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Vallaasutus Majaabi tegevus lõpetati
Haaslava vallavolikogu lõpetas oma otsusega 14. märtsil
toimunud istungil vallaasutuse Majaabi tegevuse alates
31. märtsist k.a.. Tõuked sellise otsuse vastuvõtmiseks
andsid asutuse juhi lahkumine ja AS Emajõe Veevärk (kelle
üks aktsionäridest on Haaslava vald) juurde loodud
tütarettevõtte OÜ Emajõe Veevärk Opereerimine asutamine.
Nagu asutuse nimestki võib välja lugeda tegeletakse
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuste osutamisega ning
selleks vajalike süsteemide korrashoiuga. Kuna Haaslava
vald on juba ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemid
AS Emajõe Veevärgile üle andnud, siis peeti kujunenud
situatsioonis otstarbekaks samuti opereerimise üleandmist.
OÜ Emajõe Veevärk Opereerimine omab kaasaegset tehnikat
avariide avastamiseks ja kõrvaldamiseks ning asutuse
arvukam tööjõukoosseis võimaldab suunata suuremate rikete
kõrvaldamisele rohkem spetsialiste. Ootuste paikapidamist
on juba näidanud nende poolt veetorustiku lekkimiskohtade
avastamine ja kõrvaldamine Roiu alevikus ning Ignase küla
reoveetorustiku remont.

Vallaasutuses Majaabi töötanutest lukksepp läks tööle
OÜ Emajõe Veevärk Opereerimine ja tema tegevusalaks jääb
põhiliselt meie valla süsteemide hooldus, heakorratöötaja
viiakse aga alates 1. aprillist üle vallavalitsuse töötajate
koosseisu.
Vallaasutus Majaabi tegevusest põhiosa moodustaski
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuste osutamine ja
süsteemide korrasoleku tagamine. Tegeleti aga samuti
heakorratööde
teostamise
ja
korraldamisega,
tänavavalgustuse hooldamisega, vallavara hooldamise ning
haldamisega, liikluskorraldusega. Nende eelpool loetletud
tegevustega ja teiste, vastavas ametijuhendis loetletud
ülesannete ning tegevuste korraldamisega, hakkab edaspidi
tegelema vallavalitsuses majandusnõunik. Töötaja leidmiseks
on välja kuulutatud avalik konkurss ja loodame selle koha
täita maikuus.
Jüri Raudseping
vallavanem

AS Emajõe Veevärk teatab

Alates 01.02.2008 võttis veevarustusrajatiste haldamise ja
klientidega suhtlemise Roiu alevikus ning Ignase ja Päkste
külas üle ASi Emajõe Veevärk loodud tütarettevõte OÜ
Emajõe Veevärk Opereerimine. Seoses kliendi andmebaaside
ülevõtmisega võivad tekkida probleemid paaril esimesel kuul
veeteenuse eest arveldamisel. Samuti võivad esineda tõrked
veeteenuses seoses meeskonna loomisega. Kliendilepingud
on plaanis ümbersõlmida esimeste kuude jooksul.
Palume mõistvat suhtumist ja heale koostööle lootma jäädes,

Kontaktid:
OÜ Emajõe Veevärk Opereerimine infotelefon: 734 4082
AS Emajõe Veevärk üldtelefon: 730 1980
E-post: opereerimine@emajoevv.ee
Veenäidud on võimalik teatada:
e-post: arvesti@emajoevv.ee
telefon: 734 4082 (Paavo Eenlo)
Avariidest teatamine: 556 75453 (Kaido Kaha)
Andres Aruhein
AS Emajõe Veevärk juhataja

Teeme Ära 2008
3. mail toimub üle-eestiline koristuspäev, mille eesmärk on
koristada Eestimaa puhtaks kogu prügist, mis on eelnevalt
kaardistamise käigus leitud.
Kutsume üles Haaslava valla elanikke osalema selles
kampaanias, sest ka meie koduvald pole jäänud puutumatuks

ebaseaduslikult ladestatud prügist, mis rikub meie metsaalust
ja põllupeenart.
Registreeru
koristamise
aktsioonile
kodulehel
www.teeme2008.ee.
See, millisel maal me elame, on rahvana meie endi kätes.
Teeme koos Eesti puhtaks!
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
Vallavolikogu 14. märtsi istungil otsustati:
Lõpetada Haaslava valla asutuse Majaabi tegevus.
Muuta vallavolikogu 26.01.2007.a määrust nr 23 „ Haaslava
valla ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu ning
vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise
kord“.
Kinnitada pedagoogide palga alammäärad.
Võtta vastu valla 2008.a eelarve kogumahus 24 776 712
krooni.
Vallavalitsuse istungitel otsustati:
26. veebruaril
1. Kehtestada Haaslava valla kohalikel teedel üle 8 tonnise
registrimassiga veokitele liikluspiirang.
5. märtsil
1. Aardla külas asuva Lepiku kinnistu jagamine.
2. Anda ehitusluba Aadami külas Vana-Tigete maaüksuse
elektrivõrguga liitumiseks.
3. Anda ehitusluba Haaslava külas asuval Pajusalu tee 5
maaüksusel üksikelamu ehitamiseks.
4. Anda ehitusluba Aardla külas Harju maaüksusel
üksikelamu rekonstrueerimiseks.
5. Tunnistati kehtetuks Haaslava Vallavalituse korraldused
28.01.2008 nr 23 ja 07.03. 2003 nr 46 seoses puuetega
isikute hoolduslepingute lõppemisega.
6. Sõlmida üürileping Pikamäe tee 1 majas nr 1 seoses
üürilepingu sõlmimise tähtaja saabumisega.
7. Anda nõusolek alaealise vara müügiks arvestades alaealise
lapse ja tema vanema avaldust.

11. märtsil
1. Vallavara rendile andmine OÜ-le Emajõe Veevärk
Opereerimine.
2. Määrata Sepa maaüksuse asukoha aadress.
3. Maksta ühekordset täiendavat sotsiaaltoetust valla eelarve
vahenditest (3-le isikule) ja riikliku toimetulekutoetuse
vahenditest (17-le isikule).
4. Anda ehitusluba Haaslava külas asuval Pihlaka tee 29
maaüksusel üksikelamu ehitamiseks.
5. Kinnitada vallavara (Kitse 1, 2 ja 3 katastriüksuste)
enampakkumise kord.
18. märtsil
1. Võtta vastu Kurepalu külas asuv Männikäbi maaüksuse ja
Haaslava külas asuva Nurme elamurajooni detailplaneering
ja korraldada avalik väljapanek 01.04.-15.04.2008.a.
2. Kehtestada Mõra külas asuva Kadaka maaüksuse ja Roiu
alevikus asuva Oja tn 1B
maaüksuse detailplaneeringud.
3. Võtta vastu Haaslava külas asuva lageda maaüksuse
detailplaneering
4. Viia läbi teenistuslik järelevalve Sillaotsa Põhikoolis
27.03. - 04.04.2008.a.
Ene Silla
vallasekretär

Segadus maamaksuga
Haaslava vallas kehtib maamaksust vabastus riikliku
pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajatele kuni 1
ha ulatuses tingimusel, et maamaksuvabastuse taotleja ei saa
maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Maamaksu vabastus määratakse isikliku taotluse alusel ning
vastav avaldus tuleb esitada Haaslava Vallavalitsusele.
Need pensioni saajad, kes on juba vabastatud maamaksust, ei
pea esitama täiendavat taotlust.
Sellel aastal said aga paljud maamaksust vabastatud
pensionärid maksuteate. Selle tingis asjaolu, et 2008. aastal
maamaksumäär tõusis. Maksu- ja Tolliameti registris muutus
maamaksu summa automaatselt. Kuid automaatselt ei
muutunud maamaksusoodustuse ulatus. Seega saadeti välja
teatised, kus toimis valem:
„maamaks – maamaksusoodustus = maksu summa”.

Seda vahesummat ei pea siiski maksma. Hetkel toimub
registri parandamine ehk kõigil neil, kellel oli soodustus
määratud, kehtib see edasi ning nõue maksmise kohta
kustutatakse. Need, kes on juba jõudnud maksta, võivad
avalduse alusel nõuda raha tagastamist või jätta makstud
summa ettemaksuks. Andmete muutmise kohta ei saadeta
välja uusi teatisi.
Samuti palume tööealistel inimestel, kes pole saanud
maksuteadet kuid omavad kinnistut Haaslava vallas, sellest
vallavalitsusse teada anda.
Info maa andmete ja maksumäära kohta, telefonil 744 6520
(maa- ja arendusnõunik).
Kairi Kell
maa– ja arendusnõunik

Hea lehelugeja
Vastavalt selle aasta 1. jaanuarist kehtima hakanud
isikuandmete kaitse seaduse muudatustele, ei ole soovitav
enam avaldada isikuandmeid ilma, et isik ise oleks selleks
soovi avaldanud. Sellest tulenevalt lõpetab Haaslava valla
infoleht Teataja alates aprillikuust valla poolt juubilaride ja
uute ilmakodanike õnnitlemise ning lahkunute mälestamise.
Edaspidi käib vastava teabe avaldamine ainult omaste soovil.

Seega, kui Te soovite edastada õnnitlust või kaastunnet, siis
hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks peab vastav info
saabuma Teataja meilile aadressiga teataja@haaslava.ee.
Teate avaldamine on tasuta.
Haaslava valla infolehe toimetus
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Õpilaste tunnustamine
Sillaotsa Põhikooli direktor avaldab K I I T U S T hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest III
õppeveerandil 2007/2008. õppeaastal järgmistele õpilastele:
1. klass
Anette Abel
Maurice Lina*
Silvija Mikk*
Mirjam Pirn*
Martin Pungar
Karlis Põldoja
Sander Radionov*
Gabriel Tahti

2. klass
Joosep Pleksner
3. klass
Janette-Kristi Härm
Mihkel Lepson
Lotte Suislepp*
Andre-Loit Valli*

4. klass
Kätrin Metsla
Diana Michelson
Joanna Saar
Hendrik Silm
Anette Traks
5. klass
Tõnis Ingvar Mals

6. klass
Mirjam Grosberg
Gertrud Pleksner
Roland Reinvald
Karola Siimsalu
8. klass
Merlin Grosberg
Kristin Klaus
9. klass
Martin Grosberg
Taavi Mals*
Triin Tõnurist

* hinded väga head ja käitumine eeskujulik või hea

Krüsanteemi talvetantsud
Talvisest tantsupeost Kambjas võttis osa 16 tantsurühma üle
terve Tartumaa. Nendest olime meie kõige nooremad
(kahjuks küll mitte vanuse, vaid kooskäimise poolest). Kui
teised tantsupäeval osalenud rühmad on koos käinud ja
tantsusamme lihvinud juba aastakümneid, siis meie staaž
selles osas on õblukesed 5 kuud. Vaatamata sellele olime
kõik tantsud selgeks saanud!
Meie „noorus” seletas ka meie esialgset arglikkust ja
kohmetust. Algul hoidsime ehk liigagi omaette, kuid mida
tants edasi, seda julgemaks muutusime. Peagi olime endid
juba teiste rühmade sekka poetanud ning meeleolu muutus
aina lõbusamaks. Oli fantastiline tunda end võrdsena koos nii
paljude tantsijatega. Ning kui hiljem räägiti, et tantsimise ajal
tibutas vihma, siis meie seda ei pannud tähelegi.
Kui õues koostantsimise tantsud said kenasti tantsitud, siis
läksime Kambja kooli saali, kus jätkus meie talvine
tantsupäev. Jõudiski kätte aeg, kus pidime teistele esitama
omalt poolt kaasa võetud tantsud. Oli ikka kõhe tunne küll
nii staažikate tantsijate ees olla, aga õnneks võeti meid ja
meie tantsud väga sõbralikult vastu!

Kokkuvõttes oli terve õhtu lihtsalt suurepärane ning väga hea
kogemus meile kõigile. Mitte kunagi pole liiga hilja midagi
uut ja huvitavat selgeks õppida.
Helve Randla
Krüsanteemi tantsija

Kaitse kodu!
Armastus kodumaa vastu on tsiviliseeritud inimese esimene väärtus.

( Napoleon)
Väärtustades lasteaias kodu ja kodumaad, kutsusime
Vabariigi aastapäeva raames lasteaeda külla esindajad
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusest. Laste rõõmuhõigete
saatel sõitis õuele soomusauto. Lapsed „piirasid” staabiveebli Koit Vunki ja vanem- veebli Tanel Otsuse kohe sisse,
uudistamist oli palju. Koit ja Tanel viisid läbi „sõduri
algkursused”. Uuriti lahing varustust ja õhati suitsupomm.
Julgemad said sõita soomukiga. Koit ja Tanel jäid laste
„ettevalmistusega” igati rahule ja lubasid veel külla tulla.

Laste arvamused:
Miks peab olema sõdureid?
Kaur ( 6.a.):” Kaitsevad tervet maailmakera, loomi ka.”
Kas sõdur on raske olla?
Jane- Mai (7.a.):” Ja väga raske, nad peavad koguaeg valvel
seisma.”
Helen ( 6.a.):” On küll, nad käivad sõdurikoolis roomates.”
Erik ( 7.a.): „ Mina tahan sõduriks, ma juba praegu kaitsen
tüdrukuid.”
Egle Tavita
Lasteaed Kukupai
Muusika- ja liikumisõpetaja
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Seletuskiri Haaslava valla 2008.aasta eelarve juurde
Haaslava Vallavolikogu võttis 14.märtsil vastu 2008.aasta eelarve
kogumahus 24 776 712 krooni. Järgnevalt selgitused mõningate
eelarveridade juurde.
TULUD
2008.a eelarve tulude maht on 24 776 712 krooni, võrreldes 2007.a
kinnitatud eelarvega on kasv 22,6%. Maksudena on laekumisi
kavandatud 13 823 400 krooni, mis moodustab kogutuludest 55,8%.
Üksikisiku tulumaksu laekumist on prognoositud summas 13 406
400 krooni. Võrreldes 2007.a tegeliku laekumisega on tõusu
planeeritud 25%. Maamaksu prognoosimisel on lähtutud riigi poolt
etteantud summast. Laekumised haridusalasest tegevusest on
planeeritud 341 150 krooni. Suurenenud on toiduraha laekumine
lasteaiast, kuna 2007.a augustis avati lasteaias kolmas rühm.
1. veebruaril 2008 anti ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemide
hooldamine üle OÜ Emajõe Veevärk Opereerimisele ning sellest ka
laekumised majandustegevusest on vähenenud. 2008.a eelarvesse
on toetusteks planeeritud riigi poolt eraldatud vahendeid 7 154 767
krooni, mis moodustavad eelarvest 28,9 %. Tasandusfondist toetuse
eraldamise aluseks on arvestusliku keskmise tegevuskulu ja
arvestuslike tulude vahe. Koolilõuna toetuse eraldamisel 150 700
krooni on lähtutud päevases õppevormis põhiharidust omandavate
õpilaste arvust (78 õpilast). Koolilõuna arvestuslikuks
maksumuseks ühe õpilase kohta on arvestatud I poolaastaks 10,42
krooni ja II poolaastaks 12,02 krooni. Toimetulekutoetusteks
vahendite jaotamisel on lähtutud 2007.aasta tegelikest kuludest ning
arvestades toetuse vajaduse langusega ca 20% võrra. Eraldatud on
171 000 krooni. 2007.a jäi kasutamata 138 235 krooni, mis kandub
üle 2008.a kulude katteks. Hooldajatoetus on liidetud tasandusfondi.
Eraldised hariduskuludeks on 2008.a suurenenud 491 646 krooni.
2008.aastast töötati välja üldhariduskoolide uus rahastamismudel.
Kui varasem mudel oli õpilase ja omavalitsuse põhine, siis uus
mudel on oluliselt mitmekülgsem - õpilase, klassi, kooliastme,
kooli, omavalitsuse ja õppekava kulu põhine. Hariduskuludeks
määratud eraldised jaotatakse vastavalt määrusele kehtestatud
arvestuspõhimõtetest õpetajate, direktori palga ja täiendkoolituse,
investeeringute, õpikute ning õppevahendite soetamise kulude
toetuseks. Hariduskuludeks on eraldatud 2 406 414 krooni.
Palgavahendite arvestamine koosneb iga õpilase kohta arvestatud
pearahast vastavalt kooliastmele, lisarahast kooliastmeti,
klassijuhataja lisatasust, juhtimiskuludest. 2008.aastal on jaotatud
vahendeid koolieelsete munitsipaalasutuste toetusteks. See on ette
nähtud
lasteasutuste
õpikeskkonna
arendamiseks
ning
kõrgharidusega
ja
keskeriharidusega
lasteaiaõpetajate
palgakuludeks. Eraldatud on 147 600 krooni. Muud tulud 3 090 995
krooni ehk 12,5% on arvestatud intressitulud hoiustelt ja
ressursimaksult (maavara kaevandamise tasu, vee erikasutus,
saastetasu). Eelmise eelarveaasta jääk summas 2 432 969 krooni on
suunatud jooksva aasta kulude katteks.
KULUD
Kulude üldmahuks 2008.a eelarves on 24 776 712 krooni.
Eelarve planeerimisel on arvesse võetud kulutused omavalitsustele
seadustega pandud kohustuste täitmiseks, lepinguliste kohustustega
seotud kulutused ning eelnevate aastate kulutused. Personalikulude
koostamisel on arvestatud palga tõusu keskmiselt 15%.
Üldised valitsussektori teenused – 2 446 205 krooni
Vallavolikogu – planeeritud kulud 197 620 krooni.
On jäänud 2007.a tasemele.
Vallavalitsus – planeeritud kulud 1 690 585 krooni.
Vallavalitsuses
kajastatakse
vallavanema,
vallasekretäri,
pearaamatupidaja, vanemraamatupidaja ja koristaja töötasud.
Vallavalitsuse kulud võrreldes 2007.a on suurenenud, kuna on
arvestatud palga tõusu. Administreerimiskulud on suurenenud, sest
sel aastal teostatakse arhiivimaterjalide korrastamine (2003.2005.a).
Reservfond – planeeritud 251 000 krooni.

Omavalitsuste liikmemaksud – planeeritud 101 000 krooni. Siin
on
Tartumaa
Omavalitsuste
Liidu
liikmemaks,
Eesti
Maaomavalitsuste Liidu liikmemaks, Tartumaa Arendusseltsi
liikmemaks.
Valitsussektori võla teenindamine – planeeritud 206 000 krooni
laenuintresside tasumiseks.
Avalik kord ja julgeolek – 43 000 krooni
Kuludena on ettenähtud abipolitseinike ja kaitseliitlaste
premeerimine, sõidukite kütus patrullimiste läbiviimisel.
Majandus – 1 344 030 krooni
Majanduse kulude alla kuuluvad kulutused maakorraldusele,
ehitusele, muu põllumajandusele, vallateede korrashoiuks,
liikluskorralduseks, transpordiks.
Ettevõtluse arengu toetamine
Eraldised MTÜ-dele tegevuskuludeks summas 15 000 krooni.
Maakorraldus – planeeritud 364 815 krooni.
Maakorralduse all näidatakse maa- ja arendusnõuniku töötasu- ja
halduskulud, mõõdistamiskulud, kohtukulud.
Ehitus – planeeritud 396 215 krooni.
Ehituse all näidatakse ehitusnõuniku töötasu- ja halduskulud,
Kurepalu laululava, lasteaed Kukupai, Kurepalu paisjärve-äärse
maade katastritoimikute koostamiseks ja Kriimani mõisa
geodeetilise alusplaani ning katastritoimiku koostamiseks.
Muu põllumajandus – planeeritud 36 000 krooni
veterinaarteenistuse ülalpidamiseks.
Vallateede ja tänavate korrashoid – planeeritud 400 000 krooni
vallateede ja tänavate korrashoiuks.
Liikluskorraldus – planeeritud 50 000 krooni bussipaviljonide
korrashoiuks ja kahe uue ehituseks.
Transpordikorraldus – planeeritud 61 000 krooni. Siin on
vallasisene bussiring esmaspäeval ja neljapäeval, bussijuhi töötasu
ja sõiduki ülalpidamise kulud.
Kaubandus – planeeritud 21 000 krooni, mis on valda teenindava
kauplusauto kulude toetuseks. Meie vallas on 12 kauplusauto
peatust 2 korda nädalas.
Keskkonnakaitse – 418 300 krooni
Jäätmekäitlus – planeeritud 80 000 krooni prügiveoks, jäätmete
kogumise korraldamiseks, kevadiseks heakorranädalaks.
Heitveekäitlus – planeeritud 100 330 krooni.
Kuna vallaasutus Majaabi lõpetas tegevuse ja biopuhastid võttis üle
OÜ Emajõe Veevärk Opereerimine, siis ka kulud vähenesid.
Heakord – planeeritud 237 970 krooni.
Siin on haljastustöölise töötasukulud. Muud kulutused on mõeldud
heakorratöödeks, haljastuseks, ujumiskohtade hoolduseks jne.
Elamu- ja kommunaalmajandus – 586 330 krooni
Elamumajandus – planeeritud 50 000 krooni.
On ettenähtud valla hallatavate korterite jooksvaks remondiks ja
hoolduseks.
Veevarustus – planeeritud 155 330 krooni.
OÜ Emajõe Veevärk Opereerimine võttis samuti pumbajaamade ja
veetrasside hoolduse üle.
Eraldatud on 80 000 krooni AS Emajõe Veevärk jooksva aasta
tegevuskuludeks.
Tänavavalgustus – planeeritud 80 000 krooni valla territooriumil
olemasoleva tänavavalgustuse elektri eest tasumiseks ja
korrashoiuks.
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine – planeeritud 301
000 krooni.
Siin kajastub majandusnõuniku töötasu- ja halduskulud.

Teataja
Tervishoid – 81 000 krooni
Kulud on planeeritud apteegi, perearsti ja hambaravi ruumide
majandamiskuludeks (kommunaalkulude tasumiseks). Perearsti
ruumides on planeeritud elektrisüsteemi vahetus, ripplae paigaldus
(protseduuride tuba, personali ruum ja väike esik.)
Vaba aeg, kultuur ja religioon – 2 924 905 krooni
Selle tegevusala all näidatakse kulutused spordile, vabaajale,
kultuurile.
Sporditegevus – planeeritud 1 411 810 krooni.
Ca 680 000 krooni on spordihoone üür ja 150 000 krooni kulub
omaosalusele Vooremäe Terviskeskuse rajamisel.
Peale selle on siin näidatud spordihoone majandamiskulud,
spordihoone juhataja ja koristaja töötasud ja halduskulud ning
ülevallaliste spordiürituste korraldamiste kulud.
Arvlemine-huvikoolide kohamaksud – planeeritud 125 000
krooni.
Muusikakooli ja spordikooli kohamaksud (31 last).
Noorsootöö ja noortekeskused – planeeritud 27 000 krooni.
See on ette nähtud lastele kultuuri- ja hariduspreemiateks.
Raamatukogu – planeeritud 267 635 krooni.
Siin näidatakse raamatukogu juhataja töötasu, raamatukogu
majandamiskulud ja teavikud ning 1 arvutikomplekti ost.
Kultuurimaja – planeeritud 553 630.
On arvestatud kultuuri- ja spordinõuniku, koristaja ja ringijuhi
töötasud, kultuurimaja majandamiskulud.
Muuseumid –30 000 krooni eraldatud Lennundusmuuseumile
tegevuskuludeks.
Regionaalteenused – 20 000 krooni on eraldatud Võnnu kiriku
remonttöödeks.
Kultuuriüritused – planeeritud 180 700 krooni.
Ülevallaliste kultuuriürituste korraldamiseks.
Noorkotkad ja Kodutütred - planeeritud tegevuskulude katteks 33
800 krooni.
Seltsitegevus – planeeritud 144 330 krooni.
Ette nähtud kooride ja näiteringi tegevuskuludeks.
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused – planeeritud 131 000
krooni on vallalehe toimetamise kuludeks ja 86 000 krooni on
eraldatud Kirm Taivo poolt raamatu „Hariduselu Haaslava vallas”
toimetamise kuludeks.
Haridus – 10 162 973 krooni
Lasteaed KUKUPAI – planeeritud 2 468 810 krooni.
Lasteaias on 3 rühma, 53 last. Kuna august 2007 avati kolmas rühm,
siis seoses sellega on eelarvekulud tunduvalt suurenenud.
Arvlemised - lasteaia kohamaks teiste KOV – planeeritud 401
350 krooni.
16 last käib teistes lasteaedades.
Sillaotsa Põhikool – planeeritud vallaeelarvest 2 685 700 krooni.
Koolis õpib 78 õpilast.
Riigi poolt on eraldatud 2 213 000 krooni.
Arvlemised - õpilaskohamaks teiste KOV – planeeritud 1 725 000
krooni.
Teistes koolides õpib 127 õpilast.
Õpilasveo eriliin – planeeritud 543 940 krooni.
On bussijuhi töötasu ja bussi ülalpidamiskulud. 190 000 krooni on
ettenähtud sõidupiletite eest tasumiseks.
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Muu haridus – 125 173 krooni on 2007.a ületulev kulu (Comeniusrahvusvaheline projekt).
Sotsiaalne kaitse – 2 151 902 krooni
Päevakeskus – planeeritud 188 600 krooni.
Siin on päevakeskuse hooldustöötaja töötasu ning ruumide
majandamiskulud.
Muu eakate sotsiaalne kaitse – planeeritud 161 000 krooni (muud
sots.toetused).
Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused – 24 000 krooni SA
Maarja Küla tegevuskuludeks.
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse – planeeritud 350 000
krooni.
Sünnitoetus a´6000 krooni, lapse koolitoetus a`1000.-, matusetoetus
a`1500 krooni.
Peale selle toitlustustoetused, lasteaia maksud, laste jõulupakid ja
toetus paljulapselistele peredele interneti paigaldamiseks.
Riiklik toimetulekutoetus – planeeritud 357 432 krooni.
Riigi poolt on sihtotstarbeliselt 2008.a eelarvesse eraldatud 171 000
krooni toimetulekutoetusteks ja 64 000 krooni sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ning arendamiseks. 122 432 krooni on
2007.a kasutamata osa.
Puuetega inimeste sots.asutused – planeeritud 120 000 krooni.
Siin on hooldamine hooldusravi asutustes. Hooldusravi asutustes
viibib momendil 6 inimest, kelle eest vald tasub täielikult (2in) ja
osaliselt (4in).
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – planeeritud 461 500
krooni.
Siin on hooldajatoetused, sotsiaalmaks hooldajatoetustelt.
Muu toetus (Tšernobõlitoetus) – planeeritud 30 000 krooni.
5 meest, kuu a´500 krooni.
Muu sotsiaalne kaitse sh haldus – planeeritud 459 370 krooni.
Siin on 2 vanemspetsialisti töötasud ja halduskulud.
INVESTEERINGUD
Investeeringuteks kokku on eraldatud 4 168 067 krooni.
Vallavalitsusele eraldatud 390 000 kroonist on 300 000 krooni
planeeritud vallamajas gaasiküttele üleminekuks tehtavatele töödele
ja 90 000 krooni õuepoolsete akende vahetuseks. Roiu lasteaiale
Kukupai planeeritud 726 767 kroonist on 77 000 krooni ette nähtud
küpsetusahju ja nõudepesumasina soetuseks, 60 000 krooni õueala
(ronila, puhkekeskus) täiendamiseks ja 160 000 krooni on akende
vahetuseks ja ruumide remondiks. Kuna sügisest on kavas avada
uus lasteaiarühm, siis on eraldatud ruumide remondiks ja vajaliku
inventari soetamiseks 429 767 krooni.
Põhikoolile eraldatud investeeringute summast 915 000 krooni
kulub 35 000 krooni multiprojektori soetuseks ja 880 000 krooni
omaosaluseks koolimaja ja koolistaadioni remonttöödel. Kurepalu
Seltsimajale Priius eraldatud 600 000 kroonist kulub osa
projekteerimistöödele ja osa omaosaluse katteks vajalike
renoveerimistööde teostamisel. Tänavavalgustusele eraldatud
investeeringusumma
200 000
krooni
eest
laiendatakse
tänavavalgustust Kurepalu külas. Teede ja tänavate renoveerimiseks
on riigipoolselt vallale eraldatud 1 266 300 krooni. Mänguväljakute
korrashoiuks ja vajalike tööde lõpetamiseks on eraldatud 70 000
krooni.
FINANTSEERIMISTEHINGUD
Finantseerimistehingute all kajastuvad laenude tagasimaksmine
pangale summas 450 000 krooni.
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Sillaotsa kooli õpilaste edukad ettevõtmised
Matemaatikaga seotud võistlused toimuvad enamasti
õppeaasta teisel poolel, seega on juba aeg mõningaid
kokkuvõtteid teha. Osalenud oleme matemaatikaolümpiaadil,
Nuputa ja Känguru võistlustel ning peastarvutamise
mõõduvõtmises ehk siis Pranglimises. Pranglimine on tuntust
kogunud ka saates Talendijaht, kus esikohale määrati
tütarlaps, kes oli väga tubli peastarvutamises, teisisõnu
pranglimises, kõikide teiste erinevate alade talentide seast.
Meie kooli kõige tublimad pranglijad on Roland Reinvald 6.
klassist, kes on saavutanud pranglimise maakondlikus
arvestuses, nii I, II kui ka III voorus järjekindlalt teise koha
ning Mihkel Lepson, kes kolmandate klasside arvestuses
saavutas III koha. Ees ootab neid pranglimise maakondlik
finaal,
mis
toimub
27.
märtsil
Tartu
Kommertsgümnaasiumis. Finaali pääsesid ka 1. klassi
õpilased Karlis Põldoja, Sander Radionov, Maurice Lina ja
Silvija Mikk. 1. klasside arvestuses saavutas meie 1, klass
maakonnas II koha. Nuputamise võistlusel, mis toimus Elva
Gümnaasiumis, osalesid Roland Reinvald, Gertrud Pleksner,
Herman Vaht ja Tõnis Ingvar Mals. 5.-6. klasside arvestuses
saime üheksanda koha, põhikoolidena osalejate arvastuses
olime parimad ja üldkokkuvõttes parandasime eelmise
aastaga tulemust kolme koha võrra. Pingutamiseruumi on
veel küllaga.
Olümpiaadil osalesid Roland Reinvald, Gertrud Pleksner ja
Taavi Mals. Erilist tunnustamist väärib Taavi Mals, kes
saavutas neljanda koha 9. klasside lõikes. Kiitust väärib ka
Gertrud Pleksner, kes saavutas 6. klasside lõikes 18. koha.
Taavi Mals osaleb ka Tartu Ülikooli Teaduskooli poolt
korraldataval
matemaatikakursusel,
kus
osalevad
matemaatikas tublid õpilased üle Eesti. Seal toimunud
kontrolltöödest on koostatud pingerida ja Taavil on läinud
väga hästi, tulemustega: I kontrolltöö 14. koht, II kontrolltöö
17.-18. koht, III kontrolltöö 26. koht.
Känguru võistlus on samuti juba toimunud, ent kuna tööde
parandamine ja hindamine toimub TÜ Teaduskoolis, siis
tulemusi saab veel mõni aeg oodata.
Kõigile kena kevadet soovideb matemaatikaõpetaja Kristel
Hankov.
Loodusainete õpetaja Monika Laisaar teeb ülevaate
saavutustest loodusainete osas:
Sillaotsa Põhikooli õpilased osalesid keemia ja füüsika
maakondlikul voorul. Keemiaolümpiaadil saavutas 9. klassi
õpilane Martin Grosberg 8. koha ja Taavi Mals 9. koha 28
osaleja seas. Füüsikaolümpiaadi piirkondlikul voorul osales
vaid 12 õpilast kogu maakonnast ja nendest 3 olid meie
koolist! Taavi Mals saavutas 5. koha, Martin Grosberg 7.
koha ja Karl Pleksner 11. koha. Aineõpetajana olen väga
rahul poiste saavutustega, sest olümpiaadid toimusid
nädalase vahega ja kindlasti oli see õpilastele kurnav. Arvan,
et alati ei olegi väga tähtis esimese kolme hulka saada, vaid
on hea omandada väärt kogemust ja oma teadmisi proovile
panna. Meie koolis on küll arvult vähe õpilasi, ent palju
tublisid. Leian, et oleme väga hästi esindanud Sillaotsa
Põhikooli
paaril
viimasel
aastal
keemiaja
füüsikaolümpiaadidel.
Bioloogiaõpetaja
Kaja
Tamm
märgib
ära
bioloogiaolümpiaadil saavutatu: olümpiaadil osaleb alati
palju õpilasi, sellel aastal oli eriti palju õpilasi 9. klassi
arvestuses. Meie koolist osalesid 8. klassi õpilane Merlin

Grosberg, 9. klassi õpilased Taavi Mals ja Karl Pleksner.
Kõik kolm õpilast olid väga tublid, aga eriti peab kiitma Karl
Pleksnerit, kes saavutas 9. klassi arvestuses I koha. Kõik
nimetatud õpilased on ka ainetundides tublid. Nad on
uudishimulikud ja leiavad alati aega teha õpetajaga lisatööd
ning ka iseseisvalt infot otsida.
Kokkuvõtlikult emakeele vallas toimunust kirjutab õpetaja
Lenne Ojamets:
Tammsaare loomingu esitamise konkursist Albus võttis osa
7. klassi õpilane Tuulike Jaansalu, kes oli ära õppinud
katkendi raamatust „Kõrboja peremees”. Õpilasele oli see
esimene proosateksti lugemise kogemus, kuid vaatamata
sellele, tuli ta oma ülesandega hästi toime. Üritus oli väga
kõrgetasemeline ning kindlasti olid ka lugejad parimate
killast.
Emakeeleolümpiaadi maakondlikul voorul osales 8. klassi
õpilane Kristin Klaus, kes saavutas oma vanuseklassis 12.
koha, mis oli maakonnas üle keskmise tulemus.
Olümpiaaditöö ülesanded olid mitmekesised ning seotud
peamiselt keele muutumisega.
Tartu linna ja maakonna õigekirjaolümpiaadil osales 9. klassi
õpilane Triin Tõnurist, kes saavutas oma vanuseklassis 7.
koha, mis on hea tulemus. Olümpiaaditöö oli huvitav ning
oluliselt mitmekesisem kui eelmisel aastal. Õpilasele ükski
harjutus erilisi raskusi ei valmistanud, sest olümpiaadi eel
olid vajalikud teemad värskelt üle korratud ning
lisaharjutuste abil oskusi täiendatud.
Keeltenädala raames toimus meie koolis traditsiooniline
deklamaatorite konkurss, millest võtsid osa 1.-7. klassi
õpilased. Konkursil esitasid õpilased kaks luuletust, millest
üks oli eelnevalt pähe ning ilmekalt lugema õpitud, teine
võidulugemise ajal esitamiseks antud.
Samal nädalal viis 6. klass läbi raamatukangelaste päeva. Sel
päeval võis iga õpilane tulla kooli oma lemmikraamatu
tegelaseks riietununa. Päris paljud õpilased seda ka tegid.
Eriti aktiivsed olid algklasside õpilased, kuid heaks
eeskujuks olid ka korraldajad ise. Hea meel oli näha
raamatukangelasi vanematest klassidest. Et välja selgitada,
kes väärivad parima jäljendaja tiitlit, korraldati konkurss.
Kõigepealt pidid kõik tegelased end tutvustama ning
täpsustama, millise raamatu kangelasega on tegemist. Teine
ja raskem ülesanne oli valitud raamatust proosateksti
esitamine. Siinkohal sai osalejad jagada kaheks: need, kes
olid lõigu korralikult pähe õppinud, ja need, kes lugu
jutustasid. Kõige paremini matkisid oma lemmikraamatu
tegelast Janette-Kristi Härm 3. klassist, Meriliis Evart 6.
klassist ja Pille Vaht 7. klassist. Kena oli näha laval ka
karupoeg Puhhi sõpra Tiigrit, kelleks oli maskeerunud
õpetaja Annika Tõnurist. Korraldajad jäid üritusega rahule
ning loodetavasti ka kõik osalejad.
Keeltenädalal pöörasime tähelepanu ka õpilaste vihikutele –
nii ilusatele kui ka „vähem ilusatele”. Kaunima vihiku
konkursile laekus mitmete õpilaste vihikuid, mille seast
valisid õpetajad nädala jooksul välja kõige ilusamad ja
korrektsemad. Auhinna kõige kaunima vihiku eest said
Andre-Loit Valli, Lotte Suislepp, Roland Reinvald, Meriliis
Evart, Karola Siimsalu ja Jaanika Meinhard. Väljavõtteid
kaunitest vihikutest said õpilased näha stendil, mida
omakorda ilmestasid ka näited „mitte nii ilusatest” vihikutest.
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omapärase ja artistliku kavaga. Ent meie laste Kreisiraadio
7. märts Playback Kõrvekülas
hitt “Leto svet” oli kõigist üle ning ihaldusväärne I koht oli
Maakondlik Playback ehk artistide jäljendamise konkurss
käes!
toimus Kõrvekülas juba kümnendat korda. Juubeliüritusel
Kuulsaid Kreisiraadio mehi kehastasid Triin Tõnurist, Terje
osalesid Laeva, Kõrveküla, Vara, Mehikoorma ja Sillaotsa
Kuljus ja Roland Reinvald ning tantsutüdrukute raske osaga
koolide noored.
said suurepäraselt hakkama Gertrud Pleksner, Merit-Karmel
Konkurss oli kahes vanuserühmas: 1.-4. klass ja 5.-9. klass.
Annamaa ja Kätrin Metsla.
Nooremas vanuserühmas asusid meie kooli eest võistlustulle
Suur aitäh õpetaja Aulike Lõõndrele, kes kostüümid ja lipud
Mirjam Pirn, Anette Abel, Elis Järvemäe, Silvija Mikk, Henri
õmbles, ning töömees Mati Jugastele ja koolitädi Olga
Vaht, Gabriel Tahti (kõik 1. klassist), Joosep Pleksner ning
Jurovale, kes lavadekoratsioonide eest hea seisid!
Karl - Ander Mei (2. klassist) looga “Nõia elu”. Lapsed
saavutasid igati toreda III koha. Suur aitäh ja kiitus neile
Annika Tõnurist
selle eest! Vanemas vanuserühmas oli üpris tõsine
juhendaja
konkurents, näiteks Kõrveküla poisid astusid lavale väga

Malevõistlus Sillaotsal
6. märtsil k.a. toimus Sillaotsa Põhikoolis järjekordne, arvult
kolmas, malesimultaan. Akadeemilise maleklubi presidendi
Aksel Reiga katsus seekord jõudu 14 Sillaotsa kooli õpilast,
2 vilistlast ja 1 õpetaja. Õpilasi oli võistlemas alates 1.
klassist - Maurice Lina, kuni 9 klassini. Üks perekond oli
esindatud suisa 5 liikmega. Malelaua taga istusid Mirjam,
Merlin, Jaan, Rainer ja Martin Grosberg. Aksel Rei tunnistas
parimateks vastasteks Merlin ja Martin Grosbergi ning Enno
Vääna.

Tulemus oli meie poolt vaadatuna 1 viik ja 16 kaotust. Ainsa
viigi mängis välja nende ridade kirjutaja. Kahjuks aga ei
sobinud kesknädal ja liiga varajane kellaaeg, simultaani algus
kell 13.30, paljudele malesõpradele-huvilistele. Järgmisel
aastal üritame simultaani korraldada puhkepäeval, et kõik
soovijad saaksid malelaua taha istuda.
Taivo Kirm
Malesimultaani korraldaja

Roiu raamatukogus toimus
25.veebruaril oli pensionäridel kohtumine perearst Virve
Raidmaga. Vesteldi terviseteemadel, eriti viirushaigustest ja
vaktsineerimisest.
26.veebruaril käisid raamatukogus lasteaia kõige suuremad
lapsed – Marakratid. Rääkisime raamatukogust, raamatutest
ja kodumaa sünnipäevast.
10.märtsil olid taas raamatukokku oodatud pensionärid.
Seekord rääkisime ja arutlesime uuemast eesti kirjandusest.
Väga populaarseks eesti kirjanikuks on saanud Milvi Lembe,
kelle raamatud „Neliteist valget liiliat”, „Valgete liiliate võit”
ja „Eluvöödid” laenutati kohe ära. Loomulikult ei jäänud
lauale ka Erik Tohvri uus raamat „Rannal õitseb kibuvits”.
Meeldivate taaskohtumisteni!

Elle Kruus
Roiu Raamatukogu juhataja

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
11.04.2008
11.04.2008
18.04.2008
20.04.2008
21.04.2008
30.04.2008
03.05.2008

Lasteaed Kukupai lauluvõistlus „Kaks takti ette” Priiuse seltsimajas
Kevadine tantsuõhtu Priiuses. Tantsuviise ansamblilt „Nukker Kukeke”
Kukupai lasteaia sünnipäevapidu
III Haaslava valla laste-ja noorte lauluvõistlus „Helisev muusika”
Jüriöö jooks Roiul
Nõidade rongkäik Vooremäel
Comeniuse projekti lõppüritus, Sillaotsa Põhikooli ümbruse korrastamine ühistööna

Kell 17.00
Kell 21.00
Jälgi reklaami
Kell 12.00
Kell 19.00
Kell 19.00
Kell 11.00
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Informatsioon
• 6. aprillil kell 12:00 toimub Priiuse seltsimajas kristlik osadusaeg
muusikas ja sõnas „Tee igavesse ellu“. Korraldaja Emmause
misjoniteenistus. Info telefonil 5246363.
• 20.aprillil toimub Priiuse seltsimajas järjekordne Haaslava valla laste-ja
noorte lauluvõistlus „Helisev muusika”. Kõik soovijad saavad ennast
registreerida e-maili aadressil ilona@haaslava.ee või telefonil 7446 520.
Ootame rohket osavõttu.
• Kuni 21. aprillini saab broneerida pileteid etendusele „Suurema
kurbuseta” Vanemuise suures majas 14.05.2008 kell 19.00. Piletid
hinnaga 140 ja 84 krooni.

ÕNNITLEME JUUBILARE
Maria Rudakova

ÕNNITLEME

Raimo-Peeter Saar
Eldor Paal

Mart-Robert Stümper
18.02.2008

Miroza Kotsjuba
Endel Matsalu

Kevin Sõrmus
21.02.2008

Politseiteated
 20.02. alustati kriminaalmenetlust selle kohta, et
Haaslava külas asuvale kinnistule on kaevatud kraav, millega
rikuti kannatanu maa sihtotstarvet ja tekitati varalist kahju
973 000 krooni.
 21.02. teatati politseile Aadami külast, et meesterahvast
on löödud noaga. Kohalesaabunud patrull selgitas välja, et
noaga löömist pole toimunud, mõlemad osapooled on joobes
ja annavad juhtunu kohta vastuolulisi ütlusi. Joobes avaldaja
toimetati kainenema.
 25.02 teatati Ignase külast, et joobnud meeskodanik rikub
kaaskodanike rahu. Rahurikkuja toimetati kainenemisele ja
teda karistati rahatrahviga.
 02.03 teatati Roiu Männi 5 majast, et lõhutakse korteri
ust. Kohalesaabunud patrull ei tuvastanud ukse lõhkumist,
tegemist on alaealiste poolt toime pandud majaelanike rahu
rikkumisega.

 07.03 päeval rikuti kahe joobnud meeskodaniku poolt
Roiu Kesktänav 10 maja trepikojas majaelanike rahu.
Asjaolude väljaselgitamiseks alustati väärteomenetlust.
 10.03. keeldus Mõra külas klient tasumast taksosõidu
arvet. Kohalesaabunud patrulli abiga tasus kliendi isa
taksoarve.
 14.03 teatati aadressilt Roiu, Männi 5, et seal on tekkinud
probleeme alaealistega. Kohalesaabunud konstaabel koos
noorsoopolitseinikuga vestlesid sinna kogunenud noortega ja
selgitasid õiguserikkumise toimumist.
 Ajavahemikul
15.03-16.03
varastati
Aardlapalus
ehitusjärgus elamust 20 000 krooni väärtuses Isoveri
soojustusmaterjali. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati
kriminaalmenetlust.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Mälestame lahkunuid
Helju Sagar
05.12.1932 – 27.02.2008

Koidula Mitt
22.02.1918 – 03.03.2008

Vladimir Tiškin
16.06.1932 – 07.03.2008

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

