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Väljas on talveõhtu pimedus, sees küünlavalguse soojus
Taas on aasta numbrit vahetamas, maa ootamas valget kuube
ja inimestel käes aeg mõttehetkedeks. Iga aastaga peaksime
saama natuke teisemaks, vanemaks ja targemaks. Pimedal ja
külmal ajal külvavad pikad õhtud südamesse ängi, ihkame
valgust ja soojust. Jõuluaeg on sädemeke pimeduses. Jõulud
tekitavad hinge erilise tunde - segu rõõmust, armastusest,
nostalgiast. On tähendusrikas aeg, mil üksiolek kõrvetab.
Peateemaks sel ajal on kodu ja pere, meie lähedased.
Vaatan tagasi lapsepõlve väga sooja tundega, see aeg oli tore.
Vanemana otsid üha sagedamini teed tagasi oma esimeste
rõõmude
ja
kurvastuste
ning
avastuste
paika.
Lapsepõlvekodu mälestused aitavad luua täiskasvanuna oma
kodu ja selle miljööd. Milline kestvus ja jõud võib olla mõnel
lapsepõlves kogetud heal hetkel! Aastad on teinud selgeks, et
kodu pole üksnes ruum, kus sööd ja magad. Minu lapsepõlve
maakodus jagus igaühele tööd ja armastust. Võib-olla see töö
andiski meile kokkukuuluvustunde. Tahaksin oma peres ka

hubast kodutunnet lastele anda. Sooviksin head kodu, mis
kasvatab kõiges, mida on inimesele eluks vaja. Kodu, kuhu
tuled tagasi piiritu tänulikkusega, kus oodatakse sind ka
suure murekoormaga ning kust lahkud rahuloleva hingega.
Tahan jagada seda, mida ise olen oma vanematelt saanud ja
mille üle õnnelik olnud. Maailmas on siiski palju tillukesi
ununema kippuvaid rõõme, mis piiluvad meid igast nurgast
ja meie asi on osata märgata. Aega ja tahtmist selleks!
Leidke igaüks üles talvine teerada ja külastage lapsepõlve,
kodu ning vanemaid. See on järjepidevus, milleta me täna ei
oleks need, kes oleme – oma mälestuste ja tavadega. Soovin
kõigile südamesoojade kinkide vahetamise aega ning
õnnelikku uut aastat!
Ilvi Suislepp
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Vallavalitsuse istungid
22. novembril otsustati
1. Aardla külas asuva Georgia kinnistu jagamine.
2. Riikliku peretoetuse peatamine ja jätkamine.
3. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine (ühele isikule toimetuleku
soodustamiseks).
4. Kasutuslubade andmine (Haaslava külas Eerika 1, Laane
tee, Pargi tee ja Pihlaka tee katastriüksuste elektrivõrguga
liitumisühenduste kasutusele võtmiseks).
5. Haaslava külas asuva Männi 17 maaüksusel üksikelamu
ehitamiseks ehitusloa andmine.
6. Kanalisatsiooni välisvõrkude rajamiseks ehitusloa
andmine
(Roiu
alevikus
OÜ
Natural
House
tootmiskompleksi välisvõrkude rajamiseks).
7. Peremehetute ehitiste hõivamine (Roiu alevikus, endisel
Kolga talu maal asuvad siloaugud, Aadami külas endisel
Tatra talu maal kasutusest väljalangenud ait-kuivati).
8. Ajaleht Postimees heategevuskampaania ettepaneku
tutvustamine.
9. Lepingute
sõlmimine(
Vooremäe
suusaradade
rekonstrueerimiseks, Kurepalu küla tänavavalgustuse
ehitustööde teostamiseks).
29. novembril otsustati
1. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine (küttepuude ostmiseks kahele
isikule,
täiendavaks
koolitoetuseks
ühele
isikule,
toimetulekusoodustamiseks 13-le isikule.
2. Uniküla külas asuva Jutra kinnistu jagamine.
3. Loa andmine Haaslava külas Uue-Kalda 9 kinnistul asuva
üksikelamu kasutusele võtmiseks.
4. Elektrivõrguga liitumisühenduse rajamiseks ehitusloa
andmine (Männi tee katastriüksuse elektrivõrguga
liitumisühenduse ehitustööde teostamiseks).
5. Välisgaasitorustiku ehitamiseks ehitusloa andmine
(Haaslava külas Väike- Nurme tee, Nurme tee ja Männi
maaüksustel välisgaasitorustiku rajamiseks).
6. Loa andmine Kurepalu külas Ergo kinnistul asuva
üksikelamu kasutusele võtmiseks.

7. Üürilepingute sõlmimine.
06. detsembril otsustati
1. Loa andmine tänavavalgustuse kasutusele võtmiseks
(Haaslava külas Laane teel, Pargi teel ja Pihlaka teel).
2. Kõivuküla külas asuva Edeage maaüksuse jagamine
detailplaneeringu alusel.
3. Detailplaneeringu kehtestamine (Haaslava külas asuvate
Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme, Nõmmeveere,
Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee ning
Paju tee 1 ja 2 maaüksuste detailplaneering).
4. Haaslava külas asuva Lohu maaüksuse detailplaneeringu
vastuvõtmine.
5. Hoolduse seadmine.
6. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine (küttepuude ostmiseks kolmele
isikule ja toimetuleku soodustamiseks 3-le isikule..
7. Teenuselepingute
sõlmimine
(talihooldustööde
teostamiseks teedel, tänavatel ja parkimisaladel).
13. detsembril otsustati
1. Kasutusloa andmine (Haaslava külas asuvate Parve ja
Võsu tee 8 katastriüksuste elektrivõrguga liitumisühenduste
kasutusule võtmiseks).
2. Detailplaneeringute kehtestamine (Kurepalu lauluava ja
külakeskuse maa-ala ja Roiu paisjärve-äärse maa-ala
detailplaneeringud )
3. Detailplaneeringute vastuvõtmine (Haaslava külas asuvate
Vaikna ja Kalliku maaüksuste
detailplaneeringute avalik väljapanek toimub alates
27.12.2007 kuni 11.01.2008.a).
4. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine (kahele isikule).
5. Kurepalu külakeskuse ruumide rekonstrueerimiseks
nõusoleku andmine ja projekteerimistingimuste kinnitamine.

Vallavolikogu 14. detsembri istungi otsused:
1. Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksust vabastamine.
2. Roiu lasteaia Kukupai põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine.
3. Haaslava valla 2007.a lisaeelarve vastuvõtmine.
4. Haaslava valla 2007.a eelarve muutmine.
5. Haaslava valla arengukava aastateks 2004-2012 muutmine.
6. Vallavanemale preemia määramine.
7. Vallavara tasuta kasutusse andmine.

Ene Silla
vallasekretär
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Metsaomanikule
Ees on talvine metsatööde periood, seega mõned soovitused
ja meeldetuletused metsanduse valdkonnast.
1. Alates 01.01.2008. a jõustub tulumaksuseaduse (TMS)
muutmise seadus, millega füüsilisest isikust ettevõtja (FIE)
võib omatoodetud töötlemata põllumajandussaaduste, samuti
talle kuuluvalt
kinnisasjalt saadud
metsamaterjali
võõrandamisest
saadud
tulust
maksustamisperioodil
täiendavalt
maha
arvata
kuni
45 000
krooni.
(TMS § 32 lõige 4)
2. Endiselt kehtib tulumaksuseaduse säte, et kasvava metsa
raieõiguse võõrandamisel loetakse võõrandamisega seotud
kuludeks
ka
metsa
uuendamisega
seonduvad
dokumentaalselt tõendatud kulud ning maksumaksjal on
õigus arvata need maha samal või järgmistel
maksustamisperioodidel metsa raieõiguse võõrandamisest
saadud tulust, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
- tegemist on metsa uuendamisega metsaseaduse tähenduses
- metsaomanik on metsauuendustööde kohta esitanud
asukohajärgsele
keskkonnateenistusele
metsateatise
metsaseaduses sätestatud korras ning keskkonnateenistus ei
ole
keelanud
teatises
kavandatud
tegevust.
(TMS § 37 lõige 8).
Tuleks tähele panna, et maksusoodustus kehtib ainult siis, kui
omanik müüb kasvavat metsa. Kui omanik ise metsa üles
töötab ja metsamaterjali turustab, saab metsauuenduskulusid
maha arvata üksnes juhul, kui isik on kantud äriregistrisse
või registreeritud FIE-na.
3. Metsamaterjali ning kasvava metsa ostust ja müügist on
kohustus teatada vastava vormi kohase teatisega Maksu-ja
Tolliametile tehingu sooritamise kvartalile järgneva kuu 10.
kuupäevaks. See kohustus kehtib nii eraisikutele kui
firmadele ning nii müüjale kui ostjale (vt keskkonnaministri
määrus 21.12.2006 nr 84).
4. Alates 01.07.2007 pidi rakenduma lageraietel teatud
kasvukoha tüüpides metsa uuendamise tagatisraha nõue.
Laskumata üksikasjadesse võib öelda, et metsa lageraiel
tagatisraha kohustust ei kehtestatud (vt keskkonnaministri
määrus 20.09.2007 nr 54). Endiselt kehtib peale lageraiet
metsa uuendamise võtete rakendamise kohustus (vt
metsaseadus (MS) §24 ja 25).
5. Jõulukuuskedest.
Metsamaterjalina
metsaseaduse
tähenduses ei käsitata kuni 10 dekoratiivpuud (MS §28 lõik
3). Dekoratiivpuuks võib lugeda ka paari-kolme meetrist
jõulukuuske. Erametsaomanik võib oma kinnistult endale
jõulukuuse raiuda ilma dokumenti vormistamata. Oma
kinnistult raiutud kuuse transportimiseks väljaspool kinnistut
peab kaasas olema kinnistu omandit ja isikut tõendav
dokument.
Jõulukuuskede turustamisel (müümisel) peaks metsaomanik
esitama metsateatise valgustus- või trassi raieks.
Keskkonnateenistuse raiet lubava märkega metsateatis koos
isikut tõendava dokumendiga on kuuskede valdamise
seaduslikkuse tõendiks. Jõulukuuskede müümisel või üle
andmisel kolmandatele isikutele (võõrandamisel) peab
vormistama nõuetekohase üleandmise ja vastuvõtmise akti,
kus on ära näidatud jõulukuuskede valdamise alus. Kui
jõulukuuskede omanik ja vedaja on erinevad isikud, peab

vedajal olema kaasas kuuskede kogust ja kuuluvust tõendav
veoseleht.
Põhimõte on selles, et oleks tuvastatav kuskohast ja kelle
omandis olevalt maalt on kuused raiutud.
6. Metsamajanduskavadest. Metsamajandamiskava olemasolu on vajalik metsamajanduslike tööde tegemisel ning
abirahade taotlemisel üle 2 ha metsamaaga kinnistul.
Haaslava vallamajast on välja võtmata alljärgnevad 2005. a
riigi kulul valminud metsamajanduskavad:
Jk nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Kinnistu nimi
Aadami
Albri
Kihno
Kolga
Kuuse
Laanemetsa
Metsa
Pohla
Pori
Rainova
Ristikivi-Miku
Sepametsa
Siimo
Silvaku
Tagametsa
Tigase
Undi
Uue-Aadami
Voitka

2006. a riigi tellimisel ja kulul on töös (ei ole valmis)
alljärgnevad metsamajanduskavad:
Jrk nr Kinnistu nimi
1 Joosepi
2 Musta
3 Jutra
4 Pihlapuu
5 Saage
6 Armi
7 Sula
8 Kallipera
Probleemide ja küsimustega palun pöörduda piirkondliku
metsandusspetsialisti poole vastuvõtu ajal vallamajas või:
Maano Laatsit tel 5247 697;
e-mail: Maano.Laatsit@tartu.envir.ee;
Tartumaa keskkonnateenistus, Aleksandri tn 14 (tuba 301).
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Teede talihooldus-lumetõrjetööd
Talvine lumetõrje valla territooriumil on tänavu jagatud
kaheks lumetõrjepiirkonnaks ja puhastatavate teede pikkus
kokku on 134 km. Valla poolt teostatakse lumetõrjetöid
avalikuks kasutamiseks määratud teedel (kogupikkusega 75
km) ning lisaks lükatakse teed lumest lahti valla tellimisel
kõikide asustatud elamuteni (kogupikkusega 59 km).
Kuna majapidamistesse sissesõiduteede lahtilükkamine
moodustab kogu tööde mahust 44% ja on piisavalt
aeganõudev, seega ka kulukas, siis palub Haaslava
Vallavalitsus kõigil maaomanikel/majaomanikel teed ette

valmistada talviseks lumetõrjeks, st tähistada vajadusel teed
selliselt, et lumetõrjemasinal oleks tee selgelt märgatav,
koristada teedelt lumetõrjet takistavad kivid, kännud, võsa ja
muud takistused. Põhjendatud juhtudel võib keelduda selliste
teede lumest lahti lükkamisest, kus läbipääs on piiratud või
lausa võimatu.
Heiki Tooming
ehitusnõunik

Tänavavalgustusest
Alates tänavu sügisest võis tähelepanelik liikleja Haaslava
külas, uues rajatud Jõeääre elamurajoonis näha õhtuti
säramas tänavavalgustust, mis omakorda on püstitanud
inimeste seas küsimuse - kes maksab elektrikulud? Jõeääre
elamurajooni (nüüdseks valminud I etapi) teed koos
kergliiklusteega ja kõikide kommunikatsioonidega (elekter,

vesi, kanalisatsioon, gaas) ning samuti tänavavalgustus on
elamurajooni arendajate valduses ja kõik kaasnevad kulud, sh
elektritarbimise kulud, on nende kanda.
Heiki Tooming
ehitusnõunik

Pensionäride jõulupidu
9. detsembril
toimus
Priiuse
seltsimajas
pensionärideühenduse „Kuldlõng” jõulupidu. Igal aastal on just
jõulupidu see, mis toob kohale saalitäie rahvast. Ja miks siis?
Kas on need laual auravad verivorstid ja hapukapsas, maitsev
pohlamoos ja isuäratav jõulukringel? Või hoopis Haaslava
meeskoori etteaste, mida alati suure huviga oodatakse? Või
jõulumees...
Eks igal pidulisel olid omad ootused ja lootused. Aga vist
vähesed oskasid oodata sellist üllatust, mida pakkusid oma
valla naised tantsurühmast „Krüsanteem”. See on sel sügisel

loodud tantsurühm, mille liikmed käivad igal neljapäeval
Made Ruuli juhendamisel harjutamas Priiuse seltsimajas. Ja
mõelda vaid, lühikese ajaga on nad selgeks õppinud tervelt
seitse tantsu! Kõik need said ka äranäidatud oma rahvale.
Aitäh esinejatele, perenaistele ja jõulupeo sponsoritele TT
Sahkar ning OÜ Männiku Piim.
Kaunist jõuluaega!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Jõulud on hoolimise aeg
Jõulud on aeg, mil oleme perega koos, leiame aega sõprade
jaoks, meenutame mööduvat aastat. Jõulude ja aastavahetuse
melus peame leidma aega mõelda ka sellele, et minu pere
saaks veeta jõulud ohutult.
Kahjuks juhtub jõulude ja aastavahetuse perioodil traagilisi
tuleõnnetusi, kuna sel ajal kasutatakse tavapärasest rohkem
lahtist tuld ja inimeste tähelepanu on peomeeleolus hajutatud.
Sel aastal on Tartumaal tules hukkunud 2 inimest. Isegi üks
inimene on liiga palju. Nad olid kellelgi pereliikmed,
lähedased, sõbrad… Enamuse traagiliste tuleõnnetuste
põhjuseks on hooletu ümberkäimine lahtise tulega,
vananenud ja korrast ära elektrijuhtmed ja –seadmed ning
eluruumides suitsetamine. Seepärast ei tohi me peomeeleolus
unustada ohte, mis meid ümbritsevad, kui kaotame valvsuse.
- Järelevalveta jäetud küünlast võivad kergesti süttida
küünlale lähedal asuvad esemed. Paiguta alati küünlad
mittesüttivale alusele.
- Püüa vältida elektriseadmete ülekoormamist, samuti
kontrolli elektrijuhtmete korrasolekut. Koduses tuleohutuses
on see äärmiselt oluline.
- Ilutulestik on silmale ilus vaadata ja loob meeleolu seni,
kuni seda kasutatakse õigesti ja ohutult. Järgi alati

ilutulestiku kasutusjuhendit ning vaata, et lapsed oleks
kindlasti ohutus kauguses.
- Kütmisega ei maksa liiale minna. Mõõdukas ja õige
kütmine teeb kindlasti toa soojaks.
- Ka toiduvalmistamisel tuleb olla hoolas, et toit ei läheks
kõrbema ning kuuma pliidi lähedale ei unustataks süttivaid
asju, näiteks rätikut, pajalappe, salvrätte jms.
- Jõulupuud ehtides vaata hoolikalt, kuhu paigutad küünlad,
ehted ja elektriküünlad.
Kui hoolid endast ja oma lähedastest, ära suitseta
siseruumides.
Ning ka lemmikloomad on pereliikmed, kelle ohutuse eest
oleme vastutavad.
Kui peaks juhtuma tuleõnnetus, siis helista koheselt
hädaabinumbril 112.
Ja parim jõulukingitus on väike elupäästja – suitsuandur, et
näidata hoolivust oma lähedaste ja enda suhtes.
Rahulikku ja ohutut jõuluaega!
Erki Remmelkoor
Ennetustöö büroo
Lõuna-Eesti Päästekeskus
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Pallimängude aeg
Sügisene jahedus ja pimedus on sporditegemise surunud
enamasti siseruumidesse ja pallimängud on tegevuses
esikohal. Mis siis on toimunud ja mis veel toimumas?
Haaslava vald esines käesoleva aasta Tartumaa
sügismängudel
esmakordselt
kolme
pallimängu
võistkonnaga: meeste korvpall, meeste võrkpall ja naiste
võrkpall. Hästi läks meeste korvpallis, kes saavutas B liigas
seitsme võistkonna hulgas II koha, alla vanduda tuli ainult
Ülenurme võistkonnale. Mehed võrkpallurid näitasid kohati
juba päris korralikku mängu, aga natuke jäi ikkagi puudu ja
võiduarvet avada ei õnnestunud. Naiste võrkpallis mängud
jätkuvad, meie naiskonnal on veel õhkõrn võimalus püüda
esiliigas kolmandat kohta, kuid tõenäolisem on siiski neljas
koht. Samal ajal esineb naiskond ka veel Elioni Rahvaliiga
turniiril tugevamas grupis, seal aga mängud alles algavad.
08. detsember oli aga suur võrkpallipäev: nimelt toimus
Sillaotsa Spordihoones esimene võrkpalliturniir Haaslava
Jõulu Cup nime all nelja meeskonna osavõtul. Osalesid
Eviko, Lähte spordiklubi, Isover ja Haaslava võistkonnad.
Hommikul kell 10.00 anti esimene vile ja kell 15.00 võis
asuda auhindu jagama. Pika päeva pidas kõige paremini
vastu Isover, kellel õnnestus võita kõik mängud, II koht läks
Lähte spordiklubile ja III koht Haaslava võistkonnale, Eviko
võistkond pidi leppima seekord neljanda kohaga. Võitja
võistkond sai Haaslava valla poolt väja pandud suure karika
ja iga võitnud võistkonna liige sarnase väikese karika.

Auhindu jagus kõikidele võistkondadele ja võistlejatele, selle
kõige eest suured tänud ürituse sponsoritele ja toetajatele,
kelleks olid:
HENKEL BALTI OÜ
YESSPORT OÜ
VIPEX AS
SAINT GOBAIN ISOVER EESTI AS
Järelkajad turniirile on niivõrd positiivsed, et juba praegu sai
maha hõigatud, et järgmisel aastal toimub II Jõulu Cup.
Kuid sellega ei olnud see võrkpallipäev veel läbi, sest külla
olid sõitnud Soome Vabariigi Savo piirkonna veteranid,
kellega Tartumaa veteranid pidasid maha tulise viiegeimilise
võrkpallilahingu. Seekord võit 3 : 2 meie pallureile. Tegemist
oli segavõistkondadega 3 naist ja 3 meest. Tartumaa
esindusse andsid oma panuse ka Haaslava vallast Avo Kroon
ja allakirjutanu.
Teadmiseks veel niipalju, et Sillaotsal on nüüd võimalus oma
keha trimmida ka mitmesuguste jõutrenažööridega, aga kuna
kohti on vähe, tuleks enne aeg kokku leppida, et kõik ilusasti
ära mahuks.
Rahulikke jõule ja ilusat aastavahetust kõigile.
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja

Eelkooli ja 1. - 3. klassi ühine perepäev
Laupäeval, 24. novembril, toimus meie koolis kadripäevateemaline perepäev. Seal olid kohal 1.–3.klassi õpilased ja ka
eelkooli lapsed koos pereliikmetega. Peaaegu kõigil oli
kadripäevale omane kostüüm ja heledalt olid end riietanud
enamus lapsevanemaidki. Eriti tore oli Mihkel ja ka õpetajad
olid vahvad.
Kõigepealt laulsime kõik koos kadripäevale tervituslaulu.
Seejärel esitas 3. klass kadrikava, kus loeti luuletusi, küsiti
pealtvaatajatelt mõistatusi ning tantsiti tantsuringis õpitud
tantsu. Vahepeal tantsisime koos pererahvaga „Kaera-Jaani”.
Kava lõppes regilauluga, mida aitasid laulda ka 1. ja 2. klassi
lapsed.
Tegime väikese vahepausi, kus kõik said midagi põske pista.
Et perepäev oleks toredam, pidi igaüks maiust kaasa tooma.
Kõik pered punusid endale ühe kadrivöö, mis tuli natuke
naljakas.
Õpetajad Kaie ja Annika õpetasid meile vahva kantritantsu,
see oli väga lõbus. Mängisime ka võistlusmänge, millest
võtsid osa kõik pered. Ühes mängus pidi pesunäpitsatega
herne võtma ja sõelale panema. Teises mängus pidi aga
panema villased sokid jalga, labakindad kätte ja kaabu pähe

ning jooksma kahe rõnga juurde, millest ühe sees olid
väikesed pallid. Kõik kolm palli tuli teise rõngasse tõsta,
tagasi joosta, kindad, sokid ja kaabu ära võtta ning järgmisele
võistlejale anda. Ühe võistkonna nimi oli „Selle aasta
võitjad” ja nagu nimigi ütleb - võitiski just see võistkond.
Ühe väikese purgi sees olid herned ning kõik võisid arvata,
mitu hernest seal on. Seda oli tõesti raske teha. Kõige
täpsemalt arvas Andre ema. Talle anti ka auhind: küünal ja
seesama hernepurk, milles need 850 hernest sees olid.
Mängisime veel ühte mängu, kus ringis seistes anti muusika
saatel edasi pehmeid mänguasju. Kui muusika katkes, pidid
need, kelle käes mänguasjad parajasti olid, minema ringi
keskele tantsima.
Lõpetuseks tänati osalejaid ja anti kõikidele peredele
mälestuseks ka tänukirjad.
Nii meie, kui ka meie pered jäid perepäevaga väga rahule.
Loodame, et tuleb veel palju ühiseid üritusi koos peredega.
Perepäevast kirjutasid Sillaotsa Põhikooli 3. klassi õpilased.
Jutu aitas kokku panna õpetaja Kaie Käär

Haaslava Hea Tegu
Jällegi hakkab lõpule jõudma üks tore ja teguderohke aasta.
Saabuv jõuluaeg on rõõmude ja kingituste jagamise aeg.
Kuid jõuluaeg on kindlasti ka mõnus aeg mõtiskluste jaoks.
Jõuluõhtul meenutame mööduva aasta toimetamisi. Mõned
sündmused saavad suurema, mõned seevastu väiksema kaalu.
Kuid mõelgem jõuluõhtul ja vana aastat ärasaates ka neile
tegudele ja sündmustele, mis Haaslava valla tasandil meelde
on jäänud.

Austavale nimetusele „Haaslava Hea Tegu” võivad
kandideerida kõik sündmused, ettevõtmised ja teod, mis on
toimunud lõppeva, s. o. 2007, aasta jooksul Haaslava vallas
ja mille toimumise läbi on meie igapäevane elukeskkond
paremaks ja turvalisemaks saanud.
Teie ettepanekuid ootame 31. jaanuarini 2008 e-maili
aadressil vald@haaslava.ee või telefonil 7446 520.
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik
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Kadripäeva tänuõhtul valitses kodune ja tänulik meeleolu
23. novembri õhtul Priiuse seltsimajja jõudes leidsin sealt
eest askeldamas kantrirõivastuses seltskonna - puha tuttavad
näod, kahe valla isetegijate seltskonnad on juba sedavõrd
põimunud, et vallapiiri eriti ei tunnetagi. Seltsimajas oli
isetegijate tänuõhtu, algusest peale niisugune muhe ja kodune
olemine.

Haaslava meeskoor

Peoõhtu eeskavagi oli maavillaselt kodune ja armas – üles
astusid kitarrimängija Erki Vään, viiulit mängis Kaisa
Vaagen. Pealtvaatajad muhelesid mõnusasti ja liigutatult, kui
Peeter Suislepp tõusis lavale koos tütarde Lotte ja Luisega.
Lotte laulis koos isaga, pisike Luisegi
soleeris (mikrofoniväliselt) vahvasti kaasa, ukerdades uhkesti
laval leiduvate juhtmete ja statiivide rägastikus. Veel esines

Regina Karise, ja sealtpeale läks esinejateseltskond üha
rohkearvulisemaks ja ka vallatumaks – laulsid Reola
kultuurimaja naisansambel SO-LE, mitme valla lauljatest
koosnev Kuuste naiskoor, Priiuse segakoor, laialt kuulsust
kogunud Haaslava meeskoor oma erinevates koosseisudes.
Peagi kutsus rahvast tantsule Kurepalu külakapell, kellele
käis sagedasti laval puhkeaega andmas Haaslava meeskoori
bänd.
Tänusõnad isetegijatelegi said edasi öeldud, suvel toimunud
suure 30. meestelaulupäeva DVD-plaadid kingitustena selle
peo korraldustoimkonna liikmetele üle antud.
Kantritantsu tantsiti ja õpetati ka. Lustiliselt sõnastatud
peoõhtu kava oli laudkondadesse laiali jagatud, nii et enne
järjekordset esinemist sai kohe mõistatada, mis sealt püüne
päält nüüd tulema võib hakata.
Meeldivalt memme köögi järele lõhnavat ning toitvat mulgi
putrugi pakuti. Kogu õhtu jooksul valitses selline eriline
kodune meeleolu, ja ma tõesti ei tea, oli see nüüd eaka
kultuurimaja enda aura või oli see koos tegutsema harjunud
seltskonna ühise koostegemise sujuvus või siis valla kultuurija spordinõuniku Ilona Vaageni rahulikult suunavperenaiselik asjaajamine või kõik need asjaolud kokku ning
midagi veel lisakski – igatahes minul oli Kurepalus kena olla
ja aitäh selle peo korraldajatele ning kogu õhtu sisustajatele!
Oli mõnus kantrihõnguline kadriõhtu.
Maire Henno
Ülenurme vallast

Kasuta võimalust ja Sa võid teha oma elu ühe targema otsuse!
Alusta ettevõtlusega !
Tartu Ärinõuandla eestvedamisel viiakse ellu projekti
„Tartumaa noored töötud ettevõtjaks”, kus on võimalik
osaleda 16-30.a. Tartumaa noortel töötutel. Projekti
eesmärgiks on julgustada, motiveerida ning koolitada
Tartumaa noori alustama oma ettevõttega, pakkudes selleks
põhjalikku koolitusprogrammi, individuaalset nõustamist
äriplaani koostamisel ja ettevõtte arendamisel ning rahalist
toetust ettevõtlusega alustamiseks.
Projekti jooksul on võimalik
• 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
koostamiseks;

teadmisi

ja

oskusi

oma

äriplaani

• 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.
Projektis oodatakse osalema noori tartumaalasi, vanuses 16.30.eluaastat, kellel on soov alustada ettevõtlusega ning idee
ettevõtte loomiseks. Projektis osaleja peab olema töötu või
hetkel töökohata.
Projekti esimene grupp alustas septembris 2007 ning
praeguseks hetkeks on nad edukalt läbinud koolituskursuse,
kaitsnud oma äriplaanid ning edukamad neist on saanud
toetust ettevõtlusega alustamiseks. Projekti II grupp alustab
jaanuaris 2008!
Osalemine projektis on tasuta. Koolitus toimub Tartu linnas,
maakonna inimestele tasustatakse transpordikulud ja
vajadusel kompenseeritakse ka majutuskulud Tartus.
Projekti juht on SA Tartu Ärinõuandla ning projekti
partneriks on Tööturuamet. Projekti finantseeritakse Euroopa
Sotsiaalfondist.
Projektis osalemiseks ning lisainfo saamiseks võta kuni 14.
jaanuarini ühendust: Siim Ausmees (Tartu Ärinõuandla
konsultant); Tel: 7 366 325;
e-mail: siim.ausmees@tartu.bas.ee
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Õnnitleme jaanuarikuus sündinuid
1 Leili Kaare
2 Mato-Tõnu Soomre
Vello Nuka
Külli Jallai
3 Illar Saaremets
Talvi-Kaja Sloog
Tiiu Mansberg
5 Rudolf Ivanov
7 Elfrida Raig
8 Jekaterina Šmatova
Eevi Adamka
Kaie Nehring
10 Vladimir Kerov
12 Leida Zoober
Eduard Tori
13 Lembit Alaküla
14 Valdur Saaremets
16 Zinaida Jegorkina
Rein Pajumaa
Valli Õun
18 Elmeta Ennok
Helve Randla
20 Jüri Traat
21 Heino Matsalu
22 Talvi Kaljas
23 Tatiana Efimova
Helju Saul

1936
1936
1942
1948
1940
1940
1947
1932
1938
1927
1939
1942
1927
1924
1943
1925
1938
1928
1935
1946
1938
1944
1948
1942
1942
1923
1947

Aardla
Päkste
Mõra
Roiu
Roiu
Tõõraste
Päkste
Roiu
Koke
Roiu
Mõra
Roiu
Tõõraste
Kõivuküla
Roiu
Mõra
Kitseküla
Roiu
Kurepalu
Haaslava
Roiu
Haaslava
Igevere
Uniküla
Lange
Koke
Kurepalu

24 Endla Kase
Jüri Schneeberg
25 Anu Lepasaar
Aare Raamat
26 Helve Kool
Helgi Karu
27 Lisette Kändra
28 Ants Paide
29 Aliina Hõim
30 Rein Kiin

1939
1944
1943
1948
1937
1948
1929
1937
1934
1947

Kriimani
Lange
Ignase
Aardla
Aardlapalu
Aardla
Ignase
Uniküla
Aardla
Ignase

Palju õnne!

Sünniaasta 2007
Andre Ilves
13.11.2007
Roiu
Rasmus Daniel Zoober
14.11.2007
Kitseküla
Lisandra Radionov
1.12.2007
Roiu
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
28.12.07
12.01.08

Aastalõpu pidu Priiuses. Esinevad Ivo Linna & Anti Kammiste
Kuuskede põletamine Kurepalu lauluväljaku lõkkeplatsil

Kell 21.00
Kell 12.00

Ettevaatust, paugutajad!
Aastavahetus toob küünlasära, aga ka tulevärgi ja
pauguragina. Mis ühele lust, võib teisele osutuda tüliks või
isegi ohuks. Seadus ja eeskiri seavad ilutulestiku ja paugutite
kasutamisele piiranguid.
Tasub teada:
• Alla 18-aastased tohivad pürotehnikaga tegeleda ainult
täiskasvanu järelevalve all.
• Erandina tohivad lapsed kasutada ainult väga väikest ohtu
põhjustavaid pürotehnikatooteid, mille kasutusjuhendis on
selgelt kirjas neile vastav vanusepiir.
• Pauguti kasutamine on lubatud ainult ajavahemikul 27.
detsembrist 1. jaanuarini. Ööajal kella 23-st 07-ni võib
paugutit kasutada ainult uusaastaööl.

• Pürotehnika kasutamisega ei tohi häirida kaaskodanikke
ega põhjustada ohtu ning peab järgima kasutusjuhendis
toodud ohutusnõudeid.
Mitte mingil juhul ei tohi pürotehnilisi esemeid visata teiste
isikute ega loomade suunas
Kaaskodanike rahu rikkumine on karistatav KarS § 262 järgi
trahviga kuni 6000 krooni või arestiga kuni 30 ööpäeva
Ilutulestik pakub rõõmu ja meelelahutust. Kui tunned
võimalikke ohte ja kasutad pürotehnikat vastutustundlikult,
on ohutus (peaaegu) tagatud.
Sinu Eesti politsei
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Informatsioon
• Kõik põhikooli õpilased, kes ei õpi Sillaotsa Põhikoolis, saavad oma
jõulupaki kätte 18. jaanuarini 2008. a Haaslava vallamajast. Toredat
jõuluvaheaega!
• Meeldetuletus kõigile fotograafiahuvilistele! Fotovõistlusel „Minu
Haaslava” osaleda soovijatel palume võistlustööd tuua hiljemalt
15.jaanuariks 2008. a Haaslava vallamajja.
• Preemia „Tuleviku tähed”. Avaldusi 2007. aastal kultuuri-, hariduse- ja
spordivallas häid ja väga häid tulemusi saavutanud laste ja noorte kohta
võtame vastu 1. detsembrist 2007 -15.jaanuarini 2008.
• 22.detsember 2007 - 02. jaanuar 2008 on Roiu apteek suletud.
• Kolmapäeval, 16. jaanuaril kell 16:00 – 18:00 toimub Kambja vallamajas Ülenurme, Haaslava ja Kambja valdade
LEADER-arengu prioriteetide määratlemine Info ja registreerimine : kristiina.liimand@tas.ee
Võnnu kihelkonnakiriku teated
• 24.12 kell 16:00 Püha jõuluõhtu
• 25.12 kell 11:00 1. jõulupüha armulauaga
• 30.12 kell 11:00 Kontsert-jumalateenistus
Eesti Vabariigi algava juubeliaasta auks üleriigilise
kontserdisarja “Kutse sünnipäevale” raames. Kavas
rahvapärased koraaliviisid ja orelimuusika eri ajastust.
Piret Stepanov - orel, Mati Kool – bariton, Varju Teder viiul jt

• 31.12 kell 16:00 vana-aastaõhtu armulauaga
• 30.12 kell 10:30 - 14:00 ja 31.12 kell 14:00- 18:00
Jaak Kure lauluraamatu- ja piiblikollektsiooni näitus.
Eksponeeritakse kõiki eesti keeles ilmunud piiblitrükke ja
huvitavamaid lauluraamatuid. Näha saab ka vanimat
eestikeelset piiblit aastast 1739.

Politseiteated
 05.11 kasutas Sillaotsa Põhikoolis õpilane teise
kaasõpilase suhtes vägivalda, mille tulemusel said kannatada
kaasõpilase sõrmed. Asjaolude väljaselgitamisega tegeleb
politseiprefektuuri noorsoopolitsei.
 15.11 kasutas Sillaotsa Põhikoolis õpilane teise
kaasõpilase
suhtes
füüsilist
vägivalda.
Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.
 15.11 hommikul avastati, et Vooremäel seisnud
ehitusmehhanismide kütusepaakidest on öö jooksul
varastatud kokku 300 liitrit erimärgistatud diiselkütet.
 16.11 ründas Roiu alevikus ketist lahtipääsenud koer
omanikuga jalutanud koera. Mõlema koera omanikud
saavutasid vahejuhtumi osas kokkuleppe.
 Ajavahemikul 17.11 kella 17-st kuni 19.11 kella 08-ni on
sisse tungitud Koke külas asuvasse puidutöötlemise töökotta
ja varastatud erinevaid elektrilisi tööriistu. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.
 22.11 kella 00.01 ajal kutsuti politseipatrull Roiu Männi
3-22 korterisse, millest kostuv muusika häiris majaelanike
öörahu.
 Ajavahemikul 21.11-24.11 on Aardlapalu külas asuvalt
ehituskrundilt varastatud soojustusmaterjali. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.
 25.11 toimetati Aardla külast Keskuse 2 majast
kainenema agressiivne meesterahvas.

 27.11 hommikul avastati, et öö jooksul on Tõõraste külas
seisnud ekskavaatori kütusepaagist varastatud hinnanguliselt
100 liitrit erimärgistatud diiselkütust.
 28.11 kella 17.30 ajal teatati, et Roiu alevikus on
jalgrattaga joobes meeskodanik. Enne politsei saabumist
toimetasid sõbrad joobunud jalgratturi koju.
 01.12 kella 00.24 ajal teatati politseile majarahu
rikkumisest Roiu alevikus Oja 7-3 korteris. Naabrid
saavutasid rahurikkujatega kokkuleppe.
 05.12 teatati kahe venna vahelisest tülist Ignase külas, tüli
lahenes enne politseipatrulli saabumist.
 Ajavahemikul 06.12 kella 16-st kuni 07.12 kella 07-ni
lahkusid külalised Aardla külas asuvast talust majaperemehe
6000 krooniga. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati
kriminaalmenetlust varguse paragrahvi alusel.
 Meeldetuletus:
ärge
unustage
oma
odavaimat
elukindlustust - HELKURIT! Jõulukuul korraldab Lõuna
Politseiprefektuur mitmeid politseioperatsioone „Näe ja ole
nähtav”, mille eesmärgiks on kontrollida helkurite kasutamist
jalakäijatel pimedal ajal liikudes. Trahvile kulunud summat
on palju meeldivam kulutada lähedastele jõulurõõmu
valmistamiseks.
Rahulikke jõule!

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

Harras Tiisler
vanemkonstaabel

