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Sillaotsa Põhikool Itaalias
30. märtsist – 05. aprillini toimus Comeniuse projekti raames
Sillaotsa kooli õpilaste ja õpetajate reis Itaaliasse. Arvestades
reisimise kulukust oli meil hea meel kaasata küllaltki suur
hulk inimesi. Õpetajatest osalesid Katre Sarap, Ilvi Suislepp,
Annika Tõnurist, Lenne Ojamets, Maris Palgi ja Reet
Hüsson. Õpilastest said võimaluse Rasmus Annok, Mirjam
Grosberg, Gertrud Pleksner, Roland Reinvald, Karola
Siimsalu 6. klassist ja Tuulike Jaansalu 7. klassist. Nii
õpilaste kui õpetajate valimine reisile toimus hääletamise
tulemusena. 4. – 9. klassini said õpilased esitada ühe õpilase
kandidaadi ja nii tekkiski enam hääli saanutest reisijate
pingerida.

loomulikult rikkalikud lõuna- ja õhtusöögid, mis olid
korraldatud ekstra meie kooli ja Poola külaliste auks.
Projekti raames oli meie eesmärk üle anda retseptikalender,
mis tutvustab eesti toite, sama saime vastu ka teistelt
partneritelt ja lisaks hulgaliselt muid kingitusi.
Projektikoosolekul tutvustasime seni toimunut ja arutasime
tulevikuplaane.
Koosolekust
võtsid
osa
kohaliku
linnavalitsuse esindajad ja koolijuht ning kolme partnermaa
grupid. Allesjäänud projekti aja jooksul peab valmima
tantsude tutvustamise-õpetamise CD ja video lauludega.
Viimane projektikoosolek peaks toimuma 2009. aasta mais
Eestis.
Isiklikest emotsioonidest tahaksin esile tõsta itaallaste ja
eestlaste erinevuse. Meie eestlased ei raatsi endale lubada
ühtegi puhke- ega jõudepausi. Eriti sobib sellele mõelda
käimasoleva südamenädala taustal. Meil on kogu aeg kiire,
aga itaallastel on siesta lõunapaus, mis kestab 3 tundi.
Koolielu poole pealt hakkas silma vanemate tugev kaasamine
kooliellu, nende osalemine üritustel ja otsene kaasaaitamine.
Väga mitmel juhul oli meile pakutav toit valmistatud
kodudes ja lapsevanemate poolt. See on moment, kus meil
endal on veel arenguruumi, võib-olla klassiõhtule tullakse
kodust kaasa võetud toidupoolisega, aga ka suurematel
üritustel võiks kodusid kaasata. Kindlasti on neid peresid, kes
tahaksid pakkuda koduseid hõrgutisi teistele, et ka ise osa
saada teiste poolt pakutavast ja võib-olla ka uuendada oma
retseptikogu.

Sillaotsa, Poola ja Itaalia koolide esindajad San Fili kiriku ees

Reis kulges lennukiga Tallinnast Helsingisse ja sealt edasi
Rooma. Paljudele meist oli see elu esimene lennureis, mis on
juba omaette elamus. Roomas tuli rongiga sõita õigesse
bussijaama ja sealt edasi umbes 7-tunnine bussireis LõunaItaaliasse, kus ühes maalilises mägikülas ootas meid
peremotell „5 paplit”.
Õpilased elasid peredes. Tüdrukud said kõik ühte peresse ja
kaks poissi võeti itaaliapoolse organisaatori peresse. Lapsed
olid oma peredega väga rahul ja sama öeldi ka itaallaste poolt
meie laste kohta. Õige pea kutsusid meie lapsed oma
võõrustajaid isadeks ja emadeks.
Viis päeva olid meie jaoks põhjalikult organiseeritud,
toimusid kohtumised koolides ja linnavalitsuste esindajatega,
õpilaskontserdid, vaatamisväärsustega tutvumised
ja

Lõpetuseks tahan tänada neid inimesi, tänu kellele sai meie
sõit üldse võimalikuks, sest kui koolist puudub 4 pedagoogi,
siis võib arvata, et nende asendamine ei ole kerge, aga saime
hakkama tänu tublidele töötajatele, kes olid nõus tunde
asendama ja väljastpoolt palusime appi meie raudvara Maret
Roio ja eesti keele tunnid said antud tänu asendusõpetajale
Sirli Parm.
Põhjalikumalt on võimalus meie reisimuljetest osa saada 30.
aprilli õhtul koolis toimuval üritusel, kus näitame reisipilte ja
tutvustame retseptikalendrit ning maitseme ka selles
tutvustatavaid toite.
Katre Sarap
projektijuht
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
Vallavalitsuse istungitel arutatud küsimused.
25. märtsil
1. Kasutuslubade andmine.
2. Hoolduste seadmine.
3. Ehitusloa andmine.
4. Kirjaliku nõusoleku andmine.
5. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine.
6. Riigihanke tulemuste kinnitamine.
1. aprillil
1. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine.
2. Suurekivi detailplaneeringute kehtestamine.
3. Detailplaneeringute vastuvõtmine.
4. Loa andmine Võsu Tee välisgaasitorustiku kasutusele
võtmiseks.
5. Üksikelamu ehitamiseks ehitusloa andmine.
6. Kabeli-Sepa maaüksusel üksikelamu ehitamiseks ehitusloa
andmine.
7. Pajusalu tee 11 maaüksusel üksikelamu ehitamiseks
ehitusloa andmine.
8. Georgia maaüksusel üksikelamu ehitamiseks ehitusloa
andmine.
9. Laane tee 13 maaüksusel üksikelamu ehitamiseks
ehitusloa andmine.
10. Kohanime määramine.
11. Haaslava külas asuva Punga maaüksuse jagamine
detailplaneeringu alusel.
12. Sillaotsa põhikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
13. Tartu Maanaiste Liidu ettepaneku arutamine, Tartumaa
Aasta Ema 2008 kandidaadi esitamine.
9. aprillil
1. Roiu Lasteaeda Kukupai laste vastuvõtmise ja sealt
väljaarvamise korra kinnitamine.
2. Suislepa maaüksusel Tõõraste külas ehitusmaterjalide
tootmis- ja laohoonete kompleksi ehitamiseks nõusoleku
andmine ja projekteerimistingimuste kinnitamine.

3. Kasutusloa andmine.
4. Kasutusloa andmine.
5. Roiu alevikus asuva Oja tn 1b maaüksuse jagamine
detailplaneeringu alusel.
6. Võnnu Haiglale teenuse arendamiseks raha eraldamine.
7. Roiu Lasteaias Kukupai Teenistusliku järelevalve
läbiviimine.
8. Reservfondist raha eraldamine.
16. aprillil
1. Kohanime määramine.
2. Käo maaüksusel detailplaneeringu algatamine ja
planeeringu koostamise tingimuste kinnitamine.
3. Igevere külas asuva Tani kinnistu jagamine.
4. Kurepalu külas asuva Siimu Kinnistu jagamine.
5. Väike - Labi, Kesk - Labi ja Ääre - Labi maaüksusel
detailplaneeringu algatamine ja planeeringu koostamise
tingimuste kinnitamine.
6. Maa suuruse piiride, sihtotstarbe ja maksustamishinna
kindlaksmääramine ja Alan Uibo omandisse ostueesõigusega
erastamiseks nõusoleku andmine.
7. Arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste kehtestamine
kinnistutele
Laane tee 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8, 9; 10, 11, 12, 13; 14; 15;
Pihlaka tee 1, 2, 3; 4; 5; 6, 7, 8, 9, 10, 12;
Pargi tee 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8, 9; 10, 11, 12, 13; 14; 16.
8. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine.
9. Hoolduse seadmine.
10. Hoolduse seadmine.
11. Haaslava Vallavalitsuse 13.09.2004 korralduse nr 138
kehtetuks tunnistamine.
12. Lasteaia lahtioleku aja kinnitamine.
13. Roiu Lasteaia Kukupai Arengukava kinnitamise ja
muutmise kord.
14. Sillaotsa Põhikooli järelevalve õiendi kinnitamine.
Ene Silla
vallasekretär

Kulu põletamine on keelatud
Kulu põletamine on kõikjal Eestis kuni sügisvihmade
saabumiseni keelatud. Lõuna-Eesti päästekeskus ja
keskkonnainspektsioon kavandavad reide kulupõletamise
keelu rikkujate tabamiseks.
Keelust üleastujaid ootab rahatrahv kuni 18 000 krooni,
samuti tuleb kulupõlengu põhjustajal tasuda tekitatud
keskkonnakahju.
Inspektorid ning päästekeskuse korrapidajad kontrollivad
reidide käigus ka tuleohutusnõuete täitmist lõkke
põletamisel. Lõkke tegemisel tuleb eelkõige kinni pidada
omavalitsuse territooriumil kehtivatest heakorraeeskirjadest.
Lõkke tegemine ja prahi põletamine võõral maal on igal
juhul keelatud. Maaomanik peab mõistma, et kulu või prahti

süüdates langeb kogu vastutus tuletegijale. Seega soovitame
jälgida ka naabreid, kas nemadki kulu põletamise keelust
ning lõkke tegemisel tuleohutusnõuetest kinni peavad.
Lahtist tuld ei tohi teha hoonetele lähemal kui 15 meetrit ja
metsale lähemal kui 30 meetrit. Lõkkease tuleb ümbritseda
mittepõleva pinnasega ja hoida käepärast esmased
tulekustutusvahendid.
2007. aasta 01. aprillist jõustunud keskkonnaministri
määruse „Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade
tuleohutusnõuete kinnitamine” muudatusega keelustati kulu
põletamine peale lume sulamist.
Lõuna-Eesti Päästekeksus
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Teeme ära 2008
Koguneme 3. mail kell 9:00 Kurepallu Vallamaja juurde, mis
on meie lipujaam. Ootame eelkõige tiimipealikke, et jagada
neile infot, kuhu nende meeskond koristama läheb. Anname
prügikotid, kindad, kaardid.
Koristustiimid korjavad prügi kottidesse, sulgevad kotid ja
jätavad sinna samasse tee äärde või metsa maha.
Treilerimeeskond võtab kotid ja toimetab need lipujaama,
kus lipujaama tiim need omakorda konteinerisse loobib.
Prügikotid jagunevad - tavalised kilekotid, ohtlike jäätmete
kilekotid ja klaasikotid. Vajadusel organiseerib vald
lisakotid. Meeskondade juhtidel palume pidada arvestust
prügikottide üle, et saaksime peale koristust öelda prügi
koguse.
Koristuspäeva lõppedes on kõikidele vabatahtlikele
lipujaamas väike kehakinnitus.
Eramaadelt prügi koristamist kampaania käigus ette nähtud
ei ole, seetõttu on tehtud järgnev tegevuskava:

• Keskkonnainspektsioon (KKI) saadab kõigile suurte
prügikuhjadega eramaaomanikele teated, milles juhib
tähelepanu nende maal asuvale prügikuhjale ning soovitab
Teeme Ära raames oma sodi ära koristada.
• Kui maaomanik soovib koristada aktsiooni raames, peavad
nad võtma ühendust kohaliku omavalitsusega ning tasuma
nende maal asuva prügi käitlustasu, mis koos konteineri
transpordiga moodustab 1000 krooni tonni prügi eest.
Kutsume kõiki eramaaomanikke liituma. Liitumine tähendab
seda, et eramaaomanikud koristavad 3. maiks oma maal
asuva prügi ära. Kui eramaaomanik ja vald kokkuleppele ei
jõua, jääb andmebaasi märge, et ei koristata ja info
edastatakse KKI-le, kes siis alustab menetlust.
Kõik üksikud vabatahtlikud, kes soovivad aidata koristamisel
aga pole leidnud endale meeskonda, andke märku telefonil
744 6520 või meilile kairi@haaslava.ee. Registreerime teid
tiimi.

Nurme laat
23. - 25. mail 2008.a. toimub Pikknurme külas, Puurmani
vallas, Jõgevamaal järjekordne Nurme laat. Eelmisel,
esimesel laada toimumise aastal oli külastajaid u. 5000.
Laat toimub Tallinn-Tartu maanteega piirneval, hästi
ülevaatlikul kinnistul.
Kohapeal korralik vee- ja elektrivarustus, olmejäätmete liigiti
kogumine, korralikud (tasuta) WC-d, piisavalt (tasuta)
parkimisruumi, tasuta telkimisala, rohkelt istekohti lava
ümbruses, lõkkeplats jpm.
Külastajatele sissepääs tasuta. Laadal osalemine on soodne.
Tähtsal kohal on meelelahutus, laste ja täiskasvanute vaba
aja veetmise sisukad võimalused. Tänavu professionaalsed
päevajuhid kõigil laada toimumise päevadel. Vaba aja

sisustajatele ning atraktsioonidega osalejatele osalemine
tasuta.
Kaubeldakse kodumaise käsitööga ning väikeettevõtete
toodanguga. Samuti taimede, istikute, aia- ja kodutarvetega.
Tänavu on laadal, eraldatult, ka tööstuskaupade müüjad.
Mullused, naturaalsed laadalised olid valdavalt seda meelt, et
võivad olla küll, aga eraldi alal, mitte läbi-segi.
Laadaala jagunemine ning kauplemiskohtade skeem on
üleval interneti kodulehel www.nurme.ee. Registreerimine
ning lisainfo: info@nurme.ee või telefonil: 5302 4868.
Meelis Kasemaa

Eesti Energia korraldab elektritöid kodu- ja äriklientidele
Kui varasemalt tegi Eesti Energia elektritöid vaid oma
vastutusalasse kuuluvas elektrivõrgus, siis alates eelmise
aasta novembrist pakub energiafirma oma klientidele
terviklikku sise- ja väliselektritööde teenust. Uuteks
teenusteks on elektripaigaldise projekteerimine, ehitamine,
ümberehitamine ning elektripaigaldise tehniline kontroll.
Elektritööde teenuseid pakub Eesti Energia ühtviisi nii kodukui äriklientidele. Ettevõtte Tartu piirkonna juhtivkonsultandi
Peeter Hüsson´i sõnul korraldatakse kõiki elektriga seotud
töid, esialgu vaid mitte avariitöid.
„Otsustasime elektritööde teenusega turule tulla, sest selle
vastu on olnud klientide pidev huvi. Kliendil on mugav, kui
ta saab kõik elektriga seotud teenused ühest kohast tellida.
Lisaks on meil kogu Tartu piirkonda kattev teenindusvõrk,“
räägib ta. „Enamasti ei ole kliendid elektriala inimesed,
mistõttu meie abiga leitakse elektriettevõtetega lihtsamini
ühine keel.“
„Aasta jooksul plaanime elektritööde teenuseid Tartu
piirkonnas pakkuda vähemalt 300 kodu- ja ärikliendile, kuid
tegelik projektide arv sõltub nii nõudlusest kui ka projektide
keerukusest,“ nendib Hüsson. „Lisaks on kavas laiendada
teenust lähitulevikus nõrkvooluga seotud töödele, mille alla

kuuluvad
arvutija
televõrgud,
tulekahjuja
valvesignalisatsioonid. Paari kuu pärast hakkame rentima
ehitusaegseid
elektrikilpe
ajutiste
võrguühenduste
kasutajatele.“
Elektritöid saab klient tellida, esitades tellimuse oma
piirkonna kliendihaldur Allan Haamer´ile, külastades
kohalikku klienditeenindusbürood või vormistades taotluse
Elektritööde kodulehel www.elektritood.com.
Et lihtsustada pakkumise tegemist, tuleks kliendil kohe
esitada ka võimalikult palju lisamaterjale, näiteks objekti
projekt või majaplaan. Vajadusel täpsustab Eesti Energia
projektijuht tellimuse ja meie poolt valitakse välja kliendi
jaoks
parim
hinnapakkumine.
Lõpliku
otsuse
hinnapakkumise sobivuse osas langetab klient, misjärel
sõlmitakse töövõtuleping. Pärast lepingu sõlmimist juhib
Eesti Energia projekti kulgu, suhtleb ise tööde teostajaga
ning vastutab tööde kvaliteetse ja õigeaegse lõpetamise eest.
Eesti Energia annab tehtud tööle kaheaastase garantii.
Gea Toomemägi
Eesti Energia AS Teenindus
Äriklientide ja võrgumüügi valdkond
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Riik küsib raha tagasi?!
Sotsiaalkindlustusamet küsib mõnikord inimestelt neile
makstud raha tagasi. See tekitab arusaamatust ja kutsub esile
proteste: kui olete maksnud, siis tagasi küsida ei tohi!
Vaatame siiski meie kõigi südame rahustuseks üle need
alused, mis kohustavad Sotsiaalkindlustusametit raha tagasi
küsima.
Üldprintsiip on see, et riigilt pensioni, toetust või hüvitist
saav inimene peaks meeles pidama, et erinevate
pensioniliikide, peretoetuste ja hüvitiste puhul on seadustega
kehtestatud erinevad maksmise tingimused. Seetõttu on
vajalik teavitada pensioniametit kõigist asjaoludest, mis
võivad põhjustada pensionide, toetuste ja/või hüvitiste
maksmise lõpetamise või vähendamise. Muutustest
mitteteatamise korral jätkatakse maksmist endistel alustel
ning vea ilmsiks tuleku ajaks võib olla tekkinud enammaks,
mis tuleb riigile tagastada.
Vaatame, missugused on tüüpsituatsioonid, kus inimeste
jaoks ootamatult võidakse osa neile makstud rahast tagasi
nõuda.
Võtame näiteks vanemahüvitise. Lastega kodus olevad emad
teevad vahel mõne töö lapse kõrvalt, või saavad muud tulu,
mida maksustatakse sotsiaalmaksuga, kuid unustavad, et
sellest oleks vaja pensioniametit teavitada. Siinkohal peab
eriti rõhutama, et kõik preemiad,
toetused, hüvitised jne, mida tööandja maksab, on üldjuhul
maksustatavad sotsiaalmaksuga.
Mõnikord on tekkinud enammaksed näiteks siis, kui isikul on
sõlmitud töövõtuleping teatud ajaks ning selle lõppedes,
vanemahüvitise saamise ajal makstakse talle välja suurem
osa töötasust või isegi kogu töötasu. Juurdeteenitud tulu
mõjutab vanemahüvitise suurust samal kalendrikuul ja
seetõttu on teavitamine vajalik.
Peretoetuste ning puudega inimeste sotsiaaltoetuste
maksmisel võivad enammaksed tekkida siis, kui vanemad ei
täida perekonnaseadusest tulenevat lapse ülalpidamise
kohustust ja seega ei ole neil ka õigust lapsega seotud
toetustele.
Enammakse võib tekkida ka siis, kui 16-aastane või vanem
laps jätab oma õpingud pooleli. Andmed Eesti Hariduse
Infosüsteemist
laekuvad
Sotsiaalkindlustusameti
Infosüsteemi
mõningase
hilinemisega
ning
kui
Sotsiaalkindlustusamet selle asjaolu mõne aja pärast avastab,
on juba tavaliselt tekkinud peretoetuste enammakse.
Sageli unustatakse teavitada pensioniametit sellest, et
perekond on Eestist lahkunud ja asunud elama välismaale,
ent peretoetusi makstakse vaid Eestis alaliselt elavatele
inimestele.
Ka pensionide puhul on tihti oht enammakse tekkimiseks.
Üldjuhul makstakse vanaduspensioni ja töövõimetuspensioni
ka siis, kui pensionär töötab.
Kuid toitjakaotuspensioni ja rahvapensioni toitja kaotuse
korral töötamise ajal ei maksta, välja arvatud alla 18aastasele lapsele või alla 24-aastasele päevases õppevormis
või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis või
täiskoormusega õppijale.
Ennetähtaegset
vanaduspensioni
kuni
vanaduspensioniealiseks saamiseni töötamise korral samuti
ei maksta. Kui ennetähtaegset vanaduspensioni saav inimene,

olles veel mitte vanaduspensionieas, asub tööle, kuid
pensioniametit sellest ei teavita, siis makstakse talle
ennetähtaegset vanaduspensioni ebaseaduslikult edasi ning
tekibki enammakse.
Pensioni enammakse võib tekkida ka siis, kui pensioni
määramiseks või ümberarvutamiseks on teadlikult esitatud
valeandmetega dokumente.
Pensionide ja samuti puuetega inimeste sotsiaaltoetuste puhul
võib tekkida enammakse toetuse saaja paigutamisel
kinnipidamiskohta. Pensioni ja sotsiaaltoetuste maksmine
peatatakse kinnipidamiskohas viibimise ajaks. Samuti ei
maksta hoolekandeasutuses elava või haiglas hooldusravil
viibiva isiku kohta hooldajatoetust.
Oluline on teada, et Sotsiaalkindlustusamet kontrollib
igakuiselt tagantjärele Maksu- ja Tolliametilt laekunud
isikustatud sotsiaalmaksu andmete alusel pensionide, toetuste
ja hüvitiste määramise õigsust nende väljamaksete osas,
mille
väljamaksmine
on
seotud
sotsiaalmaksuga
maksustatava tulu saamisega.
Eesti Hariduse Infosüsteemi andmete alusel aga
kontrollitakse peretoetusi, toitjakaotuspensioni ja õppetoetust
saavate kuni 24-aastaste noorte õpingute jätkamist või
katkestamist.
Seega – kõigist muudatustest, mis mõjutavad pensionitoetuse-hüvitise saamist on kindlasti vajalik pensioniametit
teavitada. Ainult nii saab enammakset ja selle hilisemat
tagasinõuet vältida.
Mis saab siis, kui enammakse on tekkinud?
Pensioniametil on õigus enammakstud summa kinni pidada
veel maksmisele kuuluvatest pensionidest, toetustest ja
hüvitistest. Juhul, kui nende maksmine on lõppenud, võib
pensioniamet
teha
enammakse
tagasinõudmiseks
ettekirjutuse.
Sellega seoses on praktikas mõnikord probleemiks, et
pensioniametite kirjad, otsused ja ettekirjutused ei jõua
mingil põhjusel adressaadini. Näiteks sellepärast, et inimene
ei ole teavitanud pensioniametit oma kontaktandmete
muudatustest.
Juhul, kui haldusakti ei õnnestu inimesele kätte toimetada,
siis alates käesolevast aastast on pensioniametil õigus
kasutada Ametlike Teadaannete abi ja avaldada teated
elektroonilises portaalis. Avaldamisega loetakse teated
kättesaaduks.
Seega oleks tark tegu mõnikord külastada Ametlike
Teadaannete
kodulehekülge
aadressil
http://www.ametlikudteadaanded.ee/ - kes teab, võib-olla on
mõni teade teie kohta sinna ilmunud.
Sotsiaalkindlustusamet tahab olla meie klientidele hea
partner ja seetõttu püüame lahendada neid kitsaskohti, mis
mõlemale poolele veel probleeme tekitavad. Pöörduge julgelt
elukohajärgsesse
pensioniametisse,
kui
miski
jäi
arusaamatuks või hinge vaevama - püüame koos lahenduse
leida. Tervist ja edu!
Kai Sipp
Sotsiaalkindlustusameti pensionide ja toetuste osakonna
juhataja kt
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Õpetaja Annika Tõnuristi reisimuljed
Kui inimene sõidab nädalaks ajaks Itaaliasse, siis ta on
ärevil. Ta ostab uue kohvri, sest laenatud kohver on liiga
väike. Ta ei saa juba mitmendat ööd magada. Ta räägib
kõigile, kes kuulata viitsivad, et ta sõidab Itaaliasse.
See inimene olen muidugi mina.
Ma ei osanud reisilt eriti midagi oodata. Mullu Poolas jätsid
itaallased pisut tõrjuvate ja mittesuhtlevate inimeste mulje.
Maad ennast olin vaid põgusalt näinud.
Mittelennanud inimesena sain lennusõidust võimsa elamuse.
Esimene õhkutõus võttis silmad märjaks ja põlved nõrgaks.
Magamata öö ja lennureisiga kaasneva elevuse järel olin nii
väsinud, et kui lõpuks Rooma jõudsime, olid emotsioonid
täiesti otsas. Rooma siis Rooma, kehitasin endamisi õlgu.
Alles tagantjärgi jõuab teadvusesse: kõik teed viivad Rooma,
ja sinna jõudsin minagi! Maailmalinna! Mis sellest, et
äärelinna maju ja aedu „ehtis“ grafiti, mustus ja praht.
Kuid juba paar tundi hiljem, kui kulgesime liinibussis läbi
Itaalia, jahmatas mind ümbritsev imeline loodus. Millised
mäed! Mägede nõlvadel maja majas kinni. Siin-seal
majakesed ka lagedamal pinnal, ümbritsetud tillukese aiaga.
Loodus oli juba kevadiselt roheline, vaid mägede nõlvu
katvad puud olid pruunid. Väga veider oli näha puid, mille
otsas kasvasid ... apelsinid! Ja sidrunid. Seadsin endale
eesmärgiks oma käega üks apelsin noppida, koorida ja ära
süüa. Ette rutates olgu öeldud, et eelviimasel päeval sai
eesmärk täidetud. Meid hoiatati, et apelsinid ei ole veel
küpsed ja head. No järelikult ei ole hoiataja meie kauplustes
pakutavaid apelsine maitsnud! Sest tegelikult oli ilus oranž
puuvili väga magus ja mahlane.
Itaallastest. See mulje, mis neist Poolas oli jäänud, kadus
juba esimese päevaga. Kõik suhtlesid täiesti vabalt. Kes
inglise keelt ei osanud, rääkis sõbralikult naeratades itaalia
keeles, rakendades oma sõnade ilmestamiseks ja
arusaadavamaks tegemiseks kõiki kehaosi. Probleeme ei
tekkinud, kui välja arvata lõbus vahejuhtum hotellis Marise
ja senjooriga…
Itaallased on temperamentselt rahulik rahvas. Seda tõdesime
ikka ja jälle. Kõik emotsioonid väljenduvad kärarikkalt ja
kätega vehkides. See on inimeste üks külg. Teisalt: iga asjaga
on aega küll ja rohkem veel. Näide elus enesest: Meid toodi
kella 9-ks hommikul koolimaja juurde. Kell pool 10 saabusid
meeldivalt naeratades korraldajad. Seejärel aeti siin ja seal
juttu, joodi kohvi ja umbes kell 10 või veidi hiljem hakkas
toimuma see, mis vist kell 9 pidi algama. Algul oli selline
venimine ja mõttetu vahtimine meie põhjamaise täpsuse
juures võõras, harjumatu, isegi pahameelt tekitav. Eriti
naljakas näis meile pikk lõunavaheaeg ehk siesta. Kell üks
pannakse kõik poed kinni, inimesed asuvad rõõmsalt
lõunatama, vestlema, misjärel suletud luukide taga lastakse
mõnuga leiba luusse. Enne kella nelja pärastlõunal ei toimu
mitte midagi. Aga juba paar päeva hiljem lasime meiegi end
lõdvaks ja aktsepteerisime rahulikult võõrustajate elulaadi.
Inimesi tuleb võtta sellistena nagu nad on.
Külastasime nelja erinevat kooli, mis kõik ühe regiooni ja
juhatamise alla kuuluvad. Tundsin ja nägin väga sooja, siirast
ja sõbralikku, lausa vaimustatud vastuvõttu. Eriti meeldis
mulle ühes algkoolis, kus lapsed üllatasid meid väga hästi
esitatud eesti hümniga. Igatahes minul läksid liigutusest
silmad märjaks. Tuleb tunnistada, et väikestel itaallastel olid
hümni sõnad paremini peas kui minul.
Üle kõige oli võõrustajate lauluoskus. Usun, et ühe väga
jõuliselt ja musikaalselt laulva poisikese häält oleks ka

mikrofonita küla teise serva kuulda olnud. Meie aga istusime
esireas vaevalt meetri kaugusel... Elamus!
Tantsida meeldib itaallastele ka. Üks hommikupoolik oligi
sisustatud küllaltki kelmikate ladina-ameerika stiilis tantsude
õpetamisega. Või polnudki see õigupoolest õpetamine.
Koolimaja õuele pandi muusika mängima, kõik
tantsuhimulised võtsid ridadesse, oskajad kõige ette, ning
läkski lahti. Kõige vahvam oli “kukekeste tants”, mille päris
selgeks sain. Pealekauba tõin koju kaasa kaks plaaditäit
särtsakat tantsumuusikat. Suur tänu väga toredale kehalise
kasvatuse õpetajale!
Reisi lõpupäevil sõitsime koos klassitäie laste ja mõne
kaasavõetud emaga ekskursioonile mereäärsesse linna
Reggio Calabria. Neli tundi väldanud teekonna jooksul
jõudsime ühe aktiivse ema ja veel aktiivsema Giovanni (kes
oli meie tüdrukuid majutava perekonna isa) eestvedamisel
maha pidada tõelise võistulaulmise. Ikka nii, et kord laulsid
itaallased ja siis jälle eestlased. Nõnda möödus aeg kiiresti,
lõbusalt ja kärarikkalt. Itaallastele meeldis väga meie lihtne
lastelauluke “Kui sul tuju hea”, mille saatel hasardiga
liigutusi kaasa tehti ja hüüti “It´s okay!”. End peaaegu
korrates tuleb tõdeda: Kui inimene tuleb tagasi Itaaliast, siis
ta on muljetest ja emotsioonidest ärevil. Ta ei maga ikka
veel. Ta räägib Itaaliast kõigile, kes kuulata viitsivad.
Lihtsalt nii lahe reis oli.
Killukesi õpilaste emotsioonidest:
Mulle oli kõige hämmastavam see, et Itaalia lapsed olid väga
sõbralikud ning ka väga lahked ja abivalmis. Ja hea oli see, et
meid Itaalias võttis vastu ilus ja soe ilm. Kuigi vahel ka
sadas, aga keegi ei lasknud pead norgu ja olid rõõmsad edasi.
Meie pere, kus me olime, elas väga kaunis kohas ja pere oli
igati tore ja suur. Itaaliast äratulemine oli väga kurb, kuna
meist jäid maha väga ilusad ja rõõmsad lapsed ja me teame
südamerahuga, et meid oodatakse alati tagasi!!!
Tuulike Jaansalu (7. kl)
...läksime külla koolidele, kus põnev oli see, et kuna paljud
meist on blondid ja nemad tumedapäised, said meist suured
vaatamisväärsused. Ja sealt saime ka selgeks sellise sõna
nagu bella, mis tähendab ilus. Siis nad esinesid meile ja
tutvustasid oma kultuuri. Lemmikuks lauluks sai neil laul
,,Kui sul tuju hea“ mida me aina kordasime. Väga palju
käisime me kirikutes, mis olid vanad, kuid ilusad. Algul
polnud kuigi talutav see mägedes sõitmine, kuid pärast harjus
sellega ära. Põhiline asi, mida me seal sõime, olid
makaronid. Ja muidugi apelsinid olid juba valmis. Ja need
lõputud viinamarjaistandused... See oli vapustav reis ja
soovitan sinna minna. Inimesed on Itaalias vastutulelikud ja
sõbralikud. Harjuda tuleb sellega, et ka võõras inimene
tänaval võib sind pikalt vaatama jääda või isegi katsuma
tulla.
Gertrud Pleksner (6. kl)
Minu arust oli Itaalia reis päris kihvt. Algul küll kartsin, et
lennuk kukub alla, kuid ei kukkunud. Vaade oli lennukis
päris tore. Kui ma vaatasin lennukist alla, nägin seal suuri ja
lumiseid mägesid. Itaalias olid päris head jäätised. Kui
Eestisse tagasi tulin, oli mul pitsast kõrini, sest seal saime
mega palju pitsasid. Üks naine, keda me tundsime, nägi, et
mõnel meil ei ole sokke jalas ja ostis meile kõigile uued
sokid. Algul naersime me ennast surnuks, et sokid saime,
kuid pärast oli see jumala normaalne. Me käisime veel mere
ääres ka, jooksime laine eest ära, aga me polnud nii kiired
jooksjad ja laine sai meid kätte. See oligi lõbus Itaalia reis.
Mirjam Grosberg (6. kl)
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Muljeid lauluvõistlusest
Lastele mõeldud lauluvõistlus „ Helisev muusika“ on üks
tänuväärne üritus. Väga vahva on vaadata kõiki innustunud
noori lauljaid. Ma olen olnud kaks korda siin lauluvõistlusel
žüriis ja seega näen ma osalejate taseme tõusu ja suurt
arengut.

tulnud ka helilooja Anu Röömel, kes premeeris osalejaid
oma lauluraamatute ja CD-plaatidega. Kokkuvõtteks võib
öelda, et lauluvõistlus läks väga kenasti korda. Ma usun, et
kõikidel kohal olnutel on need positiivsed emotsioonid
tänaseni eneses alles.
GRAND-PRIX: Luise Suislepp ja Robin Reinvald.
2-4 aastased: 1. Birgit Seer
2. Randar Vahtrik
3. Iti Marleen Plink
5-7 aastased:

1. Karola Karu
2. Erik Kaha
3. Regina Karise

8-10 aastased: 1. Lotte Suislepp
2. Sander Radionov
3. Diana Michleson ja Joanna Saar
11-14 aastased: 1. Gertrud Pleksner
2. Roland Reinvald
3. Merit Karmel Annamaa
Täname kõiki osalejaid selle toreda kontserdi eest!
Roland Reinvald esinemas. Foto Uuno Ellen.

Vanuseline piir oli väga laiahaardeline ( 2-14aastased). Sellel
aastal osalesid lauluvõistlusel ka kaks kahe aastast last, Luise
Suislepp ja Robin Reinvald. Nendele andis žürii välja
eripreemia nimega GRAND-PRIX. Auhindade jagamisele oli

Žürii liige Laura Kägo-Saunasoo

Võrkpallurid tegid ajalugu.
Möödunud nädalavahetusel toimusid Eesti valdade XVI
suvemängude võrkpalli alagrupiturniirid, kus esmakordselt
valla ajaloos esinesid ka Haaslava valla meeskond ja
naiskond. Finaalmängud toimuvad 04.-05. juulil Harjumaal
Kosel. Peab kohe ütlema, et meie valla võistkonnad ei näinud
sugugi halvad välja teiste Eesti valdade hulgas, naiskonnal
oli finaalipääsu võimalus veel viimase mängu viimaste
minutiteni.
Aga kõigepealt meeste mängudest. Meeste alagrupp toimus
laupäeval 19. aprillil Sürgaveres Viljandimaal, läbiviiaks oli
Suure-Jaani vald. Vastasteks olid Audru, Suure-Jaani ja
Märjamaa, pidi olema ka veel Vändra, kes aga lõpuks loobus.
Haaslava võistkonnas mängisid: Kristjan Karu, Janno
Jõesaar, Imre Reha, Ain Valge, Veiko Part, Anari Põder ja
Ardi Salus. Esimene mäng oli Audru valla võistkonnaga, kes
oli selle alagrupi selge favoriit. Mängisime omal tasemel
päris korraliku mängu, aga vastane oli siiski kindlalt parem ja
võitis 2 : 0. Sama kindlalt võitis Audru ka kaht ülejäänud
meeskonda ja sai kindla esikoha. Meie järgmine vastane oli
Märjamaa, kes oli meiega täiesti samast klassist. Mäng algas
meile hästi, pidevalt olime paari punktiga ees, kontrollisime
mängu päris kindlalt ja võitsime esimese geimi paraja
ülekaaluga. Teine geim algas meie poolt rabedalt, vastased
said kohe kolme punktiga ette. Aga eest ära minna ei suutnud
ja punkt punkti mängus kuulus geiemi lõpp siiski Haaslava
võistkonnale ja seega kogu mäng meile 2 : 0.

Teise finaalikoha pidi siis selgitama meie ja Suure-Jaani
mäng. Siin oli Suure-Jaani siiski kindlalt parem ja ega meile
mingit võimalust vastuhakuks ei tekkinudki. See tähendas
alagrupis III kohta ja kogu Eesti valdade seas 17.-24. koha
jagamist, mis pole sugugi paha debüüt.
Naiskonnad mängisid 20. aprillil Viljandimaal Päri
Spordihoones, läbiviiaks Pärsti vald. Meie vastased olid
Halinga, Pärsti, Tähtvere ja Jõelähtme vallad. Haaslava
naiskonna koosseis: Maarika Maurer, Kadi Keskpalu, Hanna
Sibul, Kristi Vasemägi, Kelli Kostin ja Marja-Liisa
Keskküla. Esimene mäng Halinga vastu kulges tõusude ja
mõõnadega, aga siiski meie naiste selge ülekaalu tähe all ja
võit tuli päris kindlalt 2 : 0.
Teine mäng toimus korraldaja valla Pärstiga. Esimese geimi
algus oli tasavägine punkt punkti mäng kuni seisuni 10 : 10
ja siis tabas meie naiskonda sügav mõõn. Ei aidanud ka time
out, mäng kippus käest ära minema. Mitte miski ei
õnnestunud ja vastastel vastupidi tuli kõik välja, mis nad ette
võtsid. Seis oli juba 13 : 21 Tuli võtta teist korda aeg maha,
et veel päästa, mis päästa annab. Ja sellest oli kasu, naised
olid kui ümber sündinud, kõik töötas nii nagu vaja. Punkt tuli
punkti järel, vastased ei suutnudki sellest pöördest toibuda,
geimivõit meile ja eduseis 1 : 0. Teine geim oli esimesega
üsna sarnane, kuni poole geimi pealt tabas meid jällegi
selline mõõn, kus mitte miski ei õnnestunud ja seda meil
enam päästa ei õnnestunudki. Kolmas otsustav geim oli
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saime jälle paari-kolme punktiga ette, pooled vahetasime
täiesti võrdsete mäng kuni lõpuni, aga kahjuks õnnestus see
seisul 8:6. Siis aga juhtus selline situatsioon, kus meie Marjaviimane punkt võtta Pärstil ja seega võit neile 2 : 1.
Liisa lõi palli nii kõvasti vastaste poolele maha, et see põrkas
Järgmine mäng oli Tähtvere võistkonna vastu, kes oli selle
ühele vastastest näkku ja kohtunik oli sunnitud tegema
grupi tugevaim ning võitis nii meid kui kõiki ülejäänuid
paariminutilise pausi, et mängija saaks jälle võistluskorda.
kindlalt 2 : 0. Teises geimis hakkasime küll päris kõvasti
Paradoksaalsel
kombel tuli see paus aga kasuks Jõelähtme
vastu, kuid siiski lõpus olid vastased kindlamad.
naiskonnale, kes kosus silmnähtavalt. Meie naiskonna hea
Kuna Halinga kaotas kõik mängud ja Jõelähtme võitis Pärsti,
rütm aga kadus, väsimuse pealt tuli paar lihtsat viga.
siis oli enne viimast mängu Haaslava – Jõelähtme tekkinud
Vastastel oli ka rohkem õnne lõpuminutitel ning tuligi vastu
selline situatsioon, et meie 2 : 0 võit oleks viinud meid teisele
võtta napp kaotus. Naera või nuta, aga tuli nii välja, et meie
kohale ja seega ka finaali.
hea rünnak tegi meile karuteene. Seega jäi meie osaks 4.
Mäng algas meile hästi, serv oli hea, blokk pidas ja rünnakul
koht.
kõik toimis. Juhtisime pidevalt kolme kuni kuue punktiga ja
Võrkpallihooaeg aga ei ole veel sugugi lõppenud. Kohe
kontrollisime mängu kindlalt. Geimi lõpus tuli Jõelähtme
algavad
Tartumaa
suvemängude
võrkpallivõistlused
mõne punkti võrra lähemale, aga lõpp kuulus siiski meie
naiskondadele, kus Haaslava naiskond on kindlasti üks
naiskonnale. Teine geim algas hea emotsiooni pealt, läksime
medalitaotlejatest. 10. mail algusega kell 10.00 aga toimub
kohe ette ja juhtisime kahe-kolme punktiga. Eest ära minna
Sillaotsa Spordihoones suur meeste võrkpalliturniir, kus
aga ei suutnud ja Jõelähtme hakkas vaikselt järele tulema.
omavahel võtavad mõõtu Haaslava vald, Isover, Eviko, Puhja
Tasavägine mäng jätkus mõnda aega, kuni meie naiskonda
vald, Ehituse ABC ja Deckol. Kellel aega ja tahtmist, tulge
tabas juba Pärstiga mängust tuttav mõõn ning vastased said
vaatama ja omadele kaasa elama.
ootamatult suure edu. Geimi lõpus saime oma mängu jälle
korda, kuid vahe oli siiski liiga suur ja geimi päästa ei
Tiit Kruusement
õnnestunud.
Sillaotsa Spordihoone juhataja.
Sellega oli finaalipääs küll kadunud, kuid oli veel võimalik
mänguvõit ja III koht. Otsustav geim algaski meile hästi,

Kutsume osalema
Kolmapäeval, 30. aprillil toimub Sillaotsa Põhikoolis
Comeniuse projekti raames õpilaste ja töötajate ühistööna
valminud eesti toitude retseptikalendrit tutvustav üritus. Kõik
huvilised on oodatud Sillaotsa koolimajja kella 17.30-ks.
Räägime ja vaatame pildimaterjali Itaalia reisist, tutvustame
retseptikalendrit, maitseme toitu. Kell 19.00 süütame
Sillaotsa staadionil Waltburgi lõkke. Meeleolukale nõiapeole

on oodatud kõik muidu ja päris nõiad, soost ja vanusest
hoolimata.
Tulla võib luuaga või ilma, kaugemalt või lähemalt.
Sillaotsa koolipere
Nõiapeo korraldajad

Tähelepanu pisipõnnide emad-isad
Kõige suurem rõõm siin ilmas on lapse sünd. Rõõmustavad
nii lapsevanemad kui vanavanemad. Rõõmu tunneb ka
Haaslava Vallavalitsus, kes on sel puhul teinud väikestele
ilmakodanikele kingituse hõbedase lusika näol. Igal aastal,
vahetult enne emadepäeva, toimub vallavanema vastuvõtt
kõige noorematele vallakodanikele ning nende vanematele,
mille käigus ka kingitus üle antakse. Eelnevatest
vastuvõttudest on jäänud jagamata mõned nimelised lusikad.
Palume lapsevanematel neile Haaslava vallamajja järele
tulla.

Tommy Kupri
Mattias Jakob Poska
Tanel Lokk
Agnes Peitel
Kertu Hansen
Naomi Maria Samber
Laura-Inessa Tamm
Steven Ärtis
Gretta Nikolajeva
Haaslava Vallavalitsus

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
30.04.2008
30.04.2008
09.05.2008
10.05.2008
10.05.2008
17.05.2008

Comeniuse projekti lõppüritus Sillaotsa PK ja lõkke süütamine koolistaadionil
Nõiamaa nõidade nõidumised Sillaotsal
Haaslava valla emadepäeva kontsert Priiuse seltsimajas. Esinevad Sillaotsa PK õpilased,
lasteaed Kukupai lapsed, segakoor Priius
Emadepäevale pühendatud vallavanema vastuvõtt Priiuse seltsimajas. Üritus kutsetega
Haaslava meeskoori juubelikontsert Priiuse seltsimajas
Haaslava meeskoori juubelikontsert Ülikooli aulas

Kell 17.30
Kell 19.30
Kell 18.00
Kell 11.00
Kell 15.00
Kell 17.00
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Informatsioon

ÕNNITLEME JUUBILARE

Haaslava Meeskoor 85

Eldur Laja
Heldur Pallo

10.mail kell 15.00 Priiuse seltsimajas

Jaanus Reisner

17. mail kell 17.00

Lembit Rinaldo

Tartu Ülikooli aulas

Heinu Sorga

Mehed on tugevad, kui laeva mastipuud...
Meie laulud pole lauldud, me laulame jälle ja
jälle...

Politseiteated
 Ajavahemikul 17.03-23.03.08 a on Unikülas asuva talu
keldrist mitmel korral ära viidud erinevaid hoidiseid ja
köögivilju. Kannatanu soovib teate registreerimist politseis.
 29.03.08 a jooksis Villemi-Haaslava teel sõiduautole ette
koduloom. Viimase omanik tunnistas oma süüd ja osapooled
saavutasid kokkuleppe.
 29.03.08.a lõhuti Roiu aleviku bussipeatuses seisnud
sõiduauto Audi esituli. Auto kasutaja ja lõhkuja saavutasid
kokkuleppe tekitatud kahjude hüvitamise osas.
 30.03.08 a toimus Kurepalu külas liiklusõnnetus
ATV `ga. Oma talu põllul sõitnud ATV vajus külili ja selle
juht sai vigastada, kiirabi toimetas ATV juhi traumapunkti.
 Ajavahemikul 25.03-31.03.08 a on Haaslava külas asuval
ehitusobjektil seisnud ekskavaatorist varastatud 300 liitrit
diiselkütet. Firma esindaja soovib teate registreerimist
politsei infosüsteemis.
 04.04.08 a avastati, et Roiu Männi tänava maja
trepikojast on varastatud jalgratas. Kannatanu ei soovi
menetluse alustamist vaid teate registreerimist politseis.
 05.04.08 a hommikul avastati, et öö jooksul on Roiul, Oja
8 maja juures külge sõidetud sinna pargitud sõiduautole.

 06.04.08 a kell 00.13 teatati politseile, et Roiu
bussipeatuses on lõke ja joobes seltskond rikub avalikku
korda. Kohalesaadetud politseipatrulli nähes jooksis
seltskond bussipeatusest laiali, jättes maha alkoholitaara ja
põleva lõkke. Päästeamet kustutas põlema jäänud lõkke.
 06.04.08 a kell 18.25 tarbis alaealine nooruk Ignase külas
alkohoolset jooki. Nooruki suhtes alustati väärteomenetlust.
 07.04.08 a hommikul avastati, et öö jooksul on Haaslava
külas Papli teel asuval ehitusobjektil vandaalitsetud, kinnistu
omanik soovib teate registreerimist politsei infosüsteemis.
 Ajavahemikul 10.04-11.04.08 on Kurepalu külas asuvalt
ehitusobjektilt varastatud 21 pakki soojustusmaterjali.
Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus.
 14.04.08 kell 10.36 peeti Roiu alevikus kinni sõiduauto,
mille juht oli alkoholijoobes. Asjaolude kontrollimisel
selgus, et juhil on kehtiv karistus mootorsõiduki joobes
juhtimise eest. Juhi suhtes alustati kriminaalmenetlust.
 16.04.08 a kell 23.40 avastati, et Roiul, Männi 4 maja
taga seisnud sõiduautol on lõhutud esi-ja tagaklaas,
lõhkumise asjaolud on selgitamisel.

 05.04.08 a kell 21.48 teatati politseile Roiu
bussipeatusesse kogunenud ja avalikku korda rikkuvatest
noortest. Kohalesaabunud patrull kontrollis seltskonda,
õiguserikkumisi ei tuvastatud.

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