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Tarkus tuleb tasapisi,
aga kannab vilja,
tarkust tragilt taga nõuda
pole iial hilja.
Olivia Saar
Toredat kooliaasta algust kõigile õppuritele!!
Haaslava Vallavolikogu
Haaslava Vallavalitsus

Ohutu kooliaasta alguseks!
Kätte on jõudmas septembrikuu ja algamas uus kooliaasta.
Alates esimesest septembrist liikleb tänavatel rohkem lapsi ja
nende käitumine võib olla nii mõnigi kord ettearvamatu.
Paljudel lastel on koolitee jalge alla võetud alles esimest
korda. Seepärast panengi lapsevanematele südamele, et
kindlasti tuleb leida aega lapsega vähemalt mõned korrad
kooli viiv tee läbi käia ning selgitada, kus ja millised ohud
liikluses võivad varitseda. Soovitav oleks, et kooliteeks
valitakse marsruut, kus sõiduteed peab ületada kõige harvem
ja mis on lapsele kõige ohutum.
Jalgratturina kooliteed sõitev laps või nooruk peab arvestama
jalgratturile kehtivaid nõudeid, sest ta on juht ning vales
kohas sõites ei oska teised juhid temaga arvestada. Jalgrattal
peab pimedal ajal põlema ees nõuetekohane valge ja taga
punane tuli ning helkurid peavad olema taga ja külje peal.
Jalgratturil on soovitav sõites kanda kaitsekiivrit.
Kuna päevad muutuvad järjest lühemaks ja pimedat aega on
järjest rohkem, on senisest rohkem vaja ennast liikluses
nähtavaks teha. Väike kuid väga vajalik abimees pimedal ajal
on helkur, sest viimane teeb inimese pimedas nähtavaks juba

130-150 meetri pealt, ilma helkurita märkab autojuht
jalakäijat aga umbes 30 meetri pealt. Pikk vahemaa annab
juhile aega pidurdamiseks ja jalakäijast ohutult
möödumiseks. Eriti oluline on helkur maapiirkonnas, kus
muu valgustus tihti puudub. Helkuri asemel võib kasutada ka
taskulampi või muud süüdatud laternat. Jalakäija peab
teadma, et pimedas on ta halvemini nähtav ning peab seda
liikumisel arvestama. Näiteks tee ületamisel, kui auto tulede
abil on raske auto kaugust hinnata, on pigem parem oodata,
mitte tormata teele. Avariis jääb kannatajaks pooleks alati
nõrgem osapool s.t. jalgrattur või jalakäija
Kutsun kõiki sõidukijuhte üles olema kannatlikud ning
täitma erilise tähelepanuga liikluseeskirju lasteasutuste
läheduses, et peale pidulikku kooliaasta algust ei oleks
üheski peres, klassiruumis ega lasteaia rühmas põhjust lapse
mälestuseks küünalt süüdata.
Ohutut liiklemist kooliaasta alguses soovides,
Harras Tiisler
vanemkonstaabel
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Alusta ettevõtlusega!
Kasuta võimalust ja Sa võid teha oma elu ühe targema
otsuse! Alusta ettevõtlusega !
Kui oled 16-30.a. noor, töötu või hetkel töökohata ja soovid
oma ettevõtlusega alustada ja ettevõtjana edaspidi tegutseda,
siis tule ja osale projektis
‚Tartumaa noored töötud ettevõtjaks’.
Projekt toetab Sind ettevõtlusega alustamisel, pakkudes
selleks põhjalikku koolitusprogrammi, individuaalset
nõustamist äriplaani koostamisel ja ettevõtte arendamisel
ning rahalisi toetusvõimalusi ettevõtlusega alustamiseks.
Projekti jooksul on Sul võimalus
• Osaleda tasuta 15 päevasel koolituskursusel, mille jooksul
käsitletakse kõiki olulisi ettevõtlusega seotud teemasid (
äriidee, toode ja teenus, turundus, maksud, seadusandlus,
raamatupidamine jpm.) ning samuti psühholoogia, loovuse
ja ettevõtte ning meeskonna juhtimisega seonduvat;
• Saada tasuta nõustamist ettevõtluse alustamisega seotud
valdkondades koolituse ajal ja koolitusjärgselt ettevõtte
edukaks käivitamiseks;
• Omandada teadmisi ja oskusi oma äriplaani koostamiseks;
• Taotleda valminud äriplaani alusel ettevõtluse alustamise
rahalist toetust projektilt või Tööturuametilt (hiljem

võimalus koostatud äriplaani alusel küsida toetust
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutustest) vajalike
põhivahendite soetamiseks või ettevõtluseks vajalike
ruumide renoveerimiseks.
Osalemine projektis on Sulle tasuta.
Koolitus toimub Tartu linnas, maakonna inimestele tasutakse
transpordikulud ja vajadusel kompenseeritakse ka
majutuskulud linnas. Kokku on võimalus projektis osaleda
kuni 44 noorel.
Esimene koolitusgrupp alustab septembri lõpul ja teine grupp
jaanuaris 2008.
Projektis osalemiseks teata oma soovist hiljemalt
4.septembriks 2007 järgmisel kontaktil: Siim Ausmees
(Tartu Ärinõuandla konsultant);
Tel: 7 366 325;
e-mail:siim.ausmees@tartu.bas.ee
Soovi korral küsi julgesti lisainfot samal numbril.
Projekti juht on SA Tartu Ärinõuandla ning projekti
partneriks on Tööturuamet.
Projekti finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist.
www.tartu.ee/arinouandla

„Vanemuine” kutsub pensionäre teatrisse
Selgi sügishooajal on pensionäridel võimalik soetada endale
abonoment, et külastada „Vanemuise” teatri etendusi.
Võimalik on külastada järgmisi etendusi:
30.septembril kell 12.00 väikeses majas „Mesimees” või
27.septembril kell 19.00 „Hüppajad” suures majas,
26.oktoobril kell 12.00 suures majas „Giselle”, 22.novembril
kell 12.00 suures majas „Lumekuninganna” ja 16.detsembril
kell 16.00 suures majs „Kõik aias”.

Abonomendi hind on 200 krooni, sõit teatrisse toimub valla
bussiga. Soovijatel anda endast teada hiljemalt
10.septembriks telefonil 7446 520.
Ilona Vaagen
Haaslava valla kultuuri-ja spordinõunik

Laulupeost
“Igal lapsel on ju vaja oma pesapuud,
päiksekiiri, naerukaja, laulusuud...”(K. Murandi)
X koolinoorte tantsu- ja laulupeo tuli on juba rohkem kui kuu
tagasi kustunud, kuid minu südames lõõmab tuli siiani.
Rõõmu- ja tänutundetuli. Suur tänu sulle, õpetaja Kadri, kes
sa võtsid vaevaks lastega harjutada, harjutada ja veelkord
harjutada nõnda, et ülevaatusel saavutasite I kategooria, mis
kindlustas pääsu laulupeole. Pean tunnistama, et nii
kaunikõlalist mudilaskoori laulu, kui sel kevadel, ei ole mina
veel Sillaotsal kuulnud. Ka toredad rahvariided said tänu
õpetaja Kadri ettevõtlikkusele ning kooli juhtkonna toetusele
õigeks ajaks valmis.
Aitäh teile, kallid lapsed, kes te meie kooli üle mitmekümne
aasta taas laulupeol esindasite! Tänusõnad õpetajatele
Monikale ja Kristelile, kes laulupeo proovides ja kontserdi
ajal meie lastel silma peal hoidsid, patse punuda aitasid ning
need paar pingelist päeva emmede eest olid.
Jagaksin mõne sõnaga emotsioone, mis mind valdasid tol
kaunil pühapäeval. Jälgisin laulupeo rongkäiku ja kontserti
teleri vahendusel. Istusin ja ootasin pingsalt: ja sealt nad
tulidki - Tartumaa laulu- ja tantsulapsed, meie lapsed – minu

laps!- nende hulgas. Pingsalt silmad ekraanil – ehk satub
kaamerasilm meiegi triibuseelikutes – põlvpükstes
mudilaskoori peale. Sattuski! Pisarad hakkasid jooksma
niipea, kui vilksamisi Sillaotsa laulukoori nägin, rääkimata
tunnetest, mis valdasid mind, kui kuulutati välja
mudilaskooride esinemine ning kõlas vaimustav “Pesapuu”.
Peeter Suislepp kirjutas eelmises lehenumbris laulupeol
kogetust:
”... päike säras ja ilm oli palav, kuid mööda keha jooksid
külmavärinad.” Ka minul jooksid külmavärinad mööda selga
– see kõik oli nii võimas! Tundsin rõõmu imekaunitest
lauludest, tunnetasin ühtekuuluvust, tundsin ehtsat
lapsevanemlikku uhkust. Tundsin suurt soovi ise
lauluväljakul olla, tundsin, et “Üksteist peab hoidma”...
Usun, et kõigi inimeste, olgu siis lauluväljakul või kodudes,
südamed olid tunnetest tulvil. Nii ilusat laulupidu ei ole veel
mitte kunagi olnud!
Annika Tõnurist
lapsevanem
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Rõõmsaid uudiseid Roiu lasteaed Kukupaist
Lõppemas on viimane suvekuu ja väikestel lastel on käes aeg
seada sammud lasteaia poole, kus ootavad uued ja vanad
mängukaaslased.
Roiu lasteaed Kukupail on sellel aastal põhjust eriti
rõõmustada, kuna meie pere on täienenud Pesamunade
rühmaga. Lasteaias avati endise päevakeskuse ruumides uus
rühm, kus käivad 1,5 – 3 aasta vanused lapsed. Enamus
selles rühmas käivad lapsed on uued lapsed, kes ei ole varem
käinud lasteaias. Meie lasteaias on põhimõte, et kõik
tegemised peavad lähtuma lapse turvatundest ja heaolust.
Seoses sellega on alates rühma avamisest alustanud oma
lasteaia teed igal nädalal 3 uut last. Nii läheb laste
kohanemine lasteaiaga sujuvalt ja stressita. Seetõttu palume

uute laste vanematelt kannatlikust ja mõistvat suhtumist
lapse lasteaiaeluga harjutamise juures.
Roiu lasteaed Kukupai laste turvalisusele saavad aga kõik
kaasa aidata. Kui käite meie majas perearsti juures või
raamatukogus, siis palun jälgige, et lasteaia väravad saavad
alati teie selja taga kinni pandud. Nii saavad rõõmsad ja
pruuniks päevitunud lapsed rahulikult oma tegemisi ja
toimetusi teha ilma ohtu sattumata.
Rõõmsaid ja teguderohkeid päevi meie lasteaiast
Anneli Mõtsmees
Pesamunade rühma õpetaja

Lasteaiakogemus
Esmaspäeva hommikul ärkame kenasti õigeaegselt üles,
sööme pudrukausi tühjaks, valime maasikatega suvise kleidi,
valge pitskraega pluusi, pakime igaks juhuks varuriided
kaasa, teeme pähe pipipatsid, võtame lilled ning olemegi
valmis minema. Lasteaeda, teiste lastega mängima. Paariks
tunniks, et harjuda uue olukorraga. Ema tunne on õhin,
natuke ärev, et kuidas kõik laabub. Minu lapse elus algab uus
etapp. Luise on tragi: paneb ise kingad jalga, tuleb ukselt
tagasi, et Mikihiire-poiss ka kaasa võtta ja rõõmsa tujuga
asumegi teele. Lasteaia juures vaatame, milline see maja on,
kus lastega mängida saab. Siinkohal tuleb ilusale hommikule
lõpp. Pärast ema vestlust juhatajaga saadetakse meid koju
tagasi, sest TÄNA Luisele kohta pole. Luise pärast küll
lasteaeda lisakoht loodi, kuid määramata ajal saab seda
täitma hakata.
Selline on elu ja inimesed. Märkame ja kurdame, et tänane
päev on täis hoolimatust, kurjust, omakasu. Inimesi on
igasuguseid. Eks väiklus ja kadedus loovad uusi
samaväärseid tundeid. Ja isegi lillekimp ei rõõmusta
kibestunud südant ning tuhmi silma. Pole lootagi, et meie
ühiskond muutuks koos inimestega paremaks. Kõik saab

alguse lapseeast. Lasteaias luuakse väikesesse inimesesse
päris kena hulk tundeid ja väärtusi, mida inimesehakatis elu
jooksul kasutama hakkab. Minu kogetud näite puhul vajab
meie ühiskonnas ennekõike korralikku korrastamist
lasteaedade süsteem. Ma ei tea, mis tundega ma lähen tagasi
oma lapsega lasteaeda, kust ta kord välja visati. Lohutan end
teadmisega, et minu mõne aasta tagused kogemused lasteaia
õpetajate-kasvatajatega olid meeldivad. Ma nägin, millise
pühendumise ja säravate silmadega nad oma tööd tegid,
lastest hoolisid. Loodan, et see pole neis igapäevaselt
pahurusega kokku puutudes kaduma läinud. Loodan ka, et
sellist kogemust, kus laps pole lasteaeda oodatud, teised
lapsevanemad tundma ei pea.
Rohkem armastust teineteise, üksteise vastu. Armastus on
tugev jõud. Ja armastust ennekõike nendele, kes tegelevad
lastega. Meie kõik. Olles aga piisavalt kogemusi saanud,
tean, et soovin liiga palju.
Ilvi Suislepp
Luise ema

II Külade Mängud
II Külade Mängud toimusid seekord jällegi Kurepalu
lauluväljakul. Osalejaid oli Aardlast, Roiult, Unikülast,
Kurepalust, Metsanurgalt ja naabervallast Mäksalt Kaagvere
külast. Peaala oli sel korral rannavõrkpall, kus osales 7
võistkonda. Turniiri võitis Aardla I võistkond, kellel
õnnestus võita kõik mängud. Võistkonnas mängisid Kristjan
ja Silver. II koha võitis Kaagvere II võistkond koosseisus Ets
ja Timo ja III koha Kaagvere I võistkond koosseisus Taavi ja
Kert. Petangi turniiri võitjad olid Metsanurga IV võistkond
koosseisus Ants, Kalev ja Anneli. II koht Metsanurga
I võistkonnale, kuhu kuulusid Tiiu, Helis ja Triin ja III koht
Uniküla kolmikule Keili, Ülo ja Roland. „Varanduse jahile”
suundus 8 võistkonda, kellel tuli kahe peale üles otsida 10
metsistunud maastikule peidetud eset. Kõige kiiremini said
selle ülesandega hakkama Merilin ja Marilin Metsanurga
külast, kellel kulus selleks ca 15 minutit. Päris napilt hiljem
jõudsid kohale Ingar ja Ülo Roiu ja Uniküla
ühendvõistkonnast, tasuks II koht. Juba suurema vahega said
III koha Hedi ja Birgit Metsanurgalt. Kõige tugevamaks
naiseks osutus Triin, kellele kuulus külade mängude

„rammuleedi” tiitel, II koht kuulus Birgitile ja III koht
Hedile. Kõik kolm esindasid Metsanurga küla. Lausvihmas
toimunud meeste „ilueedi” konkursil tuli osalejatel keerutada
aja peale võimlemisrõngast. Kõige osavam oli Raner, kellele
järgnesid Kalev ja Siim, kõik kolm jällegi Metsanurgalt.
Võistluste lõppedes said kõik paremad väärilised autasud.
Järgnenud lühikesel arutelul tõdeti, et selline üritus sobib
hästi suve lõppu. Kõik osalejad jäid rahule, ainult, et
osavõtvate külade arv võiks suurem olla. Ühiselt leiti, et
külade mängude traditsiooni peab jätkama, mis tähendab, et
järgmisel aastal peaks korraldama ka III Külade Mängud.
Esialgu andsid Metsanurga esindajad põhimõttelise
nõusoleku, et mängud võiksid toimuda just nende külas.
Kohtumiseni siis järgmise aasta augustis Metsanurgal!
Tänan Kultuurkapitali Tartumaa Ekspertgruppi, kelle
kaasabil katsime toreda auhinnalaua.
Tiit Kruusement
Silloatsa Spordihoone juhataja
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Kurepalu männid said taas suurest peost osa

Kevadine päike paistis juba hästi soojalt, kui Haaslava koori
laulumehed Kurepallu laululava kohendama kogunesid. Suur
pidu oli tulemas ja peoplats oli vaja korda teha. Selleks ajaks
olidki peoettevalmistused juba tükk aega käinud, korraldav
komisjon oli koos istunud, valla kultuuri-ja spordinõunik
Ilona Vaagen oli juba esimese rahataotlusprojektigi valmis
kirjutada jõudnud ja raha hankinud – suur pidu nõuab ju
teadupärast ka suuri kulutusi. Nüüdseks võib öelda, et raha
saadi siit ja sealt, toetajaid oli laulukoori koduvaldadest ja
kaugemalt, ja vahva pidu on nüüdseks uhkesti maha peetud
ja osalejatele heade meenutustena mälusse jäänud.
28.juuli pärastlõunal hakkas laulumehi ja –naisi Kurepalusse
saabuma lähedalt ja kaugelt. Otsustatud oli, et Haaslava
meeskoor kui meestelaulupäeva korraldajakoor kutsub
seekordset juubelipidu värvikamaks muutma ka oma
sõprusnaiskoore ja maakonna segakoore. Kohale olid tulnud
naiskooridest “Domina”, “Leelo” kaugeima külalisena
Pärnust, Lähte naiskoor ja loomulikult oli kohal ka n.ö
kodukoor Kuuste. Segakooridest olid tulnud Tartu
Üliõpilassegakoor, “Vanemuine” ja “Ugandi”, “Solenne” ja
Kambja segakoor ning omakandi lauljate “Priius”.
Peo põhiliseks laulujõuks olid muidugi meeskoorid, sest tegu
ju meestelaulupeoga. Kui meeskoorid lavale kogunesid,
hakkas lauljate hulgas silma rõõmustavalt palju meie oma
koori hallikasvalgeid pintsakuid – valdav enamus koorist oli
kohal! Haaslava lauluvelledele olid mehist toetust tooma
tulnud veel EMLS-i Tartu meeskoori lauljad Alo Ritsingu
juhatusel, Kristiina Nageli juhendatav Räpina meeskoor,
kohal olid Sven Alleri dirigeeritava “Gaudeamuse” lauljad
ning isegi pikki aastaid absoluutses tegutsemisvaikuses olnud
J. Simmi meeskoor oli esindatud!

eo enda kohta võiks öelda, et kui vahepeal mõnigi neist
viimaste aastate omadest on läinud suhteliselt napile
publikule ja lavale on laulumehigi kahetsusväärselt hõredalt
jagunud, siis nüüd olid täidetud nii lava kui pealtvaatajate
pingid. Oli üks hoogne ja tahe pidu, mida isegi Ilmataat ei
söandanud kimbutama tulla – rongkäigu alguses üle käinud
harv vihmasagarake tuli ja läks, pärast säras päike ja kõigil
oli mõnus olla. Lauldi rõõmu ja kaasaelamislustiga, kontsert
võeti heatahtlikult vastu ja “Postipoisi” laulmisega lõppenud
eeskava läks sujuvalt üle lustakaks simmaniks, kus
tantsumuusikat tegid Haaslava meeskoori omad laulu- ja
pillipoisid. No ongi meil koor kui orkester – laulavad,
tantsivad, ja kui vaja, löövad ka suurt trummi!
Heameel on veel sellest, et päris arvestatavate ühiste
pingutuste
tulemusena
sai
valmis
ka
Haaslava
meestelaulupäevade ajalugu kajastav trükis, mida kohapeal
tänutäheks peo ettevalmistajatele-kaasaaitajatele kingiti ja
järelejäänud eksemplaridega toimetab meeskoor oma
äranägemise järgi. Uskumatu, kui kiiresti paljudki värvikad
mälestused unustusehõlma vajuvad, mitmestki nendest
kolmekümnest laulupäevast on teada vaid toimumise aasta,
isegi kuupäeva ei mäletanud keegi... Ent nüüd, kui
olemasolevad mälestused tallel, on juba võimalik neile lisa
hankida ja väärt traditsiooni alles hoides üha uusi mälestusi
kokku koguda ja talletada.
Ilus komme on öelda ka aitäh tehtud suure töö eest. Kui
kontsertosa
lõppedes
peol
osalejatele
ja
selle
ettevalmistajatele-toetajatele tänusõnu ütlema hakati, tuli
neid lava ette hõigata päris tükk aega. Vahva, et see
vabariigis teadaolevalt ainulaadne meestelaulupäevade
traditsioon on püsinud aegadest hoolimata, hea on teada, et
sellel ei kavatsetagi lasta välja surra. Kogu pidu salvestati ka
DVD-le, peatselt on seegi materjal kenasti kokku
monteeritud ja rahva kätte jõudmiseks valmis. Haaslava
meeskoor ja selle dirigendid Kalev Lindal ja Aulike Lõõndre
ning koori president Gunnar Koch aga mõtlevad juba
järgmise suurürituse peale, sest kooril saab jaanuarikuus
tegutsetud juba 85 aastat – nii väärikat juubelit tuleb ometi
vääriliselt tähistada ja ettevalmistustööd selleks on juba
tasapisi tegema hakatud. Mis muud, kui edu tegijatele!
Maire Henno
Haaslava meeskoori toetajaliige,
brožüüri „XXX Haaslava meestelaulupäev” üks koostaja

Nupujõgi
Hiljuti lõppes Tartus II Emajõe festival. Üks selle ürituse
korraldajaid oli Nupuklubi, mille liige on ka meie oma
Valeri Rudakov.
Nime järgi võib arvata, et Nupuklubisse kuuluvad nupukad
mälumängurid või nutikad maletajad. Aga kes siis sinna
klubisse kuuluvad?
MTÜ Harrastuskalastajate Ühendus “Emajõe Nupuklubi” on
tõemeeli olemas, registreeritud Haaslava vallas ning presitont
on juhtumisi Valeri Rudakov.
Kunagi ammu Toomemäel ma sündisin ning ühel soojal
suvepäeval toodi mind Aleksander Jegorkini Moskvitš 401
tagaistmel üle Haaslava parve Roiule. Ei tea, kas kõigutati
parve või oli tuul pikki jõge, igatahes Emajõel olles tunnetan

end alati nagu ema süles. Rahustav, vaikne, toitev, vahest
võttev- vahest andev.
Mis puudutab aga Emajõe Nupuklubi, siis on tegemist
toredate kalapüüdaoskavate, kuid vahest nulliks(nupuks)
jäävate inimeste ühendusega, kes mõistavad asja alati
naljavaatevinklist näha! Rahvast on meil nii Päälinnast,
Paidest, Pööraverest, Türilt kui ka Vana-Kuustest, Tartust
ning Kanepilt.
Ei käida kalal kala pärast- “parim kala on suitsuvorst!”- kuid
kui kala saame, siis oskame ehk miskit maitsvat teha teisest.
Kuidas üritust mõjutas praegune Emajõe madal veeseis?
Kas sellevõrra oli väiksem ka kalasaak?
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Koolis vist juba käisin, kui osteti esimene spinning. Liimitud
Emajõe madalseis morjendas niipalju, et reegleid pidime
bambusest, “Nevskaja” ketas, ca 8gr ja 6 cm pikk “kalake”
natuke korrigeerima küll. Lihtkäsiõngele lisaks lubasime
plekklant kolme punase täpiga sabaosas ning 0,4 mm
viimasel hetkel kasutada ka käsiõnge, st rulli ja rõngastega
tamiilikera. Tänapäeval on nad poolil, aga tol ajal oli lihtsalt
varustatud õnge. Kalasaaki madalseis absoluutselt ei
kokkukeeratud. Esmalt jooksis kõik see kupatus sassi, kuid
mõjutanud, kuna Raekojapoolsel kaldal saadi kolm esikohta
oma 30m sai sõlm sõlmehaaval siiski lahtiarutatud ning
tulemusaga kolm, kaks ja natuke alla kilo vastavalt:
poolile keritud.
I koht Stanislav Pesjukov- veidi üle 3 kilo (üks 1 kilone
Teate, mis on Nevskajaga 8 gr lanti esimest korda elus vette
säinas päästis viimasel momendil profi au).
visata?
II koht Karl Luht- 10 aastane vana- 2,8 kilo!
Lõpuks jäi mul poolile ca 10m. Ja ühel viskel õnnestus lant
III koht Laura Luht- 8 aastane- 0,770 kilo!
lõpuks jõe poole suunata. Arvasin, et kalda ääres jäi kolmik
Kas võistlusel oli esindatud ka meie valla esindus? Kas on
jälle rohtu kinni, aga võta näpust, oma 20 cm pikkune havi
Sul teada, kui palju meie vallas harrastus kalamehi on?
hoopis rabas! Kuidas ta kaldale sai, seda ei mäleta. Meenub
II Emajõe Festivali “Heade Võtete Jõgi” võistkonnad said
vaid, et landi kinnitasin ketta külge ja havi landi
kutsutud
Suur-Emajõega
piirnevate
omavalitsustega
kolmikukülge rippu ning kohe kiiruga asutasin Stepanovi
arvestades.
maja tagant kodupoole astuma. Paisu kohal nägin
silmanurgast majandi autojuhtide naerusuid. Selga selg oli
Soovisime näha, kuidas ideega kaasa tullakse ja kuidas on
siru- ikkagi spinnaga saadud!
lood patriotismiga. Kokkuvõtvalt - kes mida Emajõest arvab,
kui üldse arvab.
Pärastpoole vanemad vennad õpetasid ja juhendasid- sai
maigu suhu. Ainult, et üks asi häiris- nagu Zil-i nägid, pidi
Tulemus oli ettearvatav- esmakordne asi ju. Registreerus
kohe heina sisse kõhuli peitu viskama. (Zil-iga kihutas ringi
ainult 4 võitskonda.
Ühiskondlik inspektor Tahti, Rein).
I koha ja karika “Heade võtete Jõgi” sai Mäksa valla
Spinninguga oli lubatud püüda ainult Kalaspordiklubi
võistkond, kes küll veerand tundi hilines, oli kolmeliikmeline
liikmetel ja see lõbu maksis oma 10 rubla.
ja kahe õngega sootuks! Võistkonda kuulusid Jüri Pukk, Igor
Nael ja Andres Saar.
Kas ja kuidas aitavad kalamehed omalt poolt kaasa
kalavarude suurendamisele? Palju erinevaid kalaliike meie
II. koha eest võitles tublilt Tartu linnavalitsuse esindus, kes
Eesimaa veekogudes üldse elab? Ja kas nende hulgas on
sõna otseses mõttes “kakkus oma võidukoha Emajõest välja”.
olemas ka Sinu lemmik?
Esindusse kuulusid Karin Jaanson, Annika Jaanson ja Jüri
Sasi.
Kuuste sovhoosiaegu, siis kui Roiu pais tekitati, lasti vette
karpkalu.
III koha saavutas Tiigi Seltsimaja esindus koosseisus Tiina
Konsen, Liidia Konsa, Eve Filomonova ja Riho Leppoja.
Mitu suve sai neid seal vana söökla all ülevoolutruubi juures
suvel pleesitamas nähtud.
IV kohale platseerus Laeva valla mõnus meeskond, kuhu
kuulusid Rein Antsmäe, Raivo Pihlapuu, Jaan Sepp ja
Mõrajões on jõekat, st jõeforelli. Ülesjõge mines näkkab aga
Valmar Kasemets.
Linask, suur roosärg.
Kahju, et meie valla kalamehi ja –naisi võistlusel ei
Ervin Lilo kaotas kummilutu silmajärgi 8-kilosele havile.
osalenud. Ometigi meil neid ju on! Kolm aastat tagasi
Aleksei Gamsin- ise nägin- oleks peaaegu ärauppunud, kui
aitasime Viktor Gerasimovil 9,8 kilo (!) kaalunud koha
tema võrgus olev havi keeras kummipaadi vaat et kummuli!
kaldale tirida! Püüdis teise meie silmade all Kabina vastas
Suur-Emajõgi ehk Nupujõgi on Eesti kalarikkamaid,
“kanalis” kummilutuga.
lõheliste poolest jääb alla ainult Narva jõele.
Ja muidugi veel Taimi Jaansalu, Peter Jurov, Arvo Põder,
Vikerforell (tänu Tatraorule) on täitsa olemas. Tabatud on
Aleksei Gamsin, Lilo Ervin Lilo, Erki Nisu, Juri Brovin jne.
jõeforelli, tõugjat, saga, vene tuur on kohe-kohe tulemas,
Emajõe kallaste pääl olla nähtud hulka Haaslava valla
toos-ehk
karpkala, säinast, linaskit- eriti vanades jõgedes,
rahvast. Mõnda isegi laevaliiklust peatamas.
angerjat, lutsu, viidikat (rasvasem kui rääbis), roo- ja
Vladislav Koržets on tabavalt öelnud “Halb pole see, kui
tavasärge, havi, koha, kokre hõbedas ning tavavormis,
kala ei saa, vaid see kui kalale ei saa”. Kui tihti Sa kalal
KIISKA- justnimelt suurt, ahvenat, teibi, sügisest rasvast
käid ja kas on Sul kindlad veekogud, kus kalastad?
pronkslatikat jne. Kokku on kalateadlased Emajõe- Peipsi
Kui vähegi aega on ja palgast paadile ka kütet jagub ostavesikonnas tuvastanud 37 erinevat kalaliiki.
ikka Nupujõgi!
Maitsva kalatoidu juurde sobib väga hästi üks lustakas
Kevadel särg, suvel havi, kuid põhiline on ikka koha, sügisel
kalamehe jutt…
latakamõõtu latikas, Peipsil suve lõpus ka suur ahven.
Kunagi ammu oli Emajõe- nimeline majand, kus varustajana
Talvine kalapüük on üks ehedamaid- seal tuleb kala käsitsi
töötas kodanik Ahven.
tamiilikaudu välja tirida, iga võnge käib omal kehast läbi! Ja
Ükskord helistas ta Katseremonditehasesse: “Mina Ahven
muigugi sääski ei ole.
Emajõest. Meil on hapnik otsas!” Seepeale vastati stolise
Vladislav Koržets on Emajõe Nupuklubi kohalik «Дед
rahuga: “Eks puurige aga jäässe auke juurde!”
Смороз».
Aitäh, Valeri ja lõpetuseks-mida soovitakse kalameestele?
Millal püüdsid oma esimese kala?
Kalameestele sooviks, kohe-kohe ja pronkslatakas tulemas,
Njah… Päris esimest ehk ei mäletagi- kuid esimest havi
“Konks näppu!”
mäletan küll.
Valeri Rudakoviga vestis kalamehe juttu Ilona Vaagen
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Õnnitleme septembrikuus sündinuid
1 Raimond Pastel
Anna Ivanova
2 Aino Kartsepp
Eerik Paide
3 Harri Prii
Helgi Tohvri
4 Asta Kuusmann
6 Ene Ojamaa
7 Ingrid Adamson
Laine Ernits
Alma Mitt
Amalia Tiškina
8 Vello Kallavus
9 Olga Rospik
10 Ere-Kai Lotta
Vahur Laur
12 Sirje Roosimäe
Rainer Justus
13 Silvia Prii
14 Lonni Ljamina
17 Malle Pungar
18 Margarita Susi
Lembit Viru
19 Jaan Annamaa

1929
1930
1938
1940
1933
1937
1941
1939
1927
1929
1930
1930
1934
1918
1939
1940
1934
1946
1932
1923
1946
1931
1942
1936

Lange
Roiu
Aardla
Ignase
Aadami
Kurepalu
Kurepalu
Aardla
Uniküla
Aardla
Kurepalu
Ignase
Kriimani
Ignase
Igevere
Kurepalu
Roiu
Aadami
Aadami
Päkste
Koke
Päkste
Koke
Koke

20 Tiiu Saks
21 Helju Lilo
Ivar Nigul
22 Jelisaveta Jevstafjeva
23 Marta Kilgi
Hillar Kärna
24 Endel Pärn
25 Helve Brett
27 Väino Lõuna
28 Roman Smolin

1939
1937
1939
1924
1920
1936
1932
1942
1943
1940

Aardlapalu
Metsanurga
Mõra
Roiu
Kriimani
Metsanurga
Kurepalu
Aardla
Metsanurga
Ignase

Palju õnne!

Sünniaasta 2007
Katrin Pabo
21.08.07
Haaslava küla
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
1.09.07
13.09.07
24.09.07
25.09.07
30.09.07

Kooliaasta avaaktus Sillaotsa Põhikoolis
Jalgpallimatš FC Cool : FC Wald Sillaotsa PK Staadionil
Lahtiste uste päevad Sillaotsa Põhikoolis
Lahtiste uste päevad Sillaotsa Põhikoolis
Pensionäride ühenduse Kuldlõng mihklipäeva pidu Priiuse seltsimajas

kell 10.00
kell 17.30

kell 12.00

Armeekomandör August Kork - 120 aastat sünnist
70 aastat tagasi, 11 juuni hilisõhtul 1937. aastal, mõisteti
Moskvas sõjatribunali otsusega süüdi ja lasti järgmise päeva
koidikul maha punakindral August Kork.
4 augustil möödus sama mehe sünnist 120 aastat. Tegemist
on kõrgeima auastmega sõjamehega, kes meie vallas
sündinud. Loeme August Korgi elust ja tegemistest:
August Kork sündis 4 augustil 1887 Aardla külas Klaose talu
Vangi popsitares (praegused vene ajalooaliikad annavad
sünnikohaks miskipärast Kasepää valda). Esimesed 6
eluaastat elas August maal, Vangil. 1893 kolis pere linna. A.
Kork õppis 1898-1904 erinevates Tartu koolides, töötades
koolitööst vabal ajal esialgu jooksupoisi, hiljem ärisellina
ühes Põhja Liivimaa suuremas õmblusmasinate ja jalgrataste
äris.
1905. aastal asus A. Kork kasuisa õhutusel, kes oli ise
pikemat ega teeninud 26. Mogiljovi jalaväepolgus, õppima
Vilno sõjakooli. 1906. aastal viidi ta tervisehädade tõttu
(lühinägelikkus) üle Tšugujevi sõjakooli, mille lõpetas 15
juunil 1908 alamleitnandina (alamporutšik). Teenis 3 aastat
nooremohvitserina Daugavpilsis 98. Jurjevi jalaväepolgus,
sooritas 1911 katsed ja astus Nikolai sõjaväeakadeemiasse,
kus tema kursusekaaslaseks oli leitnant Johan Laidoner.

1914. aastal lõpetas A. Kork sõjaväeakadeemia 1. järgu
diplomiga, olles üks neljast eestlasest, kes lõpetasid
Akadeemia täieliku 3 aastase kursuse 1 järgu. I Maailmasõjas
teenis August Kork erinevate väekoondiste staapides ja oli ka
rindel. 1917. aastal lõpetas ta Kiievis lendur-vaatlejate kooli,
1917 ülendati kindralstaabi alampolkovnikuks ja teenis
Läänerinde staabis lennuväe käsundusohvitserina.
1918. aasta alguses oli A. Kork Petrogradis. Mõningatel
andmetel tahtsid tollased riigimehed teda enne Johan
Laidoneri Eesti sõjavägede ülemaks nimetada. Ta olla ka
teinud 1918. alguses katset Eestisse tulla, kuid miskipärast jäi
asi katki. Internetist võib lugeda, et mingi rumala juhuse
tahtel olevat nime Kork asemele nimekirja sattunud nimi
Korf. Baltisakslast ei olla tahetud Eestisse lubada ja August
Korgil jäi Eestisse tulemata. Teistel andmetel põgenes A.
Kork aprillis 1918 Venemaalt ja tuli üle Orša ja Riia
kodulinna Tartusse, kuhu asus elama, kui “isik, kes kunagi
pole teeninud sõjaväes.” Saksa võimud tahtsid teda aga
vangistada ja 1918. aasta suvel põgenes ta Pihkvasse, kus
asus teenima Punaarmees – ajaleht “Uus Sõna”.
„Postimehest” aga võib lugeda, et Kork püüdis 1918. aasta
kevadel
saada
Eestis
tööd
vallakirjutaja
või
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“Kindral Kork Stalini väimeheks.
vallakooliõpetajana, kuid okupatsioonivõimud ei andnud
talle vastavat luba ja ta pidi Venemaale tagasi sõitma.
21 aastane Rahel lahutas ennast Saksa kommunistist Heinz
Neumannist “äravõitmata antipaatia” tõttu ja abiellus
Oli kuidas selle Eestisse tulekuga oli, fakt on aga see et 14
eestlasest sõjaväelasega. London – 14 august, “Daily
juunil 1918 astus August Kork Punaarmeesse. Esialgu teenis
Express” teatab Varssavist, et Rahel Dzugašvili abiellus
Pihkvas, kuid peagi määrati Ülevenemaalise peastaabi
hiljuti kindral Korgiga, Stalini isikliku sõbra ja Moskva
operatiivosakonda, kus sai osakonna ülemaks. 1918. aasta
garnisoni komandandiga. Näib, et sugulussidemete
lõpul võitles A. Kork 9. armee luure- ja operatiivosakonna
sõlmimine Staliniga aitab kindlustada Korgil edaspidist
ülemana Lõuna- ja Kaukaasia rindel. Vahepeal oli puhkenud
karjääri.” Võib olla nägid teised punakindralid temas suurt
Eesti Vabadussõda. Eesti punased ninamehed vajasid häid
konkurenti, või oli asi milleski muus, aga intriigide tõttu
sõjanduse spetsialiste ja 14 detsembril 1918. nimetati A.
vabastati A. Kork 1935 lõpus ametist ja nimetati Frunze
Kork Eesti Töörahva Kommuuni sõjaväe valitsuse
nimelise Sõjaväeakadeemia ülemaks. 1937. suvel kavatseti
konsultandiks.
teda nimetada Kiievi sõjaväeringkonna ülemaks. 12 mail
Veebruar-juuni 1919 oli August Kork Punase Eesti armee
1937. August Kork aga arreteeriti. Kohtuprotsess toimus 9staabiülem. 1919. aasta suvel võttis A. Kork 7. armee
11 juunil 1937. Korgi kaassüüdlased olid marssal
juhataja asetäitjana ja lõunagrupi komandörina osa Vene
Tuhhatševski ja armeekomandörid Jakir, Eidemanis,
valgete Loodearmee pealetungi tagasilöömisest Petrogradile.
Uborevicius, Feldman, Primakov ja Putna, seega 2 leedulast,
Juuli 1919-oktoober 1920 oli ta 15. armee komandör ja 26
2 juuti, eestlane, lätlane, ukrainlane ja venelane. Kindraleid
oktoober 1920-13 mai 1921 6. armee komandör. August
süüdistati
riigireetmises.
Loeme
Kork oli lugupeetud ja kindlakäeline komandör. Hea
ajalehest:„Juurdlusmaterjalidega
on
kindlaks
tehtud
teoreetiline ettevalmistus, rikkalikud I maailmasõja
kaebealuste ja ka enesetapmise teel elust lahkunud
kogemused ja nõudlikkus nii enda, kui teiste vastu tõstsid A.
Gamarniku riigivastased sidemed ühe NSVL mittesõbraliku
Korgi Punaarmee tuntumate väepealike hulka ja tegid temast
välisriigi juhtivate sõjaväeliste ringkondadega. Olles selle
valgetele kindralitele ohtliku vastase. Ta näitas ka isiklikku
riigi sõjaväeluure teenistuses, muretsesid kaebealused selle
vaprust, kui sai 16 novembril 1920 Krimmis lahingus
riigi luurele teateid Punaaremee seisukorrast, arendasid
granaadikilluga käest haavata. Vene kodusõjas sai ta 2 korda
kahjuritegevust Punaarmee nõrgendamiseks ja püüdsid
Punalipu ordeni ja 1920. autasustati teda „revolutsioonilise
NSVL – dule sõjalise kallaletungi korral ette valmistada
relva” kinkimisega. I maailmasõjas oli ta saanud 5
Punaarmee
lüüasaamist. Ka oli nende eesmärgiks aidata
tsaariordenit August Kork lõpetas sisuliselt Vene kodusõja,
kaasa mõisnike ja kapitalistide võimu uuesti jaluleseadmisel
kui hõivas 6. armee komandörina 1920. aasta novembris
NSVL- dus. Kõik kaebealused on tunnistanud ennast
Krimmi ja purustas seal olevad kindral Wrangeli väed.
täielikult süüdi kõikides nende vastu tõstatatud süüdistustes.”
1921-1922. oli A. Kork Harkovi sõjaväeringkonna juhataja
August Kork ise pidi tegema ei vähem ega rohkem, kui „
ning Ukrainas ja Krimmis asuvate punavägede komandöri
kiire löögiga vallutama Moskva.” Kohtuotsus tehti
abi, 1922-1923 Turkestani rinde juhataja, 1923-1925 Lääne
teatavaks11 juunil 1937. Kõik kohtualused mõisteti surma
sõjaväeringkonna ülema abi, 1925 Kaukaasia armee
mahalaskmise läbi ning neilt võeti eelnevalt sõjaväelised
komandör, 1926-1927 Lääne sõjaväeringkonna ülem ja
aukraadid. Otsus viidi kohe ka täide. Järgmise päeva
1927-1928 Leningradi sõjaväeringkonna ülema abi.
“Pravda” kirjutas: „8 spiooni on hävitatud, koertele koerte
Sõjategevusest võttis A. Kork osa 1922-1923 aastatel, kui
surm.” Vahest on õpetlik teada, et süüalustele surmaotsuse
Turkestani rinde juhatajana osales basmatšide purustamises
välja kuulutanud ülemkohtu liikmed – Ullrich, Alksnis,
Kesk Aasias.
Blücher, Sapoznikov, Belov, Dõbenko, Kaširin ja Gorjatšov,
1927. aastal astus A. Kork parteisse. Ta oli hiljem
läksid kõik peale Sapoznikovi, üsna varsti eelmisele
Ülevenemaalise Kesktäitevkomitee liige.
seltskonnale järele. Päris mitmes sõjaajalugu puudutavas
raamatus on kirjas, et sõjapealike mahalaskmise põhjuseks
1928. aastal puhkes August Korgil konflikt Vorošiloviga, kes
oli Hitleri luureorganisatsiooni Abwehr meeste poolt
Leningradis revideerimissõidul olles laimas mitut endist
Punaarmee juhtkonna kohta koostatud nn „punane toimik.”
Korgi võitluskaaslast. Kork astus sõprade kaitseks välja ja
Selle järgi kavatsesid punakindralid tappa Stalini ja võimu
Vorošilov kirjutas ettekandes Stalinile, et „Kork on
võtta. Toimik sokutati läbi Tšehhoslovakkia Stalini kätte ja
ebalojaalne sm. Stalinile ja tema poliitika vastu”, mille
kindralite saatus oli otsustatud. Seeläbi kõrvaldasid sakslased
tagajärjel A. Kork vabastati Leningradi sõjaväeringkonna
isakese Stalini kätega enne sõja algust Punaarmee kõrgema
ülema kohalt. Seekord pääses meie loo kangelane
juhtkonna. Saatuse kavalate keerdkäikide tõttu langes
mahalaskmisest. Selle asemel suunati ta Saksamaale NSVL
valesüüdistuse ohvriks ka Haaslaval sündinud August Kork.
sõjaväeatašeeks, ehk sisuliselt alandati kindrali kohalt
polkovniku kohale. Varsti õnnestus tal Vorosiloviga ära
31 jaanuaril 1957 August Kork rehabiliteeriti ja praeguses
leppida ja 1929. aasta sügisel oli ta juba Punaarmee
Venemaa ajalookirjanduses peetakse teda andekaks
varustusvalitsuse
ülem
ning
1929-1935
Moskva
väejuhiks. Peale sõda kandis nime „August Kork“ NSVL
sõjaväeringkonna ülem. 1935-1937 oli A. Kork Punaarmee
suur külmutus-kalalaev. Sillaotsa 8 klassilises koolis tegutses
Kõrgema Sõjanõukogu liige. 20 novembril 1935 omistati
pikka aega „August Korgi nimeline pioneerimalev“. Talle
talle
II järgu
armeekomandöri
auaste.
Moskva
püstitati mälestusmärgid Tartus ja Aardla külas Vangil.
sõjaväeringkonna ülema ametikoht oli kõikide punase
August Korgi elust ja tegemistest võib lugeda raamatutest:
Venemaa kõrgete sõjameeste unistus. A. Kork korraldas ja
„Armeekomandör August Kork.” Tallinn, 1962 ja Jakov
viis läbi Moskvas Punasel väljakul toimunud paraade ja
Gorelik „Revolutsiooni sõdur August Kork” Tallinn, 1986.
suhtles NSVL võimuladvikuga. Ta sai koguni sugulaseks
„suure isakese” endaga.
Taivo Kirm
Loeme ajalehest: “Uus Sõna” nr 187 – 15 august 1935.
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Informatsioon
• Bussiinfo
1.septembril sõidab valla buss järgmiselt:
Aardla 8.55, Lange 9.00, Tuigo 9.15, Kurepalu 9.20, Roiu 9.25, Sillaotsa 9.30
Järgnevatel koolipäevadel sõidab valla buss järgmiselt:
I ring: Roiu 7.15, Kurepalu 7.18, Haaslava 7.20, Aardla 7.30, Aardlapalu 7.35,
Ülenurme 7.40
II ring: Aardapalu 7.50, Aardla 7.55, Lange 8.10, Tuigo 8.15, Kurepalu 8.20,
Roiu 8.25, Silloatsa 8.30

Haaslava valla uus maa- ja arendusnõunik
... on alates 23.juulist Kairi Kell. Ta on lõpetanud
Põllumajandusülikooli loodusvarade kasutamise ja kaitse
eriala. Töötanud viimased paar aastat koolitus- ja
arendustegevusega tegelevas ettevõttes.
„Kohaliku omavalitsuse kui organisatsiooni ülesanne on
arengut kavandada, suunata, selleks ressursse tagada ning see
ongi minu peamine tööülesanne,” ütles Kairi. ” Samuti on
minu ülesandeks tegeleda maaga seotud küsimuste ja
probleemide lahendamisega, olgu selleks siis pikaks veninud
maareform või detailplaneeringute uurimine.” Maa-ja
arendusnõuniku vastuvõtu ajad vallamajas on esmaspäeviti
kell 9.00-16.00 ja neljapäeviti 9.00-13.00.

Politseiteated
 21.07. teatati häirekeskusest politseile, et Aardlapalu
külas on teelt välja sõitnud auto, mis tossab. Kohalesõitnud
päästeteenistus kõrvaldas süttimisohu, politsei fikseeris
õnnetuse asjaolud.
 23.07.07 hommikul avastati sissetungimine Haaslava
vallamajja. Ära oli varastatud arvutikomplekt. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus.
 28.07.07 tülitasid põhjuseta kolm kohalikku noormeest
Roiu alevikus kolme noorukit, mis läks üle ühe noormehe
peksmiseni,
mille
tulemusel
tekitati
noormehele
kehavigastusi. Asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud
kriminaalmenetlus.
 28.07.07 a õhtul toimus Kurepalu lauluväljakul
vahejuhtum
meestelaulupäeval
olnud
esinejate
ja
vallakodaniku vahel, mille tulemusel tekitati meeskodanikule
kehavigastusi. Asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud
kriminaalmenetlus.
 05.08.07 a teatati, et Haaslava- Vana- Kuuste teelt on
leitud vigastatud kariloom. Ilmselt on kariloom saanud löögi
mõnelt sõidukilt.
 06.08.07 a öösel kutsuti kahel korral politseipatrull Roiu
kaupluse juurde, kus on kogunenud noored ja sõidukitest
kostev vali muusika häirib Roiu alevi elanike öörahu. Patrulli
saabudes jooksid noorukid laial.
 07.08.07 a hommikul avastati, et Roiu Oja 7 keldrist on
varastatud jalgratas Eldoraado väärtusega 6000 krooni.
Asjaolude
väljaselgitamiseks
on
alustatud
kriminaalmenetlus.

 08.08.07 a toimetati Roiu kaupluse juurest kainenemisele
vallakodanik Valeri K.
 13.08.07 a teatati politseile, et Kurepalu külas paisjärve
ääres suvitajate sõidukist kostuv muusika häirib
ümbruskonna elanike rahu, „diskor“ kutsuti korrale.
 18.08.07 a teatati joobes noorukitest Roiu kaupluse
juures. Patrulli saabudes olid noorukid juba lahkunud.
 21.08.07 a teatati Roiu alevikust, et Kesktänaval magab
joobes meeskodanik, vallakodanik Janno toimetati
kainestusmajja kainenema, politsei karistas Jannot vääritu teo
eest 1500 kroonise rahatrahviga.
 22.08.07 a teatati, et Roiu alevikus Kesktänava 10 maja
hoovis magab joobnud meesterahvas, magajaks osutus
Unikülas elav kodanik Lauri, keda politsei karistas 300
kroonise rahatrahviga.
 25.08.07 õhtul tabati Roiu alevikust joobnuna ja
juhtimisõiguseta sõiduki juhtimiselt Roiu alevi elanik
Kaspar, kellele koostati väärteoprotokoll ning sõiduk
teisaldati valvega parklasse.
 Lõuna Politseiprefektuuri liiklusliinile on saabunud
mitmeid teateid selle kohta, et Roiu alevikus sõidavad hilistel
õhtutundidel ja öösel rollerid ning sõiduautod, milledest
kostev muusika häirib elanike öörahu. Selline tegevus on
käsitletav avaliku korra rikkumisena ja karistatav
Karistusseadustiku alusel.

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62113 Kurepalu, Tartumaa  7 446 524.
Toimetaja: Ilona Vaagen (teataja@haaslava.ee). Trükkija: Trükikoda Alfaprint

Harras Tiisler
vanemkonstaabel

