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Heakorranädalaga seonduvast

Traditsiooniline valla heakorranädal kestab tänavu mai
esimesel nädalal. Käesolevast aastast ei ole võimalik enam
prügi vallavalitsuse kulul tasuta prügilasse ära anda.
Aardlapalu prügila on avatud iga päev kella 7-19. Prügilasse
ei või viia ohtlikke jäätmeid, plahvatusohtlikke või
nakkusohtlikke jäätmeid. Prügi ladustamine maksab
Aardlapalu prügilas 514.- krooni tonn. Täiendavate
küsimuste korral helistage prügila telefonile 7 352 001.
Heakorranädalal toimub vallakodanikele tasuta ohtlike ja
suuremõõtmeliste jäätmete kogumine.
Ohtlike jäätmete kogumine toimub 5. mail järgmise graafiku
järgi:
10.00 - 10.45 Aardla küla
11.00 - 11.50 Kurepalu küla
12.00 - 13.00 Roiu alevik
Ohtlike jäätmete kogumist teostab AS Epler & Lorentz.
Vastu võetakse järgmisi ohtlikke jäätmeid: akud, patareid,
vanad ravimid, olmekeemiajäätmed, taimemürkide jäätmed,
värvijäätmed, vana õli ja õlifiltrid, elavhõbedat sisaldavad
jäätmed ning päevavalguslambid. Ohtlike jäätmete käitlemise
eest tasub vallavalitsus. Autorehve vastu ei võeta. Vanad

autorehvid saab tasuta ära anda Aardlapalu prügilasse. Vastu
võetakse korraga kuni 8 rehvi.
Suuremõõtmeliste jäätmete kogumist teostab Cleanaway AS.
Aardla küla, Kurepalu küla ja Roiu aleviku keskustesse
paigaldatakse 4. mail 20 m3 suurused lahtised
prügikonteinerid. Prügikonteinerid viiakse tühjendamisele 7.
mail.
Ei saa üle ega ümber tõsiasjast, et osa vallaelanikke poetab
oma olmejäätmeid metsa alla või salaja naabri konteinerisse.
Olgem ikka ausad inimesed ja makske enda tekitatud prügi
äraveo ja ladustamise eest ise, sest korraldatud jäätmeveole
üleminekuga tuleb seda varem või hiljem teha. Metsa alla
prügi ladustamine on meie kõigi probleem ning sellist
tegevust märgates helistage kohe kindlasti politseisse (110)
või keskkonnainspektsiooni telefonil 1313.
Kellel on aga vähegi aega ja soovi heakorranädala raames
kaasa lüüa, palun ühendust võtta vallavalitsusega (tel: 7 446
520 või 7 446 524). Eriti oodatud on omaalgatuslik teeäärete
koristus.
Tiit Lukas
maa- ja majandusnõunik
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Abiraha metsaomanikule
PRIA-le saab esitada taotlusi metsandusalase toetuse
saamiseks:
1. 19. märtsist – 2. aprillini 2007.a metsamajanduse meede
3.7 raames. Toetatakse tormikahjustuse või tulekahju
tagajärjel lagedaks jäänud ala taasmetsastamist (11700 kr/ha)
ja kuni 20 aasta vanuste noorendike hooldamist
valgustusraiega (2400 kr/ha). Valgustusraiet on vajalik teha
juba 5-10 aasta vanustel kultiveeritud või looduslikult
uuenenud lageraie lankidel. Taotluste info internetis PRIA
kodulehel: web.pria.ee.
2. 14. märtsist – 13.aprillini 2007.a saavad jätkuprojektina
taotleda
rajatud
metsakultuuride
hooldamiseks
ja
täiendamiseks toetust need, kes aastatel 2005 / 2006 said
abiraha põllumaade metsastamiseks.

1.aprilliks 2007.a saab esitada SA Erametsakeskus selle aasta
esimese vooru taotlusi metsanduslikele toetustele (raiesmike
uuendamine, metsastamine, noore metsa hooldamine,
metsaparandus jm). Info internetis SA Erametsakeskus
kodulehel: www.eramets.ee.
Toetuse saamise infot küsida valla piirkondlikult
metsandusspetsialistilt Maano Laatsitilt tel 5247 697.
Maano Laatsit
Tartumaa keskkonnateenistus
piirkondlik metsanduse spetsialist
telefon 7302 243; m. t. 5247 697
Maano.Laatsit@tartu.envir.ee

„Helisev maailm”

Kõige väiksemad solistid

võistlushetkel, kuigi nii mõnelgi esinejal tuli laul proovi ajal
paremini välja. Võistlus on võistlus ja selle juurde kuulub
kahtlemata ka lavakäitumine, kuidas võita hirm ja end
publiku ees maksma panna. See oskus tuleb suuresti
esinemiskogemusega, aga on võimalik ka õppida. Ei maksa
arvata, et see lihtne on, seda tean omast käest. Kahe võrdse
võistleja puhul võis otsust kallutada ka laulu valik, kus eelise
andis raskem laul. Teisalt aga sai liiga raske lugu esitajale
see komistuskiviks. Järgmisel aastal on uus võistlus ja kõigil
uus võimalus. Kellele tänavu auhinnalist kohta ei jätkunud,
võib olla järgmisel aastal võitja. Aitäh kõigile võistlejatele ja
õpetajatele suure töö eest, ilma teie tööta poleks see
ettevõtmine nii nauditav. Teadmiseks vallarahvale - kevad on
linnulaulust tulvil ja kuulda ning kuulata on oi-oi kui palju.
Kuid meie oma laste laulu vastu nad siiski ei saa.
Kohtumiseni järgmisel aastal, kui lastel on uued laulud ja
uued võimalused.

Sellist nime kandis 15.aprillil Priiuse seltsimajas toimunud
laste ja noorte lauluvõistlus. Osales 22 võistlejat vanuses 415: lasteaiaealised, 7- 8aastased, 9- 11aastased ja 1215aastased. Võistluse käigus öeldi korduvalt, et žürii osas
olla ei tahaks, sest valik osutus väga raskeks. Nii palju häid
lauljad oli! Kui lastel laulud lauldud, läks žürii oma õiglast
otsust tegema. Et ootamine igav poleks, tuli kõigi meelt
lahutama kloun Ummi.
Ja siis žürii saabuski ja tulemused teatavaks tegi:
I vanuserühma võitis Jane-Mai Dublazov;
II vanuserühma võitis Sandra-Leele Toom;
III vanuserühma võitis Merit-Karmel Annamaa;
IV vanuserühma võitis Hendrik Lang.
Publik valis oma lemmikuks Merit-Karmeli.
Seekord olid siis võitjad nemad.

Kloun Ummi ja Regina Karise

Kokkuvõtteks žürii töö kohta võiks öelda, et otsus sai tehtud
ja kellelegi midagi hinge kripeldama ei jäänud. Kuigi nii
mõnelgi korral tekkis arutelu, kas anda välja mitu teistkolmandat kohta või jätta mõni auhinnaline koht üldse välja
andmata. Võtsime otsustamisel aluseks esinemise

Margit Tenno
Žürii liige

3

Teataja

Austatud vallaelanik
Kaitsevägi korraldab sel aastal juba traditsiooniks saanud
õppuse Kevadtorm Tartu- ja Põlvamaa valdades. Aasta
suurimal maaväeõppusel 7.-25. maini osaleb pea 3000
kaitseväelast ja kaitseliitlast, sealhulgas ajateenijad, kelle
jaoks see on viimane suurem harjutus enne reservi minekut.
Kevadtormi on korraldatud alates 2003. aastast erinevates
Eestimaa paigus. Nelja aasta jooksul on kasvanud nii
kaitseväelaste sõjalised oskused, iga õppus on olnud
paremini ette valmistatud ja läbi viidud. Kevadtormil on ka
teine mõõde – kaitseväe koostöö nende valdade elanikega,
kelle kodukohas me oma õppusi korraldame, kelle
kaitsmiseks me end ette valmistame.
Eesti kaitsmist saab kõige paremini harjutada Eestis, samas
annab Kevadtorm olulise kogemuse ka neile kaitseväelastele,
kes osalevad rahvusvahelistel operatsioonidel. On mõistetav,
et lähedases metsatukas tehnika ja üksuste liikumine võib
olla harjumatu ja muuta tavapärast elurütmi. Kaitseväe
üksused
peava
järgivad
kõiki
eraomandi
ja
keskkonnakaitsega seotud piiranguid ning nõudeid. Meie
eesmärgiks on, et pärast sõjaväelaste lahkumist õppuse
piirkonnast ei jääks maha mingeid jälgi või reostust.
Õppuse käigus võidakse kasutada imitatsioonivahendeid,
näiteks paukpadruneid, lõhkepakette või kattesuitsu. Päris
laskemoona õppusel ei kasutata. Kuna tegutsetakse nii

päevasel kui ka öisel ajal, kasutatakse ka valgustus- ja
signaalrakette.
Kohtumislahingute imiteerimise käigus võib õppuse
läbiviijatel tekkida vajadus suunduda transpordivahenditega
teedelt
maastikule,
samuti
võib
esineda
ajutisi
liikumispiiranguid õppuse toimumise alas olevatel teedel.
Vastavad piirangud täpsustatakse ja kooskõlastatakse
eelnevalt.
Koostöö paremaks korraldamiseks on õppust korraldava
meeskonna koosseisus tsiviil-sõjalise koostöö grupp, mille
ülesandeks on kooskõlastada maa-alade kasutamine ja
lahendada küsimusi ning probleeme, mis kohalikel elanikel
seoses õppuse läbi viimisega võivad tekkida. Õppusega
seonduvate küsimuste korral võite alati pöörduda tsiviilsõjalise koostöö grupi ülema kapten Tarmo Safronovi poole
(tel 534 75 413, kevadtorm@mil.ee).
Tänan Teid mõistva suhtumise eest ning et olete lubanud
kaitseväel oma valla territooriumi kasutada. Loodan
meeldivale koostööle Kevadtormi ajal.
Lugupidamisega
Indrek Sirel
kolonelleitnant
Maaväe staabi ülem

Koolilood
Kevade märgid
Kindlasti meeldib kevad paljudele. Kevade saabumist
võetakse hästi vastu.
Minule meeldib kevad mitme asja poolest. Kaua kestnud
pakane lõpeb ära, lumi hakkab sulama. Õues on tunda
värskust, sooja päikese käes läheb ka tuju rõõmsamaks.
Puudel hakkavad tasapisi pungad puhkema. Väga ilus on
vaadata, kuidas kasel hiirekõrvad tekivad. Lõunamaalt
saabuvad linnuparved. Varsti on kõikjal kuulda lindude
laulu ja sirinat. Putukad ärkavad talveunest ja väga tore on
jälgida nende askeldamist. Mulle väga meeldib korjata
esimesi kevadlilli.
Kevad meeldib mulle veel sellepärast, et siis on mu
sünnipäev.
Lotte Suislepp
2. klass
Naljakas kevad
Ühel hommikul ärkas Artur üles ja läks õue. Ta mõtles:
miks on taevas sinine ja muru roheline? Palju vahvam, kui
oleks vastupidi. Artur läks tuppa sööma. Siis pani ta end
riidesse ja läks oma sõbra Kaspari juurde. Nad mängisid
väljas palli ja pärast läksid tuppa arvutimänge mängima.
Õhtul läks Artur koju, sõi, pesi hambad ja heitis magama.
Järgmisel hommikul ärkas ta üles ja läks taas õue. Tema
suureks imestuseks oli muru sinine ja taevas roheline.
Artur pani riidesse ja läks õunapuu alla lilli korjama. Aga
õunapuulehtede asemel olid jänesed ja lillede asemel
kasvasid õhupallid. Artur jooksis kohe tuppa ja kutsus isa
välja vaatama. Isa märkas, et nende koer Murka lendas
taevas. Ema tuli õue lilli kastma. Kui ta tiigist vett võtma
hakkas, märkas ta ehmatusega, et vesi on limane. Kõik
Arturi mänguasjad olid elus.

Õhtul läksid kõik magama. Hommikul jooksis Artur õue,
aga muru oli taas roheline ja taevas sinine. Artur soovis, et
eilne põnev päev võiks korduda.
Andris Lillemäe
3. klass
Nali kevadel
Lepatriinu on lepapuul.
Liblikariinu on liblika suul.
Lilletiina on lillekuu.
Kask on nende sugulaste kodupuu.
Lilletiina veeretab naerupalli.
Liblikariinu koob kevadsalli.
Lepatriinu teeb kukerpalli.
Kõik nad kukkusid uperpalli,
Saigi palju nalja!
Lotte Suislepp
2. klass
Pääsuke
Ole tasa, siis sa kuuled,
kuidas laulab pääsuke.
Kostab sealt, kostab siit
sidi-viit, sidi-viit.
Kui sa silmad kinni paned,
kuuled pääsulinnu häält.
Kui sa hästi vaikselt oled,
mured kaovad hinge päält.
Maarjo Kurisoo
6. klass
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„Tuhkatriinu” lavastamisest Priiuse seltsiamajas
Möödunud pühapäeval toimus Priiuse seltsimajas
Haaslava valla II laste ja noorte lauluvõistlus „Helisev
maailm”. Olid selle võistluse žüriis. Kuidas muljed olid?

Kaire Piir õmbles Tuhkatriinule kleidid ja pääsukestele
kostüümid.
Kuidas proovid kulgenud on?

Muljed olid head. Tundub, et iga järgneva aastaga hakkab
lauluvõistluse tase üha paremaks minema. Lastelaulu on alati
tore ja südantsoojendav kuulata. Ka siis, kui see kõige
paremini ei õnnestu. Aga seda on ju hingega tehtud. Kahju,
et vallarahvas piisavalt sellest ei huvitu ja taas moodustavad
publiku lapsevanemad ja esinejate sugulased.

Proovid on meil päris huvitavad. Kuna tegu on lastega, siis
kõigepealt tehakse saalis ja ka lava taga mõned jooksuringid
ning siis saame proovitööga alata. Lapsed on tublid. Kuigi
mõnikord on kuulda nurinat, et kas jälle hakkame otsast
peale. Eks proovid muutuvad pikapeale rutiiniks.

Miks otsustasid sel aastal lavastada muusikalise nn
kogupere näidendi „Tuhkatriinu”?

Millal etendus lavaküpseks saab ja millal sellega
vallarahva ette astute?

Põhjus on ju väga lihtne! Meie vallas on väga palju andekaid
lapsi, kellele meeldib laulda, tantsida, näidelda. Aga kui neile
võimlust ei paku, siis neid andeid ei saa arendada nemad ise
ja sellest ei saa osa ka teised. Priiuse rahvateater ei ole lapsi
kaasanud etendusse. Kuid seekord mõtlesime, et võiks teha
ühe näitemängu, kus osaleksid nii lapsed kui täiskasvanud.

Kuna tegu on lastega ja muinasjutuga, siis otsustasime
etenduse lavale tuua 1.juunil, s.o. lastekaitsepäeval. Loodan
väga, et oskate seda hinnata ja väärikalt vastu võtta. Tegu on
ikkagi lastega ja neile andestatakse, kui mõni asi ei tule just
kõige paremini välja. Tähtis on, et lapsed saavad ennast
teostada.

Ja kõige paremini sobis
„Tuhkatriinu” ainetel.

Lastekaitsepäeval mõtleme laste ja nende vajadustele vast
veidi rohkem kui tavalisel argipäeval. Meiegi otsustasime
oma rahvateatriga teha sel päeval midagi enamat kui
tavaliselt. Ja nii jõudsemegi mõtteni, et mis oleks, kui
kutsuks külla Maarja küla lapsed. Tegu on MTÜ Maarja
külaga, kus elavad intellektipuudega lapsed ja noored.
Nende igapäeva elu-olu aitavad korraldada tublid ja hakkajad
inimesed, kuid nemadki vajavad nii materiaalset kui
moraalset tuge. Sest kõik, mis neil on, tuleb neil endil
muretseda - kirjutada projekte, otsida sponsoried. Teretulnud
on iga hea algatus.

selleks

etendus

muinasjutt

Kas poetad saladusekatet, kes lavastuses üles astuvad?
Lavastuses astub üles palju lapsi, mille üle on ka hea meel.
Loomulikult on lapsed kõik meie oma vallast. Võib-olla on
vallas lapsi, kes samuti tahaks rahvateatri töös osaleda või
valla üritustel laulda, luuletusega esineda. Siis armsad
vanemad, andke oma tublidest lastest teada.
„Tuhkatriinus” näete nii sõnalist osa kui ka laulu, tantsu.
Tuhkatriinuna astub üles Gertrud Pleksner, võõrasema –
Maire Manglus, Javotte – Johanna Annamaa, Anette – Keidi
Viitkin, Isa – Jüri Raudseping, Prints Õnneleid – Roland
Reinvald, Kuningas Kaunileid – Peeter Suislepp,
Kuninganna – Ilvi Suislepp, tantsuõpetaja – Annika Tõnurist,
käskjalg – Karl Pleksner, pääsukesed – Lotte Suislepp,
Joosep Pleksner, lauljad – Anete Pleksner, Sandra Vaagen,
Kaisa Vaagen, tantsjad – Kätrin Metsla, Joanna Saar, MeritKarmel Annamaa, Diana Michelson, Marta Köbas, Johanna
Karp.
Tahaksin tänada veel lavastuse kunstnikku Olga Jurovat, kes
tegi meile suurepärased dekoratsioonid. Samuti aitäh Annika
Tõnuristile, kes õpetas lastele tantsud selgeks. Tänan ka Ilona
Vaagenit, kes õpetas laulud ja tänu temale olid meil ka
rahamured murtud. Ega projektikirjutamine kerge töö ole.
Veel tahan tänada Maire Manglust, kes on suurepärane
näitleja ja kelleta oleks see etendus üsnagi igav ja ilmetu.

Olen käinud Maarja külas ja suhelnud sealsete elanikega.
Tegu on äärmiselt toredate laste ja noortega. Nii avatud
südame ja hingega lapsi annab meie igapäeva elust otsida.
Eks ole me oma lapsi liialt hellitanud ja neile kõike lubanud.
Et oleks ikka kõige uhkem roller, suurem arvuti või kalleim
MP-3mängija. Maarja küla lapsed ja noored ei vaja
õnnetundeks uhkeid ja kalleid asju. Nemad vajad enda
kõrvale sõpra, kasvatajat, kelle abile loota, kellele kallistust
kinkida.
Kuna Maarja küla kogub raha Eesti maja ehitamiseks, siis
armas vallarahvas, siin on ka Sul võimalus kaasa aidata. Ja
seda saab teha 1.juunil, kui kogume annetusi Maarja küla
Eesti maja ehitamise heaks.
Julgen selle palvega vallarahva poole pöörduda, kuna tean, et
meil on väga palju lahke südamega inimesi.
Anne Lauriga vestles Ilona Vaagen
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Õnnitleme maikuus sündinuid
1 Maie Aasna
Maila Malinen
2 Aino Roio
Heldur Pallo
3 Lembit Rinaldo
5 Aita Munitsõna
9 Ene Laur
Ilme Reha
10 Elsa Juus
11 Maimu Luht
Maie Lätt
Aavo Kroon
12 Viljar-Magnus-Kaarle Päss
Kalju Raag
Nadežda Smolina
13 Alviine Kupri
Arvo Annom
14 Elvi Laja
15 Heinu Sorga
16 Eldur Laja
19 Peeter Mansberg
22 Hilda Taavita
23 Ilme Vihm

1940
1940
1920
1938
1938
1941
1944
1946
1929
1936
1936
1947
1935
1944
1945
1924
1947
1942
1938
1938
1947
1931
1941

Haaslava
Aardla
Roiu
Lange
Aardla
Kurepalu
Kurepalu
Aardla
Kurepalu
Roiu
Aadami
Kõivuküla
Haaslava
Aardlapalu
Ignase
Roiu
Lange
Koke
Sorga
Ignase
Päkste
Aardla
Mõra

26
27
28
30

Jaan Hansen
Malle Rahnu
Jaanus Reisner
Lehte Kaljumäe

1929
1939
1938
1944

Mõra
Tõõraste
Aadami
Ignase

Palju õnne!

Sünniaasta 2007
Eerik Pärtel Kull
26.03. 2007
Uniküla
Kadi Anijärv
05.04.2007
Kitseküla
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
27.04
30.04
10.04
11.05
11.05
25.05

Tantsuõhtu ansambliga „President“ Priiuse seltsimajas
Nõiapidu Roiu päevakeskuse õue-alal
Kukupai lasteaia emadepäeva kontsert Roiu päevakeskuses
Kohtumine kirjanik Erik Tohvriga Roiu raamatukogus
Emadepäeva kontsert Priiuse seltsimajas. Esinevad Kukupai lasteaia ja Sillaotsa kooli lapsed
ning Priiuse segakoor
Tutipäeva aktus Sillaotsa Põhikoolis

Kell 21.00
Kell 18.00
Kell 10.00
Kell 14.30
Kell 18.00

Revisjon vallamajas 1936
Valla omavalitsus on institutsioon, kelle tegemisi ja otsuseid
ei saa keegi peale kohtu muuta. Küll on aga olemas jõud, kes
kõiki tehtut saab ja peab üle kontrollima. Revisjon nimelt. Ja
revisjonikomisjoni ehk siis valla südametunnistuse ees ei jää
miski varju. Praegustele tublidele tegijatele jõudu soovides
loeme Tartu maavalitsuse revisjoniakti möödunud aegadest.
Protokoll Haaslava vallavalitsuse revideerimisest 20. ja 21.
märtsil 1936.a.
Tartu ajutise maavalitsuse administratiivosakonna revident
Herbert Treial tuli ette teatamata 20. märtsil 1936, kell 10.15
Haaslava vallamajja, vallavalitsust revideerima, kus palus
kohaloleval vallasekretäril lasta kutsuda revideerimise juurde
vallavanema ja tema abid ühes vallakassa võtmetega.
Revideerimisel osutus: vallavalitsus asub nn vallamaja
krundil, mis eraldatud endisest Haaslava mõisast,
üldsuurusega umbes 1 hektaari, mis valla omanduseks
kinnitatud, ühekordses majas, mille seinad on telliskividest ja
katus kividest, kus on asjaajamise tarbeks 2 tuba,
vallasekretäri kasutuses 3 tuba ja köök, kantseleiteenijate
kasutuses 2 tuba ja vallakäskjala kasutuses 1 tuba.

Arestikamber on ehitatud vahialuste kinnipidamiseks 2
ruumiga, mis köetavad ja lukkupandavad ning varustatud 1
aknaga, millel on trellid ees. Igas arestikambris on magamise
koht. Vahialuste saatmiseks on olemas 2 paari käeraudu.
Arestikambri ülevaatajaks on määratud vallavanema abi
Eduard Palla ja vahialuste valvuriks vallakäskjalg Aksel
Meoma.
Vallavalitsuse moodustavad: vallavanem Johan Ivane, 50
aastat vana, algkooli haridusega, elukutselt põllumees, ametis
27 märtsist 1934, palk 20 krooni kuus; vallavanema abi
Julius Rudolf Reeben, 43 aastat vana, algkooli haridusega,
elukutselt põllumees, ametis 27 märtsist 1934, palk 20 krooni
kuus;vallavanema abi Eduard Palla, 40 aastat vana, algkooli
haridusega, elukutselt põllumees, ametis 26 märtsist 1934,
palk 20 krooni kuus.
Vallavalitsuse kantselei personaali kuuluvad: vallasekretär
Voldemar Pruul, 40 aastat vana, algkooli lõpetanud, kutse
omandanud eksamiga Tartu maavalitsuse juures 5.-6.
septembril 1921 tunnistuse järgi nr 2473, praegusel
ametikohal 21. märtsist 1932, palk 100 krooni kuus, ühes prii
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Eelarves kinnitatud kulumäärade muudatusi ja suurendusi oli
korteri, kütte ja valgutusega vallamajas ning 1,423 ha
otsustatud vallavalitsuse poolt 19 juunil ja 10 detsembril
heinamaa kasutamisega tasuta. Peale selle saab veel tasusid
1935.
vallakohtu kirjatoimetamise eest 10 krooni kuus ning
postiagentuuri ja telefoni kõnepunkti korraldamise eest 37
Üksikutes kulupeatükkide paragrahvides ja punktides esines
krooni kuus; valla kantseleiteenija Hugo Polli, 26 aastat
ülekulutusi.
vana, algkooli haridusega, ilma kutseta, teenistusse võetud
Vallakantselei tarvete krediidist 250 krooni, on ära tarvitatud
vallavalitsuse otsusega 1. aprillist 1932, palk 50 krooni kuus
201.60, kuid arved on raamatukaupmees Reinholdile
ühes prii korteri, kütte ja valgustusega vallamajas;
tasumata alates maikuust 1934. Kui palju vallavalitsus
vallakäskjalg Aksel Meoma, 30 aastat vana, keskkooli
kantseleitarvete eest raamatukauplusele võlgneb, ei läinud
haridusega, teenistusse võetud vallavalitsuse otsusega 3.
korda kindlaks teha, kuna vallavalitsusel selle kohta andmeid
jaanuarist 1935, palk 40 krooni kuus ühes prii korteri, kütte
ei ole.
ja valgustusega vallamajas ning umbes ½ vakamaa suuruse
Kuna 1934/1935 eelarve on lõppenud puudujäägiga, siis on
põllumajandusliku maa kasutamisega tasuta.
vallavalitsuse liikmetele ja kantselei personalile 1934/1935
Vallasekretärile teenistuskiri avamata, vallavalitsuse
eelarveaastast 2 kuu palgad välja maksmata.
liikmetele, vallasekretäri abile ja vallakäskjala teenistuskirjad
Maksude võtmine 1935/1936 arvestatakse kahes maksude
avatud osaliselt dokumentaalsete tõendusteta, osaliselt
raamatus. Esimeses raamatus on kirjas kinnisvaramaksed ja
puudulikkude
tõendustega.(Kaldkirjas
on
revidendi
teises raamatus isikumaks, maks ärilistelt tööstusettevõtetelt,
ettekirjutused)
maks aurumasinatelt, maks mootoritelt, maks jalgratastelt ja
Vallavanema ja tema abide vahel on ametikohustused
maks koertelt, kõik perioodiliselt paigutatud maksumaksjate
jaotatud vallavalitsuse otsusega 27. märtsist 1934 – protokoll
isikuarvetel.
nr 37, punkt II.
Vallamaksude tasumise tähtajad on vallavolikogu poolt
Vallavalitsuse asjajamine on määratud igale teisipäevale
määratud isikumaksule, tööstusmaksule 30 juuni ja
kella 9-15. Kantseleitöö igal äripäeval kella 9-15.
koertemaksule 31 mai.
Vallasekretäri ja kantseleiteenijate vahel
kantseleitöö
Maksuvõlgnike nimekirjad on saadetud politseile 27
protokollitud otsusega jaotatud ei ole.
septembril 1935.
Valla kassat hoitakse raudkapis, mis paigutatud
Eelmiste aastate kahtlaseks muutunud maksuvõlad on
vallakantseleisse. Vallakassa võtmete hoidmise kord on
märgitud eraldi kokkuvõtetena käesoleva aasta maksude
kindlaks määratud vallavalitsuse otsusega 27. märtsist 1934.
raamatus. Isikumaksu alal oli kahtlasi maksnikke 183 isikut,
Kassa ülevaatusel selgus, et kassas on raha täpselt sama
kellede makstaolev summa oli 1861.40.
palju, kui raamatupidamise pearaamat näitab.
Isikutunnistuste ja hobusepasside maksud on talituspäeva
Asjaajamise ja arvepidamise raamatute register on peetud
järel registreeritud ja register sisaldab nõutavaid andmeid.
nõuete kohaselt.
Hobuste võõrandamise registreerimise kaustik peetud nõutud
Sissetulekud on grupeeritud pearaamatu arvete järele, eelarve
andmete märkimisega.
tulud ja eelarve deebitorid aga kuluartiklite nimetuse järele.
Jahipiirkondade registreerimise maksud on sissetulekute
Väljaminekud on kantud kassaraamatusse dokumentide järgi
kviitungit
grupeeritult pearaamatu arvete nimetuse järele, eelerve kulud
kontsudega registreeritud.
aga kuluartiklite nimetuse järele.
Jahitunnistused on välja antud selleks esitatud kirjalikkude
Riigisummade läbikäikude alaliigid – õpetajate palgad,
avalduste peale.
abirahad, pensionäride toetused ja jahikapitali maksud on
Koerte register sisaldab vormiga nõuetavaid andmeid. Koerte
esitatud oma nimetusega alaarvetele.
registreerimise märkide eest võetakse tasu 25 senti igalt
Kinnisvarade maksu, tulumaksu ja maksude sissenõudmise
märgilt, kuna vallavalitsusel enesel maksavad märgid 8 senti
lisaraha arvetel oli eristatud maksuvõlgade, jooksva aasta
tükk.
maksude, viivituseprotsentide ja lisarahade laekumised vallaKüütide andmine on vallavalitsuse otsusega normeerimata.
ja maavalitsusele, Eesti Panga Tartu osakonda ning politseile
Küüdiraamatusse on maapidamise üksused kantud külade
ja Tartu maksudevalitsusele.
viisi. Küüdiraamat peetud nõuete kohaselt.
Kinnisvarad ja vallasvarad on registreeritud vastavate
Koolikohustuslike laste nimekirjas oli registreeritud
nimetustega raamatus.
viimasena 1927. aastal sündinud lapsed, kes saavad
Valla varade kõigi osade seis on iga majandusaasta lõpuks
kooliealiseks 1935. aastal.
saldeeritud ja vallavanema, tema abide ja vallasekretäri
Vallavalitsuse koosolekuid peetakse vajaduse järele.
alkirjaga tõestatud.
Koosolekute protokollid on kirjutatud vastavasse raamatusse.
Valla avaliku raamatukogu raamatud on varade arvele
Protokollid
sisaldavad
koosoleku
järjekorranumbri,
võtmata.
koosoleku aja ja koha nimetuse, osavõtnute nimed ja
Valla 1935/1936 eelarve, tulude ja kulude kogusummas 11
arutlusel olnud asjad ning osavõtnute allkirjad.
188.70 on vastu võetud vallavolikogu poolt 13 aprillil 1935.
Vallavolikogu protokollid on kirjutatud vallavolikogu
Eelarvega ettenähtud 11 188 kroonist ja 70 sendist on
protokolliraamatusse ja sisaldavad järjekorranumbri veebruarikuu lõpuks laekunud 9582 krooni, s.o. 85%
lugedes esimeset majandusaasta alguses peetud koosolekust
Märgatavalt vähem eelarve määradest on laekunud
– koosoleku aja ja koha nimetuse, volikogu liikmete üldarvu
tööstusmaksu ja isikumaksu.
ja koosolekust osavõtnute arvu ja nimed, puudujate arvu ja
nimed, koosoleku juhataja ja protokollija nimed, koosoleku
päevakorra ja iga arutatud asja eri punktina – kirjelduse, selle
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raamatusse. Protokollides konstateeritakse kassa seisu
lahendamiseks tehtud ettepanekud ja nende motiivid,
kontrollimist ja võrdlemist kassaraamatuga ja arveraamatute
ettepanekute hääletamise viisi ja tagajärjed, poolt ja vastu
võrdlemist dokumentidega.
antud häälte arvud, vastuvõetud otsuste täieliku ja täpse sisu
ja lõpuks kõigi osavõtjate või nende poolt volitatute kui ka
Ei ilmne valla algkoolide ja valla avaliku raamatukogu
koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.
tegevuse revideerimist.
Valimisteks ja rahvahääletuseks vald moodustab 2
Perekonnaseisu ametiruumina kasutatakse valla kantseleid.
jaoskonda. Hääleõiguslikkude kodanikkude nimekiri
Sünniaktid on kõik sünniregistri tähestikku sisse kantud.
peetakse iga jaoskonna jaoks ja see
Isikud, kes sündisid ühel aastal ja registreeriti teisel aastal, on
sisse kantud mõlema aasta tähestikku.
sisaldab isiku perekonnanime, nime, vanuse, elukoha ja lahtri
märkuste jaoks.
Abielu registreerimise alal 1935/1936 toimetusi pole olnud.
Kirjad registreeritakse nii sissetulevad kui väljaminevad
Surmade registreerimise raamat sisaldas kõiki ettenähtud
ühises lauaregistris, mis sisaldab – järjekorranumbrit,
andmeid.
saamise või saatmise tähtaega, saadud kirja numbri ja aja,
Perekonnaregistri raamatus kontrollimisel puudusi silma ei
kirja sisu, märkused kirjavahetuse lõpetamisest.
hakanud. Abiellumiste aegade ja laste märkimisel on kinni
Asjaajamises tarvitamisel olevad raamatud, kaustad ja
peetud kronoloogiliset järjekorrast. Isikute kohta, kes on
kirjavahetus hoitakse vallakantseleis asuvas kapis ja riiulil.
surnud või kelle perekonnakirjad on üle viidud teise
Arhiivi hoiuks on olemas vastavad kapid.
omavalitsusse, on tehtud vastavad märkused kaardile.
Vallavolikogu
revisjonikomisjon
on
vallavalitsust
Revideerimine kestis 20 märtsil kell 10.15–17.30 ja 21
revideerinud käesoleval 1935/1936. aastal 2 korda.
märtsil kell 9.15–15.00
Revideerimise protokollid on kantud selleks seatud
Taivo Kirm

LIIGU ROHKEM!
Probleemid südame ja ülekaaluga
Eestis on südame- ja veresoonkonnahaigused olnud viimase
15 aasta jooksul peamine haigestumise ja suremuse põhjus.
Südame- ja veresoonkonna haiguste peamine riskitegur on
kõrgenenud vererõhk , aga kahtlemata ka suitsetamine,
vähene kehaline aktiivsus, alkoholi liigtarbimine, soola ja
küllastunud
rasvade
liigtarbimine,
vähene
puu-ja
köögiviljade söömine, ülekaalulisus ja stress.
. Südame- ja veresoonkonnahaiguste ravikulud moodustavad
ligi veerandi kõigist ravikuludest. 2006.a kulus nende
haiguste raviks ligi 2 miljardit krooni. Ennetustööga
saavutatav kokkuhoid aitaks raha suunata ravijärjekordade
lühendamiseks.
“Kurb on tõdeda, et sageli jäävad südame- ja
veresoonkonnahaigustesse just noored ja tööealised
inimesed. Üks olulisi põhjusi on istuv eluviis ja vähene
kehaline aktiivsus. Sotsioloogilised uuringud näitavad, et
regulaarset sportlikku liikumist harrastab Eestis ainult kuni
15% meestest ja kuni 10% naistest. Sellest järeldub selgesti,
et väga suur osa inimestest ei saa piisavalt füüsilist
koormust,”
rääkis
Haigekassa
tervishoiuteenuste
peaspetsialist Sirje Vaask.
“Eestis üldtunnustatud soovituste alusel peaks täiskasvanu
liikuma vähemalt 30 minutit päevas, lapsed vähemalt tund

päevas. On selge, et kui täiskasvanud ei ole lastele eeskujuks,
ei teki liikumisharjumus ka lastel, ”tõdes Vaask.
Ülekaalulisus - üle-Euroopaline rahvatervise probleem.
Liikumine ja tasakaalustatud toitumine on vajalik igas
vanuses inimestele töövõime tõstmiseks, hea enesetunde
saavutamiseks, haiguste ennetamiseks ja ka haiguste korral
nende kulu kergendamiseks. Kroonilisi haigusi (südame- ja
veresoonkonnahaigused,
osteoporoos,
liigesehaigused,
suhkurtõbi) põdejad peaksid konsulteerima oma arstiga, et
leida sobivaim liikumis- või spordiharrastus.
“Ära peta oma keha. Liikumine on inimese parim sõber”
Aprillis on algamas üle-eestiline kampaania Ära peta oma
keha. Liikumine on inimese parim sõber
Kampaania eesmärk on teadvustada
tervisetreeningu
vajalikkust ja motiveerida inimesi rohkem liikuma.
Aprillikuise sotsiaalkampaania on seotud ka aprillis 16.-22.
aprill toimuva iga-aastase ülemaailmse südamenädalaga.
Perearstilt saavad külastajad trükiseid “Hoia tervist, hoia
südant!” ja “Kõrge vererõhk. Kuidas kaitsta südant”, mis
sisaldavad ka soovitusi liikumiseks ja tasakaalustatud
toitumiseks. Soovitused liikumise alustamiseks on
kampaania ajal ja edaspidi kättesaadavad www.terviseinfo.ee
Lea Saul
Sotsiaal- ja tervishoiu osakond

Raamatukogu uudised
Mul on rõõm teatada, et reedel, 11.mail kell 14.30 toimub
Roiu raamatukogus kohtumine kirjanik Erik Tohvriga. Kuna
tegemist on väga loetava kirjanikuga, siis loodan, et ka
kohtumisele tuleb rohkelt huvilisi. Oodatud on kõik
küsimused, mis puudutavad menu- kirjanikku ja tema
teoseid.

Kellel on vaja bussitransporti, andku sellest raamatukokku
aegsasti teada.
Kohtumiseni 11. mail!
Ene-Tiina Zoober
Roiu raamatukogu juhataja kt.
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Informatsioon
• 15.06. 2007.a kell 19.00 esinevad Priiuse Seltsimajas
sõprusvalla Leivonmäe rahvamuusikud Soomest. Kontserdil
esinevad rahvamuusika ansambel Opeleekio ja segakoor
Karpalot.
Mõlemaid kollektiivi juhatab Sinikka Lahti.
• Sel suvel, 28. juulil, toimub XXX Haaslava meestelaulupäev.
Seoses sellega soovib meeskoor väljaanda juubeliteemalist
brošüüri. Siit üleskutse vallarahvale: kui kellelgi on fotosid või
videosid toimunud laulupäevade kohta, siis olge head ja andke
sellest teada. Teie infot ootavad Aulike Lõõndre Sillaotsa PK –
s, Ilona Vaagen vallamajas ja Haaslava meeskoori president
Gunnar Koch.
• Ajavahemikus 21.04. – 22.04. varastati Oja 8 trepikojast jalgratas. Tundemärgid: musta värvi, halli-valge kirjaga
KELLY`S, punased triibud. Vaevatasu eest palun teatada telefonil 5027750.

Politseiteated
 27.03.07.a. Aardlapalus käis päästeamet kustutamas
lõket, mis oli jäetud jälevalveta.

 10.04.07.a. Sillaotsa bussipeatuses magas joobes
meeskodanik. Isik tuvastati ja naabrid viisid mehe koju.

 Ajavahemikus 27.03.07.-29.03.07 on Kriimani külas
Tondil sisse murtud suvemajja. Varastati elektripliit,
köögitarbeid ja nõusid. Alustati kriminaalmenetlust.

 10.04.07.a. Ignase külas joobes meeskodanik Gunnar
keeldus lahkumast võõrast korterist. Gunnar viidi kainenema.

 01.04.07. a. avastati sissemurdmine Kriimani külas
asuvasse suvekodusse. Varastati gaasikamin, voodipesu ja
muid asju. Alustati kriminaalmenetlust.
 29.03.07. a. õhtul kihutas vallakodanik Arno venna
BMW-ga Roiu alevikus kiirusega 114 km/h. Koostati
väärteoprotokoll.
 06.04.07. a. tekkis Unikülas tüli joominguseltskonnas.
Patrull lahutas osapooled.

 12.04.07.a. toimus Aardlapalu külas peretüli. Avaldust ei
soovitud teha.
 12.04.07.a. Kriimani külas teatati, et naaberkrundil on
võõras väikebuss, mis lahkus enne konstaabli tulekut.
 Ajavahemikus 21.04.07.a. kell 21.00 kuni 22.04.07.a. on
sisse murtud Roiul Oja 7 keldriboksidesse ja varastatud
murutrimmer, teler Philips, drell ja muid erinevaid tööriistu.
 Ajavahemikul 21.04.- 22.04.07 kell 8.30 varastati Roiul
Oja 8 trepikojast jalgratas.

 08.04.07.a. on Aardla külas Västriku talus katki löödud
elumaja kolm puidust akent.

Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Mälestame lahkunuid
Anna Vanaküla
20.02.1920 – 02.04.200
Uniküla

Maimu Luht
12.01.1931 – 11.04.2007
Igevere

Madis Jaansalu
09.04.2007 – 09.04.2007
Roiu

Aino Heiskonen
15.09.1921 – 13.04.2007
Roiu

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

