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Vallavolikogu

Vallavalitsus

Kodumaa on kõige kodusem maa, kus iga laps võib julgesti astuda (M. Linnamägi)
Minu kodumaa on Eesti. Olen õnnelik, et saan elada just siin
ja praegu. Kõige suurem rõõm on selle üle, et on aeg, kus ei
ole sõdasid ja kõik inimesed saavad elada rahus ning
tegeleda just nende asjadega, mis neile meeldivad ja huvi
pakuvad. Kuid siiski on kurb see, et inimesed tegelevad
paljude heade asjade kõrval ka halbade asjadega. Palju on
vägivalda, mis tekitab meis ebakindlust. Siiski loodan, et
headust on rohkem kui kurjust. Üle kõige loodan, et minu
perekonnal ja sõpradel oleks hea elada sellel maal. Usun, et

kõik inimesed tahavad elada hästi ja õnnelikult. Aga selle
nimel tuleb kindlasti pingutada. Me kõik peame hästi tublid
olema. Ma usun, et kui meis on tarkust, tuleb kõik muu
kergelt. Ainult tänu tarkusele ja headusele saab ehitada sellist
kodu, kus meil kõigil oleks hea elada – nii suurtel kui
väikestel.
Diana Michelson
Sillaotsa Põhikooli 3. klass

Valla bussi sõiduplaan eelvalimiste päevadel
Eelvalimiste päevadel
26.veebruar
18.00 Aardla
18.05 Lange
18.10 Tõõraste
18.15 Villemi
18.20 Uniküla
18.25 Kulpna
18.30 Kriimani
18.35 Roiu
Tagasi, kui on valitud
Valimispäeval 4. märtsil
Esimene bussiring
10.00 Aardla
10.05 Lange
10.10 Tõõraste
10.15 Tuigo
10.20 Kurepalu
10.25 Roiu
10.30 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud
Teine bussiring
11.10 Uniküla
11.15 Kulpna
11.20 Kriimani

27.veebruar
16.30 Aardla
16.35 Lange
16.40 Tõõraste
16.45 Villemi
16.50 Uniküla
16.55 Kulpna
17.00 Kriimani
17.05 Roiu
Tagasi, kui on valitud

28.veebruar
11.40 Aardla
11.45 Lange
11.50 Villemi
11.55 Tuigo
12.00 Kurepalu
12.10 Uniküla
12.15 Kulpna
12.20 Kriimani
12.30 Roiu
Tagasi, kui on valitud

11.25 Sillaotsa
11.30 Roiu
11.35 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Neljas bussiring
14.30 Roiu
14.35 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Kolmas bussiring
12.25 Uniküla
12.30 Aadami
12.35 Villemi
12.40 Tuigo
12.45 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Viies bussiring
15.00 Sillaotsa
15.05 Koke
15.10 Sooru
15.15 Sihi bussipeatus
15.20 E-tänav
15.25 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Kuues bussiring
16.10 Sillaotsa
16.20 Kriimani
16.25 Kulpna
16.30 Uniküla
16.35 Aadami
16.40 Villemi
16.45 Tõõraste
16.50 Lange
16.55 Aardla
17.00 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud
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Volikogu kolmeteistkümnes istung 26. jaanuar 2007
Volikogu otsustas:
• Muuta vallavalitsuse koosseisu
• Määrata vallavanemale töötasu
• Määrata jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmed
• Esitada rahvakohtukandidaatide nimekirja
• Määrata katastriüksuste sihtotstarbed:
Igevere külas Väike-Kesa kinnistu jagamisel- Kesametsa
Aardla külas Rodna kinnistu jagamisel- Tooma; Oksisoo;
Jaagu; Lauritsa
Mõra külas Pargi kinnistu jagamisel- Uue-Pargi
Unikülas Voore kinnistu jagamisel- Tuulemäe; Leelomäe
• Taotleda munitsipaalomandisse: vallamaja ja Priiuse
seltsimaja teenindamiseks vajaliku maa-ala
• Kooskõlastada Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala

Volikogu määras:
• Haaslava valla ametiasutuse struktuuri, teenistujate
koosseisu ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
töö tasustamise korra
• Võeti vastu Haaslava vallavara valitsemise kord
• Muudeti Haaslava Vallavolikogu 19.12.1997 määruse nr
15 „Maamaksumäära kehtestamine ja maksust vabastamine
Haaslava vallas”.
[Otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee ning Roiu raamatukogus ja
vallamajas]´
Aire Veske
vallasekretär

Kultuuri- ja spordikomisjoni teated
31. jaanuaril toimus kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek,
kus määrati Haaslava valla kultuuri-, haridus- ja
spordipreemiate saajad (vastavalt Haaslava vallavolikogu
määrusele nr 22 11.12.2006).
Kultuuripreemia saab Lotte Suislepp; hariduspreemiad
saavad Taavi Mals ja Karl Pleksner; spordipreemiad saavad
Marko Otsus, Henri Roosiorg, Johanna Karp ja Gertrud
Pleksner.

Preemiad antakse üle vabariigi aastapäevale pühendatud
pidulikul aktusel 23.veebruaril kell 17.00 Priiuse seltsimajas.
Tegemist on uudse ettevõtmisega meie vallas ja tahaks
siinkohal avaldada tunnustust lapsevanematele, õpetajatel ja
treeneritele, kes selle üleskutsega kaasa tulid. Meie keskel on
palju tublisid lapsi ja noori, kelle saavutused väärivad
suuremat tähelepanu ning tunnustamist.
Ilona Vaagen
Kuluuri-ja spordinõunik

Eesti Äiksevaatlejate Võrk otsib huvilisi
Äikese ja sellega kaasnevate ohtlike nähtuste uurimiseks
korraldab Tartu Ülikooli Geograafia Instituudi tudeng SvenErik Enno koostöös TÜ Geograafia Instituudiga juba teist
aastat üleriigilise äikesevaatluste projekti. Aastal 2006 osales
selles üle Eesti kokku 155 huvilist, andmeid laekus 83
vaatlejalt, seega enam kui pooltelt registreerunutest, mida
võib pidada esimese aasta kohta igati heaks tulemuseks.
Kokku teostasid Eesti Äikesevaatlejate Võrgu vaatlejad üsna
põuaseks ja äikesevaeseks kujunenud suvel ligi 700 vaatlust.
Kõige äikeselisemad kuupäevad 2006. vaatlushooajal olid
20. ja 21. august ning 1. oktoober, mil äikest märgiti 13
maakonnas, väga palaval 10. juulil esines seda 12
maakonnas. Kokku laekus usaldusväärseid andmeid äikese
esinemise kohta Eesti territooriumil 53 päeva kohta.
Äikesega kaasnevatest ohtlikest nähtustest märgiti pagituuli
72 korral ning rahet 35 korral. Läänesaartel märgiti 5 korral
vesipükse, Kagu-Eestist teatati kahest võimalikust keravälgu
juhtumist.
Alanud aastal on plaanis vaatlusi jätkata tihedama
vaatlusvõrguga. Lisaks 61 vaatlusi jätkavale eelmise aasta
vaatlejale on oodatud osalema kõik ilma- ja loodushuvilised
sõltumata vanusest ning tegevusalast. Vaatlustega liitujate
ülesandeks on äikeste ja nendega kaasnevate ohtlike nähtuste
ning kahjustuste registreerimine oma kodukohas.
Vaatlejatelt ei eeldata eelnevat ilmavaatluskogemust või
põhjalikke teadmisi äikesest, oluline on vaid huvi ja
valmisolek lihtsamat sorti loodusvaatluste teostamiseks. Kõik
projektis osalejad saavad eestikeelsed vaatluslehed ning
juhendi, mis kirjeldab täpselt, mida ja kuidas vaadelda ning
kuhu andmed märkida. Vastavalt võimalustele võib piirduda
väiksema arvu oluliste vaatlustega või viia läbi ka
detailsemaid lisavaatlusi. Seejuures kõige olulisemate

vaatluste teostamiseks pole vaja mingeid instrumente peale
tavalise kella äikese alguse- ja lõpuaegade määramiseks.
Ideaalis peaks kõik vaatlused olema teostatud samas kohas
(vaatleja kodukohas), kuid see pole hädavajalik, näiteks
suvel nii linna- kui maakodus viibivad inimesed võivad
vaadelda vaheldumisi mõlemas. Osaleda võivad ka need
huvilised, kel pole võimalik kogu suve vaatlusi läbi viia, sel
juhul märgitakse vastavale lehele kuupäevad, mille kohta
andmed puuduvad. Kogutud andmeid võivad vaatlejad saata
vastavalt võimalusele tavaposti või e-mailiga, pärast igat
äikest, iga kuu lõpus või kogu suve andmed sügisel korraga.
Äikesevaatluste teostamine annab igale loodushuvilistele
võimaluse osaleda teaduslikult olulise ja vajaliku info
kogumises ning saada samal ajal ka lihtsamat sorti
loodusvaatluste teostamise kogemus. Kuna äike pole meil
isegi suvel igapäevane nähtus ning vaatlusmetoodika on
võimalikult lihtne, ei tohiks vaatlustes osalemine muutuda
liialt aega nõudvaks või koormavaks. Kõik, kes soovivad
äikesevaatlustes osaleda, saavad oma nõusolekust teatada 15.
märtsini 2007 aadressil Sven-Erik Enno, Tartu Ülikooli
Geograafia Instituut, Vanemuise 46-326, Tartu, 51014 või emailiga aadressil seenno@ut.ee. Internetis saab lähemat infot
nii äikese, vaatlusvõrgu kui 2006. aasta vaatlustulemuste
kohta Eesti Äikesevaatlejate Võrgu kodulehelt aadressil
http://www.zone.ee/funnelcloud/eav_index.htm.
Ootame aktiivset osavõttu nii täiskasvanute kui kooliõpilaste
seas!
Sven-Erik Enno
Eesti Äikesevaatlejate Võrgu koordinaator
53 486 865
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Sillaotsa Põhikooli 3. klassi õpilaste küsimused õppealajuhataja Katre Sarapile
1. Miks ja kuidas sa siia kooli sattusid?
Sillaotsa Kool on mu esimene kool üldse, kus ma tööd
alustasin. See oli 1998. a jaanuaris ja põhjus oli lihtne - mu
esimese lapsega kodusolemise aeg sai läbi ning vajasin tööd.
Lehes oli kuulutus, kandideerisin ja saingi töökoha ning
alustasin tööd tolleaegse 1.klassiga poole aasta pealt.
2. Mitu aastat oled Sillaotsal töötanud?
Jaanuaris täitus 9 aastat.
3. Milline oli Sillaotsa kool siis, kui tulid siia?
Maja nägi välja üsna samasugune kui praegugi. Praegu juba
olemasolevast võimlast tookord ainult unistati.
4. Miks sulle meeldib olla õpetaja?
Mulle tõesti meeldib olla õpetaja, sest koolitöö on loov,
kiireloomuline ja mulle sobiva ajarütmiga - esimene pool
päevast on väga tempokas, siis järgneb rahulikum
ettevalmistav osa, kus saab rahulikult tehtu üle järele mõelda.
5. Kas 1. klassi õpetaja on kerge olla?
Ei ole kerge, minul on selletõttu lihtsam, et mul on nii vähe
õpilasi, aga kooliteed alustajatega on alati raskem kui
nendega, kellel koolisüsteem juba tuttav.
6. Milline klass, mida oled õpetanud, on kõige armsamaks
saanud?
Praegu on mul käsil kolmas 1. klass, ei tahaks ühtegi klassi
teistest esile tuua, aga
tundub, et kõige meeldejäävam on siiski see kõige esimene.
See klass lõpetas 9. klassi möödunud kevadel ja seega sai
minul esimene suur ring täis, kus minuga alustanud õpilased
jõudsid kooli lõpetamiseni. Minu õpilastest oli sinna alles
jäänud 15-st alustajast 8 õpilast.
7. Miks valisid õppealajuhataja töö?
Ega mulle suurt valikuvõimalust ei antudki, direktor Ilvi
Suislepp pakkus seda tööd eelmise õppeaasta maikuus, ära
ütelda siis nagu ei sobinudki, sest koolil sel hetkel polnudki
juhti, kes oleks igpäevatööd juhatanud, see oli
kriisisituatsioon, kus tundsin, et peaksin oma panuse andma.
Kui oled ühes kohas nii kaua töötanud, siis lähevad seal
toimuvad sündmused sulle korda. Nii minulegi tundus, et

mul on üht–teist kogemuste pagasis, millest võiks koolile
kasu olla.
8. Kuidas jaksad kahel kohal?
Inimene jaksab täpselt niipalju, kui tal jõudu on, kui jõud
otsa lõpeb, siis enam ei jaksagi. Minu tööd hõlbustab ühest
küljest see, et õpetajana on mu klass hästi väike.
Õppealajuhatajana ei jõua ma kunagi kõiki töid ära teha,
mida olin planeerinud päevaks, aga siis tuleb neid järgmisel
päeval jätkata. Parimateks abimeesteks on mulle meie tublid
õpilased ja loomulikult veel tublimad õpetajad.
7. Missugune on su päevaplaan?
Ärkan tööpäevadel kell 6.30, enne tööle tulemist pean oma
lapsed, kas bussi peale, kooli või lasteaeda viima. Sillaotsal
alustan iga päev samal ajal kui teisedki õpetajad, tööpäev
lõpeb 5-6 vahel õhtul.
8. Missugune on su kodu?
Kui majast rääkida, siis see on seestpoolt pooleliolev
palkmaja, aga koduhinge peale mõeldes arvan, et meil on
rahulik ja teineteisega arvestav õhkkond.
9. On sul lapsi, mis on nende nimed?
Mul on 2 last: tütar Maarja on 11-aastane, poeg Henri on 6aastane.
10. On sul midagi ütelda õpilastele ja õpetajatele?
Õpilastele tahaks meelde tuletada, et see väike maja on
tegelikult üks mõnus
ja turvaline paik õppimiseks, aga sellest saate aru alles siis,
kui mõnes suures majas oma väikse kooli järgi igatsust
tunnete.
Õpetajatele soovin jaksu ja vastupidamist ses raskes töös
ning suurt kannatust, sest õpetaja saab tunnustuse täna tehtud
töö eest alles aastate pärast, sest siis tuleb mõnel Jukul või
Jaanil arusaamine, et see töö ja vaev, mida õpetaja temaga
nägi, on teda elus edasi aidanud ja võib-olla siis tuleb sel
Jukul-Jaanil ka pähe õpetajale aitäh öelda.
Lõpetuseks soovin kõigile rahulikku ja kannatlikku meelt,
kevadpäike ei ole enam kaugel, aga niikaua peame üksteise
hingesoojuse paistel hakkama saama.
Sära silmadesse!

Bussiga teatrisse
Saab veel broneerida pileteid 15.aprill kell 16.00 Vanemuise
väikeses majas etendusele „Vabamõtleja“, mille piletid tuleb
välja osta hiljemalt 20.märtsil 2007.
Pileteid hinnaga 120 krooni (pensionäri ja õpilase soodustus:
72 krooni) saab broneerida ja välja osta vallamajas Maire
Mangluse juures.
Täpsemat informatsiooni saab telefonil 7 490130, 7 446 520
või 7 446 524
„Vabamõtleja”
Nüüdisaja ühe kuulsama prantsuskeelse näitekirjaniku EricEmmanuel Schmitti filosoofilises komöödias rullub vaatajate
ees lahti pöörane päev prantsuse filosoofi Denis Diderot’
elust.

Esietendus 15. veebruaril 2006
Autor Eric Emmanuel Schmitt
Tõlkija Margus Alver
Lavastaja Madis Kalmet
Kunstnik Ann Lumiste
Valguskunstnik Margus Vaigur
Muusikaline kujundaja Toomas Lunge
Osatäitjad: Jan Uuspõld, Helena Merzin, Karin Tammaru,
Marianne Kütt, Marika Barabanštšikova, Ragne Pekarev,
Indrek Tulp
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„Hakes – välismaale õppima suunduja esimene valik”
Välismaa kõrgkoolidesse suunduvad Eesti noored saavad
nüüdsest abi rahvusvahelisest organisatsioonist Hakes, mis
hakkab Eestis korraldama sisseastumiskatseid välismaa
ülikoolidesse kui ka alustab noorte nõustamisega, milliseid
kõrgkoole ja erialasid valida. Kõrgkooli kandideerimise
avaldust saab tänu innovaatilisele lahendusele täita kodulehel
www.hakes.ee. Avalduse esitamise tähtaeg on 15. märts.
Uutes EL liikmesriikides on Hakes esimene omalaadne
organisatsioon,
mis
korraldab
sisseastumiskatseid
rahvusvahelistele
kursustele
silmapaistvamatesse
kõrgkoolidesse. Ühtlasi ei nõuta Hakese kaudu
kandideerivatelt noortelt kallite keeletestide nagu TOEFL või
IELTS tegemist. Seega saavad välismaale õppima
kandideerivad noored tuhandeid kroone kokku hoida.
Kvaliteetset teenust pakkuv organisatsioon Hakes on
laienenud vaid kahe tegevusaasta jooksul kokku üheksasse
riiki, hõlmates nüüd Eestit, Lätit, Leedut, Poolat, Tšehhit,
Ungarit, Rumeeniat, Bulgaariat ja Sloveeniat. Hakes plaanib

nimetatud
riikides
kasvada
väliskõrgkoolidesse
kandideerijate arvuga piirkonna suurimaks. Alanud aastal
prognoositakse enam kui 500 avalduse laekumist.
Hakese asutaja Märt Aro arvates on organisatsiooni edu
võtmeks olnud noorte kandideerijate murede inimsõbralik ja
operatiivne lahendamine, mille eest vastutavad sajad tublid
inimesed. „Oleme tugevalt panustanud innovaatiliste elahenduste loomisse, mis võimaldavad kandidaatidel säästa
dokumentide täitmisele kuluvat aega ning kogu
kandideerimisprotsessi kordades lihtsustada,” lisas Aro.
Ühtlasi kutsub Hakes Eesti noori üha rohkem mõtlema
välismaal kõrghariduse omandamise peale. „See on
väärtuslik kogemus kogu eluks, eriti kui mõne aasta jooksul
pärast õpinguid kodumaale tagasi pöörduda,” rõhutab Aro.
Lisainformatisoon: www.hakes.ee
Märt Aro

Külaselts Priius kutsub
kõiki külaseltsi liikmeid ja ka teisi asjast huvitatud aktiivseid
inimesi osalema 27. veebruaril kell 18.00 Priiuse seltsimajas
toimuval ümarlaual. Meile tulevad külla Tartumaa
Arendusseltsi Kodukant Tartumaa liikmed. Räägime meie
külade ja kogu valla asjadest, peame aru mida ja kuidas
edasi? Kindlasti kuuleme häid nõuandeid ja soovitusi meie
külalistelt, aga samuti on teretulnud kõik meie endi head
mõtted ja ettepanekud. Kellel asja vastu vähegi huvi, tasub
kohale tulla, teiste valdade kogemus näitab, et sellistest
nõupidamistest on kasu.
3. märtsil oleme kavandanud järjekordse ühise töötegemise
Kurepalu laululava ümbruse ja järveäärse maa
korrastamiseks. Alustaksime kell 11.00, aga liituda võib ka
hiljem. Kes soovib kaasa lüüa, siis tulgu aga kohale, tööd

leidub kõigile. Soovitus on jälgida ilma ja vastavalt sellele
riietuda. Osalejatele pakume kindlasti sooja jooki ja midagi
ka hamba alla.
Kes soovib enne midagi küsida, siis seda saab teha
telefonidel:
7446 520
Ilona
55566220
Tiit
Üks hea värskes õhus veedetud päev kulub kindlasti enne
valimisi ära, siis on järgmisel päeval pea selgem ja valikut
teha kergem!
Jõudu soovides, Kurepalu Külaseltsi Priius poolt
Tiit Kruusement

Väikesed staarid suurel laval.
Pühapäeval 11. veebruaril oli võimalus kuulata Tartu
Vanemuise Kontsertimajas Tartumaa lasteaedade III
muusikapäeval “Potike keeda” lastealaule ja vaadata
muinasjuttu.

Muusikapäev oli enneolematu, kus osalesid ka Roiu lasteaia
Kukupai lapsed: Silvija Mikk, Regina Karise ja Jane- Mai
Dubolazov. Päev oli täis rõõmu ja lusti. Pidu algas kell 16.
esinejad olid kohal juba varakult, sättides oma kostüüme
ning joostes tutvuti ka lavaeluga.
Nagu muinasjuttudes ikka olid tegelasteks: kuninganna,
kuningas ja haldjas ning õukonnadaamid.. Lastel olid

imeilusad kostüümid. Tartu maakonna lasteaedade lapsed oli
Tuhkatriinud. Teised muinasjutu tegelased, keda lapsed
kehastasid oli Lumivalgekesed, Okasroosikesed, Printsidüks uhkem kui teine ning Printsessid, kes esitasid toreda
õukonna tantsu printside saatel.
Laule, mida lauldi oli mitmeid, kus igal tegelasel oli
võimalus kaasa laulda ning liigutada just nii nagu temale
meeldis muusika rütmis, kus Tuhkatriinudel tuli koristada
tuba ja alles haldja võlusõnade jõul muutusid kõik
tuhkatriinud imeilusateks tüdrukuteks oma uhketes kleitides.
Ettevalmistused muusikapäevaks kestsid paar nädalat. Meie
Kukupai lapsed õppisid muusikaõpetaja Egle Tavita käe all.
Mitmeid kordi lauldi laule aina uuesti, et kõik ikka sujuks
ning proovis käidi Rannus.
Suur tänu lapsevanematele, kes olid igati abivalmiskostüümide õmblemisel- sest lapsed said laval end tunda
tõeliste Tuhkatriinudena ballikleitides. Suur tänu ka toetuse
eest Haaslava vallavalitsusele.
Muinasjutu lõppedes tänati osavõtjaid kus iga laps sai
osavõtu eest väikese kingituse.
Õpetaja Margit Liias

Teataja

5

Lauluvõistlus „Heliseva muusika“
Selle aasta 15. aprillil toimub Priise seltsimajas II Haaslava
valla laste- ja noorte lauluvõistlus „Helisev muusika“.
Parimad lauljad valime seekord välja ühe vooruga ja võitjatel
on suurepärane võimalus esineda maikuisel Haaslava valla
emadepäeva kontserdil. Osa võtma on kutsutud kõik valla
territooriumil elavad lauluhuvilised lapsed ja noored.
Võistlus toimub eri vanuserühmades, mis jaotuvad
järgmiselt: kuni 7-aastased, 8-10-aastased, 11-14-aastased,
15-aastased ja vanemad.
Laulda võib nii fonogrammi kui mõne pilli saatel või hoopis
ilma saateta - s.t a capella. Kes vajab abi laulu või laulude
õppimisel, siis võib julgelt minu poole pöörduda.

Lauluvõistlusel edukalt esinenud lastel ja noortel on edaspidi
võimalus esineda valla üritustel.
Lauluvõistluse päeval on nii osalejatele kui kuulajatelevaatajatele varuks põnevaid üllatusi.
Registreerida palume telefonidel 7 446 520, 52 82 002
e-mail: ilona@haaslava.ee
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Oskar Luts õpilaste meeltes ja südames
„Kui Arno isaga koolimajja jõudis....”
See lause on küll igale inimesele tuntud. Kirja on selle
pannud rahvakirjanik Oskar Luts, kelle 120. sünnipäeva
tähistati 7. jaanuaril. Ka meie koolis toimusid rahvakirjaniku
sünniaastapäevale pühendatud üritused.
- Kahe nädala vältel võisid lapsed lugeda Oskar Lutsu
teemalist stendi, kuulata raamatukogus lühiülevaadet
kirjaniku elust ja loomingust ning seejärel toimus vanematele
klassidele Lutsu-teemaline viktoriin. Tublimad olid 5. klassi
õpilased, kes panid välja koguni kaks võistkonda ning
saavutasid ka parimad tulemused.
- Valiti Sillaotsa Toots, kelleks sai Rauno Pungar 8. klassist,
Sillaotsa Teele – Triin Tõnurist 8. klassist ja Sillaotsa Kiir –
Priit Pruuli 9. klassist.
- Novembris kuulutas Tartu Linnaraamatukogu välja Lutsuteemalise jutuvõistluse, millest võtsid osa ka Andris Lillemäe

ja Kätrin Metsla 3. klassist. 11. jaanuaril käisid Kätrin ja
Andris koos õpetaja Aulike Lõõndrega Linnaraamatukogus
jutuvõistluse pidulikul auhindade üleandmisel. Kätrini töö
märgiti ära parimate hulgas ning teda autasustati raamatuga.
- 19. jaanuaril toimus Lutsu lasteloomingule pühendatud
kostüümipidu. Mõni päev enne pidu vaatasid lapsed kõigile
juba tuttavaid filme „Nukitsamees” ja „Kevade”, et saada
rohkem aimu sellest, kuidas võiksid need Lutsu
väljamõeldud tegelased välja näha. Kostüümipeole kogunes
hulk Nukitsamehi, mõned metsakollid, Itid, Lible ja köstergi.
Eripreemia
anti
Rainer
Grosbergile
kui
kõige
nukitsamehelikumale Nukitsamehele. Kauneim Teele oli
Merit – Karmel Annamaa.
Annika Tõnurist
Sillaotsa Põhikooli õpetaja

Playback´i konkurss Sillaotsal
Nagu Sillaotsa Põhikoolis juba traditsiooniks on saanud,
toimus ka selle aasta jaanuarikuus järjekordne playback’ i
võistlus. Üritust saatis menu – osavõtjaid oli igast klassist
ning tegemislusti jagus nii suurematele kui väiksematele.
Jäljendati nii eelmise aasta Eurovisiooni võitjat Lordit, looks
loomulikult „Hard Rock Halleluja”, kui ka vanema
generatsiooni ansamblit Kuldne Trio, lauluks „Lenda, lenda,
Linda”. Oli ka uudseid lähenemisi, näiteks 6. klassi esituses
kõlas tuntud lastelaul „Millest küll on tehtud”. 1. klassi
õpetaja Katre Sarap alias tädi Sohvi oli aga lavale toonud
oma kolm „röövlit”, kes olid loomulikult pärit
lasteetendusest „Kardemoni linna rahvas ja röövlid”. Kogu
üritust juhtis N-Eurost tuntuks saanud Marek Sadam –
energiline õpetaja Kaie Käär, kes kohe alguses üritusele hoo
sisse andis ning publiku kaasa elama pani.
Nagu eelnevast esinejate loetelust näha, oli väga raske
valikut teha žüriil, mille koosseisu kuulusid Lenne Ojamets,

Tiia Valli, Aulike Lõõndre, Ilona Vaagen ning Reet Hüsson.
Pärast ühist arutelu jõuti otsusele ning välja kuulutati võitjad.
Nooremas vanuserühmas olid nendeks Johanna Karp, Kätrin
Metsla, Rainer Grosberg ja Karl-Cardo Mere 3. klassist, kes
esitasid ABBA loo „Mamma Mia”. Vanemas vanuserühmas
leidsid enim tunnustust Triin Tõnurist ja Terje Kuljus 8.
klassist ning Liis Järvemäe ja Tairi Kuljus 9. klassist Kuldse
Trio lauluga „Lenda, lenda, Linda”.
Selle fantastilise ürituse organiseerimise oli enda õlule
võtnud huvijuhi kohuseid täitev õpetaja Annika Tõnurist.
Nüüd veel kuu aega harjutamist ning märtsi alguses asuvad
ABBA ning Kuldne Trio võistlustulle juba Kõrveküla
maakondlikul võistlusel. Pöidlad pihku!
Tiia Valli
Sillaotsa Põhikooli õpetaja
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Õnnitleme märtsikuus sündinuid
1
2
3
6
8
9
12
13
14
15
17
18

19
20

22

23
24
25
26

Anne Koni
Meeta Laar
Jenny Uibu
Galina Koseson
Maria Kahar
Selma Varusk
Ingrid Zirk
Ilmar Luht
Virve Kaha
Heldur Silm
Helgi Järvemäe
Laine Vihm
Eva Sori
Valter Rammul
Eliida Dubolazova
Maire Anni
Helmi Voiter
Paul Hank
Aliide Soggar
Karl Pastel
Mare Teras
Hilja Ojalaid
Malle Värno
Toivo Vilpo
Leida Volke
Ivan Dubolazov
Taimi Tara
Eha Allik
Marta Annamaa
Zoja Kiisel
Juta-Marie Lemberg

1945
1918
1934
1939
1919
1943
1945
1926
1933
1936
1931
1942
1929
1934
1935
1945
1921
1924
1929
1931
1942
1934
1938
1945
1926
1934
1937
1941
1938
1946
1934

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

27
28
29
31

Milvi Salve
Reet Raag
Elle Tamm
Leida Raevald
Vladimir Vello
Ülo Laumets
Heino Orav
Evi Tõruke
Arved Rämmer

1936
1944
1945
1925
1929
1932
1941
1941
1947

Kriimani
Aardlapalu
Kurepalu
Tõõraste
Metsanurga
Igevere
Ignase
Roiu
Aadami

Palju õnne!

Sünniaasta 2007
Jan Artur Kriisa
18.01.2007
Roiu
Renaldo Rosental
30.01.2007
Roiu
Steven Ärtis
04.02.2007
Lange küla
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
23.02.07
23.02.07
24.02.07
25.02.07
01.03.07
08.03.07
08.03.07

Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik aktus ning Haaslava valla kultuuri-, spordi-ja
hariduspreemiate „Tuleviku tähed“ üleandmine Priiuse seltsimajas
Tantsuõhtu ansambliga „Lehmakommionud“ Priiuse seltsimajas
Vabariigi aastapäeva tähistamine Kurepalu vabadussamba juures
Pensionäride ühenduse „Kuldlõng“ sõbrapäevapidu Priiuse seltsimajas
Päevakeskuse vestlusringis riigikogulane Mai Treial
Naistepäev Roiu päevakeskuses
Paul Kerese sünniaastapäevale pühendatud malesimultaan Sillaotsa Põhikoolis

Kell 17.00
Kell 21.00
Kell 10.00
Kell 12.00
Kell 10.00
Kell 10 00
Kell 13.30

Haaslava vald ja tema tegelased 1932. aastal
Osvald Treial “Treiali” talu peremehena tõmbab noota, juhib
ratsakaitseliitlaste rünnakut ja hoiab seltside kassasid.
Haaslava rikkaim mees on “Lingi” talu kolmekordne
peremees Johannes Link. Kriisi ei tunne, sest on elanud kogu
elu põhimõttel – kes kopikat ei korja, see rublat ei saa. Omal
ajal oli Haaslava põllumeeste esimene mees.
“Tsiirma” talu rahvas on kõik kuulsad. Vanaperemees
Gustav Lukk on endine rahvaerakondlik maavolinik ja
revisjonikomisjoni liige. Perenaine Helene Lukk juhib
perenaiste seltsi tegevust, korraldades vorsti- ja
korbitegemise kursuseid, kuna poeg Paul Lukk noore
peremehena pritsimeeste tegevust korraldab, ise mõeldes, kus
küll peaks leiduma selle kuldase kulla kodu, kes kord
perenaisena Tsiirma lillelises ümbruses istub ja astub.

Gustav Voites juhib perenaiste segakoori, õpetades naisi
tšello saatel laulma. Näitelava koori juhatades laulab ise
kõvemini koorist ja seda pealegi neljal häälel.
Alfred Zoobel “Sabali” talu noorperemehena jookseb
välivõistlustel 5000 meetrit ja valmistab end peremehe
elukutse vastu.
“Kitse” peremeest Karl Rattaseppa ei hirmuta tuli ega torm.
Karjapoisist kuningaks, nii on selle mehe teekond olnud.
Noorena ei armastanud talutööd, praegu on aga jõukama talu
peremees. Armastab talus sõjaväelikku korda. Võrratu
naljahammas veel pealekauba. Tema esituses parim sõber
Pori Jaan tunneb hästi riigi ja rahva elu.
Endine vallavanem ja agaram seltskonnategelane. Ühel õhtul
üheksa kõnet pidada, on temal naljaasi.
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praegu maa- ja vallavolinik. Raske öelda, kus suuremad
Juhan Seebach on Kriimani kangemaid asunikke. Näitab, et
teened, kas poliitikas või koolipõllul.
ka asunik võib mõnegi põlise põllumehe üle lüüa, temast ette
Valter Otsa, “Juhani” talu peremees puhub flööti ja mängib
jõudes. Põllumeeste asjade eest võitleb kui lõvi.
viiulit. Elab ja töötab rohkem Vana Kuuste valla kasuks, kuid
Erich Tekkel “Pikk-Mällo” talu peremehena on tore poiss.
teenetemärgi – Valgeristi, sai Haaslavalt.
Lumi tuiskab, lumi keeb, hobu hirnub, nalja teeb – nõnda
Sillaotsa koolis on kangem mees Ferdinand Parson. Teeb
jõuab Erich igale poole, kus pidu iial peetakse.
karskust sobivas ja sobimata kohas. On “Priiuse” meeste
Voldemar Pruul kirjutab sekretärina alla vallavalitsuse
rügemendi ülem võitluses rohelise armeega. Viimastel põles
kirjadele.
Armastab
rohkem
kartulisaadusi
kui
võitluse lipp ära, mispärast on karta rohelise väerinde
kartulikasvatajaid. Seltskondlikuks tööks ei jää aega, sest
taganemist oma positsioonidelt Wiksi maja ümbruses.
vallavalitsuse asjad Haaslaval on õige rängad ajada.
Kui Haaslava väerindel muutusi sünnib, siis julgen jälle
Vallavolikogu koosolekutel peab pühaks põhimõtet:
peatselt väikest informatsiooni anda.
vaikimine kuld, väherääkimine hõbe.
Haaslavalane.”
Konstaabel Jakob Mets elab Kurepalus antvärkide seas.
2. veebruaril 1933. ilmus samas lehes lugu “Vana Kuuste –
Tema suurim tegevus seisneb suviste pidude puhul linna
Tartumaa kangemaid valdu.” Sealt võib lugeda mitme praegu
graadepoiste pokrisse tirimises. Kui sulisid väga palju,
meie valda kuuluva talu peremehe kohta.
kutsub appi Eduard Opmanni, kes oskab sarnast liiki rahvaga
Vana Kuuste valla tuntuim mees on Villemi Ottas ehk nagu
juba ümber käia. Muide konstaabel on kõva karskusmeeste
rahvas ütleb – Villemi Jüri. Villemi on talu, kus peremees
abimees. Joobnud olekut teeb kindlaks viina lõhna järele.
kibedal heinaajal peab peitu pugema, et vabaneda
Tulekahjude korral katsub korstnaid püsti jätta, siis ei julge
külastajatele seletuste andmisest kõige kohta, mida Villemil
keegi “soomust” tegema tulla.
näha. Ja näha on seal palju: ardenne, lambaid, lehmi, kanu,
Juhan Ivane “Laugi” peremehena on heledama häälega mees
kitsi, fasaane, koralikke hooneid ja lokkavaid viljapõlde.
vallas. Suurpõllupidajaid ei salli, sest omab ise ainult 100
Peremeest ennast jätkub igale poole. Riigikogu ja
vakamaa ümber põldu. Vallavolikogus on suurema sõnaga
põllutöökoja juhatuse liikmena võitleb ta põllumeeste huvide
mees.
eest. Ei ole Tartus põllumeeste asutust, kus Jüri ei oleks
“Utte” valitseja Johannes Hansen on Mõramäe valitseja koos
juhatuse esimees või mõni tähtsam tegelane. Vastalistele
Lilu Lokatsiga. Hobuseostmisel asjatundja, sest on olnud
armu ei anna, oma vallas aga sotsialistidest jagu ei saa. Käib
sõjaväes loomaarstiks.
meelsasti Haaslaval lõikuspidudel, kuid koduvallas neid ei
Endise mitmekordse vallavanema nimi ja au kuulub Arved
korralda.
Koppelile. Selle mehe sõnal ja ka kodul on kaalu.
Eduard Otsat, Koordi talu peremeest tuntakse rohkem Munna
Asunikkude tublimaid mehi.
nime all. Kannab seda nime poissmehepõlvest saati. Nüüd on
Ella Toom (ise kirjutab Hella) juhib naiskodukaitse tegevust.
aga juba “linna kultuur” kodus ja elab korralikku abielu.
Südi ja tragi naine nii kodus kui kaitseliidus.
Tema õlgadel lasub pidude korraldamine Kaitse Kodus ja
Noored haaslavalased võib olla ei teagi, et see alati lustlik
asjaajamine piimaühisuses. Sammun kindlalt isa jälgedes,
mees, keda kindraliks kutsutakse, on ühtlasi “Ede Age” talu
kes oli tuntud ja tubli põllumees.
ja veski peremees. Kirikukirjades mõistetakse “kindrali” all
Naiskodukaitset juhib vallas proua Anna Borkmann. Naine,
Leonhard Eduard Klaost. Erichist poja pani möldriks,
kes on kaitseliidus selle sihi, mitte aga enese pärast. Märdi
Johannesest tegi peremehe, Reinu saatis linna haridust saama
talu korralik perenaine. Mees August peab korralikest
– ise aga ostab välja sõprade veksleid. Kuid mis see
traavlitest lugu.
kindralile tähendab, kel on rahakotis alati rohkem tuhandeid
Jaan Koorti tuntakse “rikka Koortina” ehk “Kangatsu
kui teistel sente. Populaarne mees.
krahvina.” Ei tunne mitte võlaveksleid vaid dollareid.
Aga kes on valla nooblim poiss? Parun Trill muidugi. Tal on
Vaatamata kõrgele eale veel noor ja värske. Pojad elavad
kõik hip – hop, tip – top. Peen toon ja püksijoon.
juhtmõttel “Mis meil rikaste vanemate lastel viga.”
Tuigo koolijuhataja Aksel Rüütli kasvatab Haaslava meestele
kangeid järeltulijaid. Teenete eest poliitilisel alal omab risti
Taivo Kirm
punase lindiga. Endine riigikogu liige sotsialistlikus rühmas,

Metsaseadus
Alates 01. jaanuarist 2007 hakkas kehtima uus Metsaseadus
(RTI, 04.07.2006, 30, 232), millega seoses on
keskkonnaminister välja andnud mõned uued määrused,
millest metsaomaniku jaoks on olulisim ehk „Metsa
majandamise eeskiri“ (RTL, 09.01.2007, 2, 16). Uuendused
on vajalikud metsa kui ökosüsteemi kaitseks ja säästva
majandamise tagamiseks. Kuna seadusandluse muutmine
toob endaga kaasa teadmatust, toome leheruumi nappuse
tõttu välja olulisemad punktid, milles toimusid muudatused
ning millega peaks enne seonduvate tegevuste planeerimist
tutvuma.
● Metsaseaduse mitte kohaldamine väiksemates (alla 0,5 ha)
metsatukkades ning teede ja liinide kaitsevööndites.
● Metsamajandamiskava koostamine ühist piiri omavate
kinnistute kaupa.
● Kaitsemetsaks määramine kraavide, peakraavide ja
kanalite piiranguvööndis.

● Metsa uuendamise kohustused, tähtajad, lubatud metsa
uuendamise võtted, uuendamisvõtete rakendamise kohustus
metsakasvukohatüüpide kaupa, nõuded, keskkonnateenistuse
ettekirjutus, sunniraha.
● Tagatisraha metsa uuendamise tagamiseks.
● Lageraie tegemiseks vajalikud tingimused,
küpsusdiameeter, elustiku mitmekesisuse tagamiseks
vajalikud puud, minimaalsed liitumisajad, liitumise kohustus
eri omanike kinnistutel, lageraielangi suurus kaitse- ja
tulundusmetsas.
● Raiumise õiguse tõendamise kohustus metsas raie
tegemisel.
● Toore koorimata okaspuu puidu välja vedamise tähtajad.
Kirjeldatud muudatuste kohta saab infot Riigi Teatajast:
Metsaseadus (RTI, 04.07.2006, 30, 232) ja Metsa
majandamise eeskiri (RTL, 09.01.2007, 2, 16). Siinkohal
toome ka riigiasutuste kontaktandmed, millelt saab
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Keskkonnateenistused on piirkondlikud (maakondlikud):
Metsaseaduse ning selle rakendusaktide kohta vahetut ning
Harjumaa- tel. 672 2972, Hiiumaa- tel. 462 2831, Idaasjatundlikku nõu:
Virumaa- tel. 332 4401, Jõgevamaa- tel. 776 2410,
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus- tegevusvaldkondadeks
Järvamaa- tel. 384 8689, Läänemaa- tel. 472 4722, Lääneon metsa inventeerimise, metsamajandamiskavade
Virumaa- tel. 325 8400, Põlvamaa- tel. 799 8198, Pärnumaakoostamise, metsa uuendamise ja kaitse korraldamine ning
tel. 447 7388, Raplamaa- te. 484 1170, Saaremaa- tel. 452
asjaomaste andmekogude pidamine. Kontakttelefon Tartus:
7777, Tartumaa- tel. 730 2242, Valgamaa- tel. 766 6130,
733 9464, Tallinnas: 677 1301. Interneti kodulehekülje
Viljandimaa- tel. 435 5610, Võrumaa- tel. 786 8369.
aadress: www.metsad.ee
Täpsemad kontaktandmed on keskkonnaministeeriumi
Erametsakeskus- tegevusvaldkond on erametsanduse
koduleheküljel: www.envir.ee
toetamine. Kontakttelefon: 652 5333. Interneti kodulehekülje
aadress: www.eramets.ee
Tõnu Sepp
Holmen Mets AS

Informatsioon
• ROIU PEREJUUKSUR
Alates märtsist on Roiu perejuuksur avatud kolmapäeviti 14.0020.00 ja neljapäeviti
9.00-17.00.
Telefon 5027750 FIE Hille Reinvald
• Paul Keres sünniaastapäevale pühendatud malesimultan
toimub 8.märtsil kell 13.30 Sillaotsa Põhikoolis (mitte
1.märtsil nagu eelmises infolehes teatasime).

Haaslava vallamajas on uued telefoninumbrid
7 446 520 - maa-ja majandusnõunik;
kultuuri-ja spordinõunik;
7 446 521 – vallavanem;
7 446 522 – hoolekande vanemspetsialistid;

7 446 523 – pearaamatupidaja;
7 446 524 – üldtelefon;
7 446 525 – ehitusnõunik;
7 446 526 – vallasekretär;

Politseiteated
 15.01.07.a hommikul avastati Unikülas Mäeotsa
kinnistul, et autoga on sõidetud kinnistu haljasalal ja lõhutud
traataed.
 19.01.07.a õhtul Roiu alevi bussipeatuses tülitas
meeskodanik põhjuseta mööduvat naisterahvast. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati väärteomenetlust.
 24.01.07.a teatati politseile, et Roiu alevis Oja tänava
ehituskrundil
on
naaber
omavoliliselt
teostanud
ehitusmaterjali ladustamist ja lükanud lund. Juhtum kuulub
lahendamisele tsiviilseadustes sätestatud korras.
 28.01.07.a kutsuti kiirabi Ignase külla Pikamäe tee 1 maja
juurde, kus oli läbipekstud meesterahvas. Kiirabi andis
kannatanule esmaabi, kannatanu ei soovinud menetluse
alustamist.
 31.01.07.a päeval peeti Roiu alevis kinni meesterahvas,
kelle käest saadi kätte 1,5 liitrit käitlemiseks mittelubatud
alkoholi, puskarit. Väärteomenetluse korras karistati meest
600-kroonise rahatrahviga, puskar hävitati.
 04.02.07.a tarvitati vägivalda Roiu alevis Oja 4 majas
olnud isikute suhtes. Kannatanud olid alkoholijoobes.
 09.02.07.a õhtul avastati, et Roiu alevis Oja 7-14 on
lõhutud korteri uks. Asjaolude väljaselgitamiseks on
alustatud kriminaalmenetlust.

 11.02.07.a leiti Roiu Oja 4 majast meesterahva
surnukeha, mis saadeti surma põhjuse väljaselgitamiseks
lahkamisele.
 11.02.07.a päeval lõhuti tundmatu sõiduki poolt Sillaotsa
põhikooli juures piirded ja maja seina. Sõiduki
väljaselgitamiseks ootab politsei teateid telefonil 7 30 8814,
avariitalitus.
 13.02.07.a päeval toimetati Roiu bussipeatusest
kainenema meesterahvas, kes joobnud olekus magas avalikus
kohas.
 15.02.07.a teatati Aardla külast, et majapidamisse
tungivad kaks prügimäe asukat, varjule külma eest. Politsei
saabudes olid külalised saanud omadeks ja sõpruse
tähistamiseks ning külma peletamiseks tarvitati ühiselt
külmarohtu.
 Ajavahemikus 12.01 kuni 16.02 .07 avastati Haaslava
valla territooriumil 3 juhtimisõiguseta sõidukijuhti ja 2
joobes
sõidukijuhti,
kellest
ühe
suhtes
alustati
kriminaalmenetlust, kuna ta omas kehtivat karistust
samalaadse teo eest.

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

Harras Tiisler
vanemkonstaabel

