplaneeringu koostamisest.
Järgnenud sõnavõttudes andsid parimad soovid ja soovitused
vallarahvale edasi riigikogu liikmed Mai Treial ja Koit

Prants, maavanem Esta Tamm, Ülenurme vallavanem Aivar
Aleksejev ning EMÜ õppejõud ja Kõivu Andrese talu
peremees Heldur Peterson, kes tollase ÜN liikmena 15 aastat
tagasi andis Haaslava vallale üle omavalitsusliku staatust
kinnitava otsuse.
Peolaua suupisteid näksides ning karastavaid jooke pruukides
jätkusid külaliste arutelud vallaelu, põllumajanduse ja ilma
üle. Ürituse lõppedes ei mindud aga kohe laiali, vaid
uudistati Haaslava Meestelaulupäeva rongkäiku ja nauditi
meeskooride esinemist päikese eest varju pakkuval Kurepalu
lauluväljakul.
Jüri Raudseping
vallavanem

Teataja
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Volikogu kuues istung 21. juuni 2006. a
Volikogu otsustas:
• Kinnitada Haaslava valla 2005.aasta majandusaasta
aruande, olles eelnevalt ära kuulanud revisjonikomisjoni
aruande
• Kehtestada Nurme maaüksuse detailplaneering Haaslava
külas
• Taotleda maa munitsipaalomandisse:
1. endise Kitse sigalate teenindamiseks vajalik maa-ala
Kitseküla külas;
2. poolelioleva elamu teenindamiseks vajaliku maa-ala
Kurepalu külas.
• Määrata katastriüksuste sihtotstarbed:

Kurepalu külas:
Kurepesa: elamumaa, alaliik väikeelamute maa (EE);
Kopra: maatulundusmaa (M);
Päkste külas:
Vassila: elamumaa, alaliik väikeelamute maa (EE);
Ojaperve: maatulundusmaa (M).
• Muudeti osaliselt Haaslava Vallavolikogu 25.05.2000
otsust nr 30
Volikogu määras:
• Kinnitada Haaslava valla põhimäärus
[Otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee ning Roiu raamatukogus ja
vallamajas]

Valla ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud
Haaslava
vallavolikogu
ja
vallavalitsuse
liikmete
korruptsioonivastase seaduse ja Haaslava Vallavolikogu
poolt kinnitatud 06.05.1999.a nr 27 Haaslava valla
ametiisikute majanduslike huvide deklareerimise korrast
lähtudes. Avalikustamisel on lähtutud korruptsioonivastase
seaduse § 15 lg 3-5 ning korra punktist 5.
Volikogu esimehe Lauri Roosioru ja vallavanema Jüri
Raudsepingu deklaratsioonid avaldatakse Riigi Teataja Lisas.
Andmed on avaldatud järgmises järjekorras :
1. Ees- ja perekonnanimi
2. Ametikoht
3. Ametipalk (deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk +
asutuses makstavad lisatasud; märgitakse ametipalga
puudumine, kui ametipalka ei saada)
4. kinnisvara või ehitused
5. registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid
6.aktsiad, osad ja muud väärtpaberid ( emitent, liik, kogus,
nimiväärtus, koguväärtus)
7. pangaarved ( pank, arve liik ja nende arv)
8. varalised kohustused ja võlad
9. muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal,
kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse;
kompensatsioonid sh nõukogudest saadavad hüvitised,
nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid;
pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad
tasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki
tuluga on tegemist). Tulu suurust ei avalikustata.
Sulgudes deklaratsiooni täitmise kuupäev.
Andmed isikukoodi, maksustatava tulu ja dividendide ning
andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta ei avalikustata.
1. Taivo Kirm. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. kaks
kinnistut Haaslava vallas. 5. sõiduauto BMW (1990);
sõiduauto BMW 525 (1990). 6. ei ole. 7. Hansapank,
arvelduskonto. 8. Hansapank 121 185.- krooni 9. Sillaotsa
Põhikool töötasu; Melliste Algkool-Lasteaed töötasu,
vallavolikogu liikme hüvitis. (27.04.2006).
1. Anne Laur. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. ei ole. 5. ei
ole. 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto; Sampo pank,
arvelduskonto. 8. Hansaliising 225 000.- krooni 9.
vallavolikogu liikme hüvitis. (28.04.2065).
1. Anne Lõssenko. 2. vallavolikogu liige; vallaasutus Roiu
Lasteaed Kukupai, juhataja. 3. 6000.- krooni. 4. korter
Haaslava vald, Roiu alevik. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Hansapank,
arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole.(24.04.2006).
1. Sirje Otsa. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. elamu
Haaslava vald, Päkste; kinnistu Haaslava vallas 5. sõiduauto

Ford- Scorpio (1989). 6. ei ole. 7. Hansapank, arvelduskonto.
8. ei ole. 9.vallavolikogu liikme hüvitis. (03.04.2006).
1. Margus Pleksner. 2. vallavolikogu liige (2002-2005). 3.
ei ole 4. korter Haaslava vald, Roiu alevik. 5. ei ole. 6. ei ole.
7. Hansapank, arvelduskonto; SEB Ühispank, arvelduskonto.
8. ei ole. 9. Mäksa vallavalitsus. ( 20.04.200).
1. Urmas Roots. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. elamu
Haaslava vallas; puidutöökoda Haaslava vald. 5. sõiduauto
Ford Escort (1987); traktor T 16 (1989). 6. ei ole. 7.
Hansapank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. TÜ Udre töötasu;
vallavolikogu liikme hüvitis.(28.04.2006).
1. Avo Samarüütel. 2. vallavolikogu liige (2002-2005). 3. ei
ole. 4. elamu Haaslava vald; korter Tartu linn; 3
maatulundusmaad Haaslava vallas; maatulundusmaa Võru
vald (1/5 osa). 5. sõiduauto Peugeot 307 (2001). 6. Tallink,
398, 27600.- krooni; OÜ Männiku Piim, 10%, 4000.- krooni.
7. SEB Ühispank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. vallavolikogu
liikme hüvitis. (28.04.2006).
1. Peeter Suislepp. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. elamu
Haaslava vald, Kurepalu (ühisomand); korter Tartu linn
(ühisomand). 5. sõiduauto Nissan Primera (1995)
(ühisomand); sõiduauto Peugeot 307 (2002) (ühisomand).
6.ei ole. 7. Ühispank, arvelduskonto ja krediidikonto;
Hansapank, arvelduskont. 8. SEB Ühispank 1 400000.krooni (koos abikaasaga). 9.ei ole. (27.04.2006).
1. Arno Talbonen. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4.
kinnistu Haaslava vald, Kurepalu küla. 5. sõiduauto VW
Vento (1992); veoauto Citroen Berlingo (1999). 6.ei ole. 7.
Hansapank, arvelduskonto. 8. Ühisliising AS. 9.
vallavolikogu liikme hüvitis. (28.04.2006).
1. Jaan Undrits. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. kinnistu
Haaslava vald (ühisomand); korter Tartu linnas (ühisomand).
5. sõiduauto SEAT Cordaba Vario (2000). 6.ei ole. 7.
Hansapank, arvelduskonto ja tähtajaline hoius. 8. ei ole. 9.
vanaduspension; vallavolikogu liikme hüvitis. (08.04.2006).
1. Maie Otsa. 2. vallavalitsuse liige, haridus- ja
sotsiaalosakonna juhataja. 3. 9400.- krooni. 4. kinnistu
Haaslava vald, Kurepalu (ühisomand); kaks korterit Tartu
linnas (ühisomand). 5. sõiduauto Audi A4 (1996); BMW 318
(1995) (ühisomand). 6. ei ole.7. Hansapank, arvelduskonto;
SEB Ühispank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole.
(24.04.2006).
1. Ida Talbonen. 2. vallavalitsuse liige, rahandusjuhtpearaamatupidaja. 3. 9400 .- krooni + lisatasu 400.- krooni.
4.kinnistu Haaslava vald, Ignase küla. 5.ei ole. 6. ei ole. 7.
Hansapank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole. (25.04.2006).
Aire Veske
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XXIX meestelaulupäevast
Traditsiooniline Haaslava meestelaulupäev toimus sel aastal
8.juulil. Laulupäeva kava oli koostatud eesmärgiga
populariseerida meeste laulu. On ju tõsiasi, et aasta-aastalt
väheneb koorilauljate, iseäranis meeskoori lauljate, arv.
Põhjuseid võib olla mitmeid ja erineva taustaga, aga oluline
on, et koorilaul jääks kestma. Dirigent Hirvo Surva märkis
kontserdil, et kui 1869.aasta I laulupeol kõlas ainult meeste
laul, siis varsti võib juhtuda, et laulupidudel kõlab vaid naiste
laul. Tõestamaks meestelaulu ilu ja jõulisust, esines
laulupäeval Hirvo Surva dirigeerimisel Revalia kammermeeskoor. Nende esitus lummas kõiki! Hilisemas vestluses
kiitis hr Surva Kurepalu võrratut publikut, kes hardunult
kuulas koori esinemist. See oli meeldiv kogemus talle
endalegi.
Laulupäeva kõige kaugem külaline oli puhkpilliseptett
„Hermanni Seitsikko” Kuopist, Soomest. Nende suurepärane
muusika saatis koorilauljaid rongkäigus ning lõi piduliku
meeleolu nii laulupäeva avamisel kui hilisemal kontserdil.
Simmanil
kõlasid
„Hermanni
Seitsikko”
esituses
soomepärased tangod ja valsid.
Laulupäeva ühendkooris laulsid sel aastal mehed Avinurme,
Räpina, Gaudeamuse, EMLS meeskooridest ning muidugi
meie oma Haaslava meeskoorist. Koos esitati viis laulu
meeskooride repertuaari klassikast.
Ega laulupäevale tulda ainult laulma. See on koht, kus
mehised laulumehed ühise supilaua taga või kosutavat
kesvamärjukest rüübates mõnusat jutulõnga veeretavad. Ja
kindlasti jõudsid nii mitmedki vestluskaaslased jutu lõpus
fraasini „Kohtumiseni järgmisel aastal!”.
XXIX Haaslava meestelaulupäeva toimumusele aitasid
kaasa: Eesti Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgrupp, Eesti

Hasartmängumaksu Nõukogu, OÜ Sahkar, OÜ Männiku
Piim, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, Kõivu-Andrese talu,
OÜ Arujõe, OÜ Laur ja Pojad, Hr Koit Prants.
Suur tänu toetajatele!
„Vapustav! Lummav! Kirjeldamatu!”
Need oli pr Ene-Tiina Zooberi esimesed sõnad, kui palusin
tal kokku võtta oma muljeid XXIX Haaslava
meestelaulupäevast..
„Minu põgus meenutus laupäevasest kontserdist võiks alata
sõnadega : Kui Ene-Tiina Kurepalu lauluväljakule jõudis, oli
kontsert jõudnud oma kulminatsioonini.”. Sest parajasti
laulis Revalia kammerkoor. Ma istusin kui naelutatud.
Missuguse rõõmuga need noored mehed laulsid! See oli
meeletult palav päev ja tõeline leitsak valitses
lauluväljakulgi. Ei uskunud vist kõrged männidki laululava
kohal, et saavad kunagi sellise muusikalise naudingu
osaliseks. Ühtäkki tajusin enda ümber imelist inimhinge
värvide värelust. Noorte laulumeeste peen muusikatunnetus
ja suurepärane laulmistehnika valdamine pani vist iga
kuulaja uskuma, et inimene on jumalik olevus. Niivõrd
veenev ja aus oli nende esitus.
Kui kammerkoori lauljad lõpetasid oma esinemise, tundsin
end kui pärast värskendavat vihmahoogu, mis lööb õhu
klaariks ning paneb looduse meie ümber erksamates värvides
särama. Jah, see oli tõeline kingitus, mis need noored
laulumehed koos oma dirigendi Hirvo Survaga meile koju
kätte tõid. Aitäh!
Nautige ja armastage aega, kohti ja inimesi oma ümber!”
Ene-Tiina Zoober´i mõtted pani paberile Ilona Vaagen, valla
kultuuri-ja spordinõunik

Meeldiv elamus
Jaanilaupäeval oli meil järjekordne hea võimalus nautida
kohalikku kultuuri. Seltsimajas esinesid Priiuse segakoor
ning Kurepalu rahvateater. Saali oli kogunenud kenasti
rahvast, nagu ikka, kui omakandi inimesed lavale astuvad.
Segakoori laulud lõid mõnusa meeleolu ning etendus võiski
alata. Ärevust oli nii publiku kui teatritegijate seas. Ootused
olid kõrged, seekord etendati Eduard Vilde tuntuimat
lavateost – komöödiat „Pisuhänd“. Näidendit, mida on
mitmeid kordi erinevates teatrites mängitud, tunneme eredate
karakterite ja vaimukate dialoogide poolest. Näidendi
märksõnad: majade ja kruntidega spekuleerimine, elule ainult
ärimehe pilguga vaatamine, seltskonnas hiilgamine,
autoriõigus on aktuaalsed tänapäevaseski ühiskonnas. Ja
ootused muutuvad alati suuremaks, kui on loota, et inimesed
meie endi hulgast lavale astuvad.
Avaneb eesriie. Lavakujundus nappide vahenditega paigas ja
tegelane Ludvig Sander ongi laua taga paberilehti
kortsutamas ning prügikorvi loopimas. Sander halab ja
kurdab selliselt, et ei olegi võimalust jätta inimesele appi
tulemast. Sammubki Tiit Piibeleht püünele, uhke parukas
peas, sihvkad taskus ja suus, verev sokk kenasti jalas. Tiit
Piibeleht, kes on boheemlase kehastus, paistab veidi rohkem
närvis olevat ja seda enam leiab ta abi sihvkade närimisest.
Kahe mehe dialoog on nauditav, esineb vaid veidi konarusi,
mida ei pea märkama. Huvitav on jälgida, kui ilmekalt ning
veenvalt näitlejad mõtteid publikule edastavad ning
missugune miimika või käteliigutus sõnu saadab. Pikk

dialoog esitatud, tuleb aplaus ning ongi läbi. Pettumus –
rohkem polegi? Palju see üks vaatus ikka kestab!

Meie lavakangelased

Laval oli rahvateatri kaks tugevamat näitlejat – Ivar
Dubolazov ja Urmas Pleksner. Põnevusega jääme ootama ka
teiste tegelaste etteasteid. Tahame näha vana Vestmanni,
tema tütreid Laurat ja Matildet. Ja augustikuus peaks see
võimalus olema.
Ilvi Suislepp
kohaliku kultuuri nautleja
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Haaslava vallas levib uudne traadita internet
Eestis on jõudsalt kanda kinnitamas WiMax tehnoloogial
põhinevad traadita interneti püsiühendused. Tänaseks pakub
Airwell Grupp OÜ koostöös Levira AS-ga WiMax
püsiühendusi Tartumaal, Pärnumaal ja Läänemaal. Suve
lõpuks on WiMax leviga kaetud enamus Eestimaast.
Esmaspäeval, 10. juulil kohtusid Airwell Grupp OÜ
tegevjuht Risto Bristol, Haaslava vallavanem Jüri
Raudseping ning Haaslava maa- ja majandusnõunik Tiit
Lukas, et tutvuda WiMax tehnoloogial põhineva traadita
andmesidega. Koos sõideti vallas ringi ja teostati leviala
mõõtmisi. Risto Bristoli hinnangul on Haaslava vald WiMax
leviga hästi kaetud: “Paljudes külades on otsenähtavus Tartu
telemastiga ja levi on suurepärane. Kuid teistes küladeski,
kus otsenähtavust pole, on olukord päris hea. Korraliku
signaali saime näiteks Igevere, Villemi, Aadami, Kalevi ja
Kulpina bussipeatustest. Kuid siiski peab tunnistama, et
sügavale oru põhja või paksu metsa sisse levi ei ulatu.
Sellistes kohtades aitab vaid piisavalt kõrge antennimasti
paigaldamine.”
Mille poolest erineb WiMax WiFi-st?
WiMax-i plussid:
1. suurem leviala – otsenähtavuse puhul kuni 40 km;
2. otsenähtavus pole kohustuslik – 5-10 km kaugusel levib ka
läbi väiksema metsatuka;
3. kvaliteetsem ühendus – litsenseeritud ja seadusega kaitstud
sagedusala tagab töökindluse;
4. vastupidavad seadmed – WiMax seadmed on
töökindlamad ja vastupidavamad;
5. lihtne paigaldada – WiMax seadmete paigaldus on kiirem
ja lihtsam.
WiMax-i miinused:
1. kallid seadmed – täna on WiMax-i seadmed WiFi
seadmetest umbes kaks korda kallimad;
2. kõrgemad kuutasud – tänu paremale kvaliteedile on täna
WiMax püsiühenduste kuutasud pisut kõrgemad kui WiFi-l
baseeruvate ühenduste kuutasud, kuid enamasti on ikkagi
hinna/kvaliteedi suhe WiMax-i kasuks.
Kui palju maksab?
Kuutasu sõltub ühenduse kiirusest: veerand megabitti
allalaadimist maksab 299 krooni kuus, pool megabitti 399 ja
üks megabitt 499. Liitumistasu koos paigaldusega 1990.- ja

igakuine seadmerent 199.-/kuus. Välja ostes maksavad
seadmed koos liitumise ja paigaldusega 7990.Soovi korral saab kasutada ka lauatelefoni teenust, eraldi
kuutasu pole, minutihinnad on soodsamad kui Elionis.
Lauatelefoni kasutamiseks on vaja soetada (1090.-) või
rentida (49.-/kuu) vastav adapter.
Võrdlustabel seadmete väljaostu korral
Pakett
Small
Medium
Large

allalaad.
256 kbit/s
512 kbit/s
1 Mbit/s

üleslaad. kuutasu liitumine lauatelefon
128 kbit/s 299.7990.- hinna sees
256 kbit/s 399.7990.- hinna sees
512 kbit/s 499.7990.- hinna sees

Võrdlustabel seadmerendi korral
Pakett
Small
Medium
Large

allalaad.
256 kbit/s
512 kbit/s
1 Mbit/s

üleslaad. kuutasu liitumine lauatelefon
128 kbit/s 498.1990.- hinna sees
256 kbit/s 598.1990.- hinna sees
512 kbit/s 698.1990.- hinna sees

WiMax vastuvõtja paigaldamine igale kliendile eraldi pole
alati tehniliselt võimalik või otstarbekas, seega pakume
võimalust pikendada WiMax leviala WiFi leviala või
kaabliga.
Kuna WiFi kasutamisel võib teenuse kvaliteet langeda, siis
on ka WiFi ja kortermaja kuutasud soodsamad.
Võrdlustabel WiFi või kordermaja lahenduse korral
Pakett
Small
Medium
Large

allalaad.
128 kbit/s
512 kbit/s
1 Mbit/s

üleslaad. kuutasu liitumine* lauatelefon
64 kbit/s 199.1990.hinna sees
256 kbit/s 299.1990.hinna sees
512 kbit/s 399.1990.hinna sees

*liitumistasu sõltub liitujate arvust.
Airwell Grupp OÜ
lisainfo: www.airwell.ee
liitumine: 699 0300 ja klient@airwell.ee
AS Levira – www.levira.ee
Vallavalitsuselt: usume jätkuvalt EMT lubadusi paigaldada
veel sellel suvel mobiiltelefonimastid Mõra ja Aadami
küladesse, pärast mida AS Kerneli poolt mastidesse
paigaldatava seadmed tagavad samuti võimalused internetiga
liitumiseks enamikule huvitatutest. See omakorda võimaldab
aga aasta lõpupoole liituda soovijatel valida endale soodsam
operaator.

Lapsed lennand tuulde
Üheksa aastat tagasi 26. mail lõpetasid lasteaia kaks väikest
tüdrukut ja poissi. Tänaseks on nad jõudnud põhikooli
lõpusirgele.

Kattrina ja Veiko Sillaotsa Põhikoolist tulid julgustama
tänaseid lasteaia lõpetajaid. Sel kevadel 26. mail lõpetasid
lasteaia üks väike tüdruk ja kolm väikest poissi: Kristiina
Kuningas, Frank Pintsaar, Joosep Pleksner, Karl Ander Mei.
Lapsed ise arvasid: Kui sa tead, et üks ja üks on kaks, et
kõige tähtsam täht on A. Kui sa tead, et kiisul neli jalga on ja
sinul kaks - siis sa oled kooliküps. Ainult ära mine uhkeks,
oma vanu sõpru meeles pea. Tule vahel lasteaeda mängima
koos meiega, räägi kas koolis õppida on hea.
Ilusat kooliteed sulle, väike sõber!
Lasteaia Kukupai pere
Anne Lõssenko
lasteaia juhataja
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Avatud Noortekeskus avab taas uksed
Tänu Tartu Maavalitsuse rahalisele toetusele saab
võimalikuks sisustada meeldivalt laste ja noorte vaba aega
Roiu Päevakeskuses. Nagu eelmistelgi aastatel, avame
loovustoa ja aktiivsusklubi, mis pakub erinevas eas lastele ja
noortele huvitavaid tegemisi, loob võimalused uute oskuste
ja
teadmiste
omandamiseks.
Praegu
on
ilmad
päikesepaistelised ja suviselt palavad, mistõttu tubased
tegemised jäävad sügisesse. Nüüd on olulisem ujuda,
võimalusel hästi palju liikuda ja õues viibida, et talveks
jõudu koguda.
Käesoleval aastal teeme koostööd Tartu Avatud
Noortekeskusega “Halley”. Sügis-talvisel perioodil on
planeeritud Sillaotsa võimlas maha pidada, kahe
noortekeskuse esindajate vahel tõsine jõukatsumine spordis.
Kindlasti toimub veel palju huvipakkuvat Tartu noortega.
Eelmisel aastal toimunud põnev võrkpallimatš toimub ka
käesoleva aasta augustikuul. Võrkpallimatš toimub
laupäeval, 26.augustil kell 17.00 Ignase küla spordiplatsil.
Võistlusel löövad kaasa Tartu noored spordihuvilised.

Spordiürituse järel on vabaõhudisko, sealsamas Ignase
spordi- ja kiigeplatsil.
Enne võistlust on võimalus kõigil võistkondadel
konsulteerida ja harjutada koos treeneriga. Käesoleva hooaja
treeneriks on Eesti koondise ja Tartu Pere Leib mängija Rait
Rikberg. Paljudele spordihuvilistele on ta eelmisest aastast
juba tuntud treeneri ja peakohtunikuna.
Esimene kohtumine treeneriga ja võistlusteks ettevalmistus
algab neljapäeval, 10.augustil külade spordiplatsidel: kell
17.30 Roiu aleviku palliplatsil, kell 18.30 Sillaotsa Põhikooli
staadionil, kell 19.30 Ignase küla palliplatsil ja kell 20.30
Aardla küla palliplatsil. Edasised treeningud toimuvad
vastavalt huviliste soovile ja kokkuleppele. Oodatud on kõik
spordihuvilised neiud ja noormehed.
Auhinnad on võitjameeskonnale ja julgetele kaasalööjatele.
Head tahet ja jaksu treenimisel!
Meeldivate kohtumisteni ja toredaid suvepäevi soovides,
Maive Otsa
ANK projekti eestvedaja

Eesti Lastekoori edukas esinemine Slovakkias
23-29. mail oli mul võimalik külastada Eesti Lastekoori
koosseisus Slovakkiat, kus võtsime osa koorikonkursist
Music Sacra. Suured tänud siin kindlasti Haaslava
Vallavalitsusele, kes minu reisi majanduslikult toetas. Eesti
Lastekoor alustas tegevust 2003. aastal Tartus Lydia Rahula
eestvedamisel.

Slovakkia oli meie teine ühine reis. Eelmisel aastal osalesime
Rahvusvahelisel Varssavi koorifestivalil, kus võitsime oma
kategoorias esimese koha ning eripreemia kõige paremini
esitatud rahvalaulu eest.
Slovakkiasse sõit algas hommikul vara Tallinnast. Ees ootas
meid kaks päeva sõitu bussis, kuid öö veetsime Poolas
hotellis. Bratislavasse jõudes kohtusime konkursi
korraldajatega, kes meid hotelli juhatasid. Sõitsime tund aega
mäest üles, mööda väikest teed ning nägime ainult puid. See
tõstatas küsimuse, kas öömaja juures ka mingit elutegevust
toimub. Hotell asus Bratislavast natuke väljas väikeses külas,
kus oli imeilus loodus, mida sai õhtuti nautida. Järgmisel
päeval saime teada, et teiselt poolt mäge, külast läbi sõites,

saame poole tunniga linna. Esimesena läksime jesuiitide
kirikusse, kus toimus avakontsert, millel meiegi esitasime
mõned laulud. Järgnes ekskurssioon Bratislavas. Oli ka vaba
aega, et saaksime natukene poodides käia. Hotelli tagasi
jõudes „piinati“ meid lauluproovidega, mis olid õhtul hilja ja
väsitavad, kuid vajalikud.
Algas konkursi päev. Pidime üsnagi vara tõusma, et saalis
saaksime natukene proovi teha. Proovid tehtud, panime
rahvariided selga ning ootasime oma järjekorda. Kui see
kätte jõudis, läksime lavale ja särasime. Võistluslauludeks
olid meil Jacob Arcadelti “Ave Maria”, Max Filke “Kyrie”,
Tomi Rahula “Alleluja” ja Mark Lavra “Hora Nirkoda”.
Laulude esitamine läks meil väga hästi ja kui riided said
vahetatud, kuulasime teisi võistlejaid. Peale lõunasööki
saime teada tulemused. Rõõmu oli palju, kui selgus, et meie
oleme oma kategooria võitjad. Õhtul esinesime koos ühe
teise kooriga missal. Jumalateenistus kesti kaks tundi ning
poole sellest ajast seisime püsti. Samal õhtul läks meil ka
buss katki, kuid sellest ei tekkinud meil suurt probleemi, sest
bussi elektrisüsteem sai hommikuks korda.
Hommikul saime natukene vaba aega, et suveniire osta.
Päeval hakkasime Poola poole sõitma. Jõudsime õhtuks
kohale ning seal tegime koosviibimise, kus arutasime
konkursi ja edasisi plaane. Järgmisel päeval sõitsime läbi
Läti ja Leedu, kus oli palju teeparandusi ning seetõttu venis
koju saabumine veelgi. Kuid 29ndaks olime Tallinnas tagasi.
Kuna tüdrukud koorist on pärit erinevatest Eesti paikadest,
suundusid kõik erisuundades kodu poole. Reis oli tore ning
meeldejääv. Üsnagi varsti aga kohtusime uuesti laagris, sest
ettevalmistamist nõudis meie preemiareis edukate esinemiste
eest Brüsselisse Europarlamenti.
Kaija Rumm
Eesti Lastekoori laulja Kurepalust
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Õnnitleme augustikuus sündinuid
1
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

21
22
24

Liidia Kruus
Helle Prost
Eevi Rohusalu
Õie Kalmus
Malle Hirsnik
Nadežda Rebane
Endel Malvere
August Reit
Evald Papp
Toomas Vennola
Õnne Kõõra
Reet Undrits
Linda Välja
Aleksandr Tikka
Salme Põlgast
Valentin Kuštšenko
Endla Grossberg
Värnanda Paide
Kalju Kägo-Saunasoo
Heinrich Kirm
Ülo Arju
Ülo Peedumäe
Lembit Ziugmann
Meinhard Koemets

1945
1946
1945
1933
1935
1946
1922
1926
1929
1945
1937
1936
1928
1926
1926
1942
1928
1931
1939
1916
1931
1940
1939
1943

Roiu
Haaslava
Haaslava
Tõõraste
Lange
Kriimani
Roiu
Uniküla
Roiu
Lange
Päkste
Kurepalu
Haaslava
Ignase
Päkste
Päkste
Roiu
Kriimani
Päkste
Roiu
Haaslava
Aardlapalu
Koke
Igevere

25 Eduard Sloog
26 Melaine Pitka
Konstantin Bondarev
Higo Mölder
27 Lande Kõps
31 Aleksandr Rudakov

1940
1931
1941
1943
1929
1929

Tõõraste
Ignase
Roiu
Kurepalu
Kriimani
Roiu

Palju õnne!

Sünniaasta 2006
Viktoria Tsõgankova
12.06.2006
Roiu
Tommy Kupri
21.06.2006
Igevere
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
17.08.06
19.08.06
26.08.06
27.08.06

Pensionäride vestlusring ja tegevusplaani koostamine Roiu päevakeskuses
VII Võnnu kihelkonnapäev seltsimajas Priius ja Kurepalu lauluväljakul
Võrkpallimatš Ignase spordiplatsil
Õhtu lõpetab vabaõhudisko, mille korraldavad Halley klubi noored Tartust
Pensionäride ühenduse „Kuldlõng” suvelõpupidu Priiuse seltsimajas

Kell 10.00
Kell 12.00
Kell 17.00
Kell 12.00

Talutekstiilide näitus “Küll ma tunnõ oma kodo...” Eesti Põllumajandusmuuseumis
01.07.2006-01.09.2006
Aimre Pahonini ja Marju Jänese kollektsioon “Küll ma tunnõ
oma kodo...” esitab valiku omavalmistatud ja kogutud
talutekstiile, mis sobivad meie maakodudesse.
Kodu kordumatuse ja omanäolisuse suureks osaks oli ja on
naiste näpuosavus.
Näitusel on uute seas välja pandud ka vanu esemeid, mille
valmistajadki teadmata, kuid töö on ajatu ja sellest saadud
emotsioon ehe – ehk leiate mõtteid omagi kodu
kaunistamiseks-soojendamiseks.
Kasutatud on eelkõige naturaalseid materjale, leiate mitmeid
käsitöövõtted.

Hingel olnud ja käe kaudu teoks saanud mõte annab sooja,
mõnigi tunneb õrna tundevirvega ära vanaema kodu, kust
kosunult ja sooja saanult tuldi elumöllu.
Marju Jänes on Eesti Põllumajandusmuuseumi kangur, kes
valmistab ka rahvariideid. Aimre Pahonin on juba
aastakümneid tegelenud Vanemuise teatris kostüümidega.
Nende ühisel nõul ja jõul valmivad MTÜs Soasulane uued
tekstiilid, mida innustab tegema vaaremade näputöö.
Näitus “Küll ma tunnõ oma kodo...” avatakse 1. juulil kl.
15.00 Eesti Põllumajandusmuuseumis.

Võnnu kihelkonnapäev
Teadmiseks kõigile käsitöömeistritele ja koogiküpsetajatele,
rammu-ja naljameestele, lauljatele, näitlejatele, tantsijatele
ning teistele tublidele vallaelanikele!
19.augustil toimuva Võnnu kihelkonna raames on kõigile
huvilistele avatud fotode ja taieste näitus ning

kodulookonverents
Priiuse
seltsimajas.
Kurepalu
lauluväljakul on avatud käsitöötelk, toimub küpsetiste
oksjon, rammumehe konkurss ja rohkelt taidlejate etteasteid.
Õhtusel simmanil mängib tantsuks Kurepalu külakapell.
Kohtumiseni augustis!

8

Teataja

Informatsioon
• Alates 14. augustist sõidab vallabuss tavapärase graafiku alusel.
• Lugupeetud pensionärid! Kohtume taas 17. augustil kell 10 Roiu päevakeskuses. Vestlusringis arutame, mida huvitavat,
põnevat ja vajalikku saabuval sügis-talvisel hooajal ette võtta.
TARTU
ELEKTRIMOOTORID
remont ost müük
E-R 9.00-17.00
Vasara 52b Tartu 50113
GSM 53498343
tel 7 307762

VAJAME
LAPSEHOIDJAT
2-aastasele poisile
alates septembrist
esmaspäevast reedeni
kell 8.00 - 14.00.
Roiu, Männi 4
telefon 52 248 96
tasu kokkuleppel

Politseiteated
 13.06.06 kella 02.00 ajal lõhuti Aardlapalu külas
Palupealse 3 asuva maja ukseklaas ja kuuride lukud.
Valvesignalisatsiooni töölerakendumisel jäi edasime tegevus
pooleli ja sissetungijad põgenesid.
 14.06.06 kell 17.40 Tartust väljunud bussis, mis sõitis
liinil Tartust Reola rdtj., tülitati põhjuseta alaealisi tüdrukuid
alkoholijoobes
meeskodanike
poolt.
Asjaolude
väljaselgitamiseks on alustatud väärteomenetlust.
 20.06.06 toimus Ignase külas Pikamäe tee 7 -9
järjekordne alkoholi tarvitamine, mis lõppes kaklusega.
Politsei saabudes olid osapooled rahunenud ja majarahu
taastatud.
 22.06 06 päeval põles Kõivukülas elumaja. Edastan
päästetöödejuhi tänusõnad Kalmer ja Heldur Petersonile, Ülo
Vetkale, Lauri Roosiorule ja Rasmus Lillele, kes võimaldasid
oma firma traktoreid vedama tuletõrjujatele kustutusvett,
millega hoiti ära tule levik kõrvalasuvale puidutööstusele.
 22.06.06 päeval tekkis tüli Roiu alevis kahe mehe vahel,
mis lõppes ühe osapoolele kehavigastuste tekitamisega.
Asjaolude
väljaselgitamiseks
on
alustatud
kriminaalmenetlust.
 28.06.06 päeval teatati konstaablile joobes juhist
Kurepalus, kes põhjustas liiklusohtliku olukorra. Juht tabati.
Kuna viimane oli nii purjus, et ei olnud võimalik
menetlustoiminguid teostada, viidi ta kainenemisele. Peale
kainenemist vormistati juhile väärteoprotokoll.
 01.07.06 paluti politsei abi peretüli lahendamisel Lange
külas, kus joobes perepoeg oli agressiivse käitumisega.
Politsei rahustas osapooled.

 01.07.06 toimetati Roiu, Männi 5 trepikojast
kainenemisele seal joobnuna maganud meeskodanik.
 Ööl vastu 05.07.06 tungiti sisse Uue Kalda
pooleliolevatesse ehitusobjektide konteineritesse, millest
varastati segumasinad ja elektrilised tööriistad. Konstaabli
poolt on alustatud kriminaalmenetlust.
 08.07.06 toimunud Haaslava meestelaulupäeva ürituste
ajal tabati Kurepalus kaks joobes sõidukijuhti, kellele
koostati väärteoprotokollid.
 „Männi Baar“ ist kainenemisele:
 16.06.06 kella 20.30 ajal toimetati seal maganud
alkoholijoobes Koke küla elanik Lembit. Politsei karistas
väärteo eest Lembitut 600 krooni suuruse rahatrahviga.
 07.07.06 kella 17.15 ajal toimetati kainenemisele seal
alkoholi tarvitanud ja joobnuna maganud Maire ja Rein.
Politsei karistas Mairet 600 kroonise ja Reinu 900 kroonise
rahatrahviga.
 08.07.06 toimetati kainenemisele meeskodanik
 11.07.06 kella 13.15 ajal jõi Rein Roiu kaupluse juures
viina ja keeldus viinajoomist lõpetamast konstaabli
korraldusel. Rein toimetati kainenemisele ja teda karistati
1500 kroonise rahatrahviga.
 Politsei otsib RAISSA LAAK`i s.18.10.1958 a kelle
kohta puuduvad andmed alates 30.03.06 a. Omastele on
teatanud, et ta on talutöödel Roiu alevikus. R.Laak on kõhna
kehaehitusega ja 155 cm pikk, võib longata vasakut jalga.
Politsei ootab teateid telefonil 110.
Meeldivat suve soovides,
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Mälestame lahkunuid

Linda Väli
17.08.1923 – 02.06.2006
Roiu

Reino Talbonen
09.07.1925 – 22.06.2006
Ignase küla

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

