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Vallavalitsuse istungil arutatud küsimused
20. mail
1. Ehitusloa andmine.
2. Vabadussõja Mälestiste Hoidmise Selts rahataotluse
arutamine.
3. Kuuste naiskoori rahataotlus.
4. Roiu Lasteaia Kukupai teenistusliku järelevalve õiendi
kinnitamine.
5. Volikogu istungile esitatavad eelnõud.
02. juunil
1. Ehitusloa andmine.
2. Hoolduse seadmine.
3. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse
maksmine.
4. Sotsiaaltoetuse mittemaksmine.
5. Kesktänav 11 ehitisaluse ja selle teenindamiseks vajaliku
maatüki kindlaksmääramine ja maksustamishinna
kinnitamine korteriomandi seadmiseks.
6. Erastatava vaba põllumajandusmaa, üldpindala ja
maksustamishinna kinnitamine.
7. Kitseküla küla asuva Oru maaüksuse ostueesõigusega
erastamiseks nõusoleku andmine.
8. Sillaotsa Põhikooli õpilaste vastuvõtmise, koolist
lahkumise ja väljaheitmise korra kinnitamine.
9. SA Võnnu Haigla rahataotluse arutamine.
10. Lasteaia arengukava kinnitamine.
11. juunil
1. Vallavara võõrandamiseks enampakkumise korraldamine.
2. Kitseküla külas asuva Mäe kinnistu jagamine.

3. Haaslava külas asuva Igevere külas asuva Põhja-Kesa
maaüksuse jagamine.
4. Riikliku toimetuleku toetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine.
5. Eestkostetava vara müügiks nõusolu andmine.
6. Kuuste naiskoori rahataotluse arutamine.
7. Revisjonikomisjoni akti arutamine.
19. juunil
1. Riigihanke korraldamine (Roiu lasteaia Kukupai
remonttööd).
2. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine.
3. Roiu lasteaia Kukupai rühmades laste arvu kinnitamine.
4. Vallateede remont 2008 hanke võitja väljakuulutamine.
30. juunil
1. Haaslava külas asuva Suurekivi maaüksuse jagamine
detailplaneeringu alusel
2. Haaslava Vallavalitsuse 16.04.2008 korralduse nr 90
„Igevere külas asuva Tani kinnistu jagamine” muutmine
3. Aardlapalu külas asuva Niiduserva kinnistu jagamine
4. Katastriüksuse pindala ja nime muutmine
5. Kirjaliku nõusoleku andmine Kurepalu külas Kurekese
maaüksusel abihoone ehitamiseks
6. Elektrivõrguga liitumisühenduse rajamiseks ehitusloa
andmine
7. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine
8. Riigihanke nurjunuks tunnistamine (Roiu lasteaia Kukupai
remonttööd).
9. Riigihanke korraldamine (Roiu lasteaia Kukupai
remonttööd).

Volikogu 30. mai istungil arutatud küsimused
1. Haaslava Vallavolikogu 25.05.2006.a määruse nr 15 „Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste
maksmise ja teenuste osutamise tingimused ja kord Haaslava vallas” muutmine.
2. Haaslava Vallavolikogu 26. jaanuari 2007.a määruse nr 23 „Haaslava valla ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu
ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise kord“ muutmine.
3. Haaslava valla ja Mäksa valla piiride korrigeerimiseks ettepaneku tegemine.
4. Nõusoleku andmine vallavara müügiks ning selle alghinna kinnitamine.
5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
6. Valla 2007.aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
Ene Silla
vallasekretär

Vallavara müük
Haaslava Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Kitsekülas asuvad katastriüksused:
Kitse 1 (katastritunnus 18502:005:0095), alghinnaga 236 800 krooni;
Kitse 2 (katastritunnus 18502:005:0096), alghinnaga 172 800 krooni ja
Kitse 3 (katastritunnus 18502:005:0097), alghinnaga 275 200 krooni.
Katastriüksuste võõrandamine võimaldatakse ka tervikvarana (Kitse 1, Kitse 2 ja Kitse 3), alghinnaga 450 000 (nelisada
viiskümmend tuhat) krooni.
Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada Haaslava Vallavalitsuse aadressil
Kurepalu küla, Haaslava vald, postiindeks 62113, kinnises ümbrikus pakkumine märgusõnaga “KITSE”.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11. august 2008 kell 10.00.
Pakkumise tingimustega on võimalik tutvuda Haaslava valla kodulehel www.haaslava.ee või telefonidel 7446525, 7446527.
Heiki Tooming
ehitusnõunik
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Algas hajaasustuse veeprogramm
Selle aasta esimeses Teatajas kirjutas vallvanem Jüri
Raudseping sellest, et algamas on hajaasustuse veeprogramm
– nüüd on see siis alanud. Hajaasustuse veeprogrammi
eesmärgiks on kõigis maakondades hajaasustusega
piirkondades joogivee kättesaadavuse tagamine või
parandamine, mis kindlasti parandab elukvaliteeti ja aitab
kaasa elamisväärse ja hooliva keskkonna säilimisele
väiksemates piirkondades.
Mida siis täpsemalt rahastatakse? Hajaasustuse veeprogramm
rahastab kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamist ning
puhastamist, olemasolevatest või uutest kaevudest
joogiveetorustiku ehitamist või rekonstrueerimist, kaevude
varustamist vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike
seadmete ja tarvikutega. Samuti käib rahastatava tegevuse
alla rajatud hooneväliste veesüsteemide toetusmõõdistamine,
vanade puurkaevude tamponeerimine ja vee kvaliteedi
analüüs. Kindlasti tuleb rõhutada, et abikõlbulike kulude alla
ei käi hoonesisesed veesüsteemi rajamisega seotud kulud.
Programmdokumendi järgi ei ole abikõlbulikuks piirkonnaks
alevid ja alevikud ning muud tiheasustusalad, kus elab
püsivalt üle 50 inimese. Samuti ei rahastata veeprogrammi
eesmärgi saavutmiseks piirkondi, kus on toimiv ühisveevärk

või mis on määratud ühisveevärgi kanalisatsiooni seaduse
järgi ühisveevärgiga kaevatavaks alaks.
Hajaasustuse
veeprogrammi
rahastamine
toimub
kolmepoolse rahastamise alusel, milles võtavad osa toetuse
taotleja, kohalik omavalitsus ja riik. Taotlejaks saab olla
Haaslava vallas hiljemalt alates 01.01.2008 sissekirjutust
omav füüsiline isik või mittetulundusühing või sihtasutus,
mille tegevusalaks on elanike või oma liikmete joogiveega
varustamine. Toetuse suurus ühe majapidamise puhul on
kuni 100 000 krooni ning projekti elluviimise kestvus kuni
12 kuud.
Kuidas toetust taotleda? Pole vaja teha muud, kui leida valla
kodulehelt vajalik taotlusvorm, täita see ära ja tuua
paberkandjal allkirjastatuna vallavalitsusse. Kindlasti lugege
läbi ka muud hajaasustuse veeprogrammiga seotud
dokumendid (leiate kodulehelt www.haaslava.ee ) ning
küsige lisa vallavalitsusest helistades 7 446 527 või
kirjutades priit@haaslava.ee. Hajaasustuse veeprogrammi
taotluste vastuvõtmine toimub kuni 1. augustini 2008.
Priit Lomp
majandusnõunik

Üksi last kasvatav vanem võib taotleda riigilt elatisabi
Elatisabi seadus jõustus käesoleva aasta 1. jaanuaril. Selle
alusel maksab riik lühiajalist toetust lapsele, kes on ühe
vanema
ülalpidamisel
ja
kelle
teine
vanem
ülalpidamiskohustust ei täida. Elatisabi saamise võimalus on
alaealisel lapsel, kes on Eesti alaline elanik või Eestis elav
tähtajalist elamisluba või elamisõigust omav välismaalane.
Elatisabi ei maksta juhul, kui samalaadset elatisabi maksab
mõni teine riik või kui vanem taotleb kohtu kaudu üksnes
elatise suuruse muutmist.
Kuigi elatisabi saajaks on laps, on taotlejaks vanem, kes on
pöördunud elatisnõudega kohtusse ja kelle kasuks on tehtud
üks kohtumäärustest:
1) kiirmenetluse korral kohtu makseettepaneku määrus või
2) hagimenetluse korral hagi tagamise abinõu rakendamise
määrus.
Elatisabi taotlemiseks tuleb vanemal pöörduda elukohajärgse
pensioniameti klienditeenindusse ja lisaks avaldusele esitada
isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ja kohtult
saadud makseettepaneku määrus või hagi tagamise määrus.
Avalduse vorm on kättesaadav pensioniametis ja ka
internetis
Sotsiaalkindlustusameti
kodulehel
http://www.ensib.ee. Pensioniametile esitatavad välisriigi
dokumendid peavad olema legaliseeritud ning välisriigi
kohtulahendid peavad olema Eestis tunnustatud ja
täidetavaks tunnistatud.
Elatisabi määratakse, kui taotlemiseks vajalikud dokumendid
on esitatud 30 päeva jooksul arvates makseettepaneku
määruse või hagi tagamise määruse tegemisest. Elatisabi
määramise
(või
sellest
keeldumise)
otsustab
Sotsiaalkindlustusamet 15 tööpäeva jooksul arvates avalduse
ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest. Kui avaldus
esitatakse kuu esimesel poolel, s. t kuni 15. kuupäevani, siis
makstakse vastav osa elatisabist välja järgmisel kuul. Pärast
15. kuupäeva esitatud avalduse alusel tehakse väljamakse

ülejärgmisel kuul. Riik toetab elatise taotlejat elatisabiga 90
päeva ulatuses, makstes osade kaupa kokku maksimaalselt
4500 krooni, millelt peetakse kinni tulumaks. Elatisabi
saamine ei välista ega piira muude toetuste määramist ja
maksmist.
Pärast kohtuotsuse jõustumist nõuab riik elatisabi taotlejale
makstud summad sisse teiselt vanemalt, ehk elatisnõude
võlgnikult. Juhul, kui kohus ei kohusta teist vanemat lapsele
elatist maksma, peab taotleja saadud elatisabi summad riigile
tagasi maksma. Kui vanem ei maksa alusetult saadud
elatisabi
tagasi,
teeb
Sotsiaalkindlustusamet
talle
enammakstud summa tagasinõudmiseks ettekirjutuse koos
hoiatusega. Kui vanem jätab hoiatuses märgitud tähtaja
jooksul ettekirjutuse täitmata, annab Sotsiaalkindlustusamet
ettekirjutuse sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus
sätestatud korras.
Kui elatisabi taotleja või elatisnõude võlgnik ei nõustu
Sotsiaalkindlustusameti poolt tehtud otsusega, siis on tal
õigus pöörduda vaidega elukohajärgse pensioniameti
pensionikomisjoni poole 30 päeva jooksul arvates otsuse
kättesaamisest. Juhul, kui taotleja või elatisnõude võlgnik ei
nõustu ka pensionikomisjoni otsusega, on tal õigus pöörduda
halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, millal
vaideotsus talle teatavaks tehti.
Üksikasjaliku ülevaate elatisabi õiguslikust regulatsioonist
leiate
elatisabi
seadusest.
Lisateavet
saab
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.ensib.ee või
pöördudes elukohajärgse pensioniameti klienditeenindusse
või helistades infotelefonil 16106, mis vastab tööpäeviti kl
9.00 – 17.00.
Kristiina Laanest
Sotsiaalkindlustusameti pensionide ja toetuste osakonna
peaspetsialist
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Kodutoetus paljulapselistele peredele
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Krediidi ja
Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx (edaspidi
KredEx) ja Eesti Lasterikaste Perede Liidu koostöös on välja
töötatud kodutoetuse tingimused paljulapselistele peredele.
Alates 1. juulist alustati KredEx paljulapseliste perede
kodutoetuse taotluste vastuvõtmist, toetustaotluse esitamise
tähtaeg on 30. september 2008.
Riiklik toetus on suunatud peredele, kus on vähemalt neli alla
19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme
kohta on 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel kuni 6000
krooni kuus.
Toetuskõlblikud tegevused:
* eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine
ehitusseaduse tähenduses;
* eluaseme soetamine;
* eluasemelaenu põhiosa tagasimakse või omafinantseeringu
makse toetamine;
* eluaseme tehnosüsteemide muutmine või asendamine;
* eluaseme renoveerimine, mis ei ole ehitamine
ehitusseaduse tähenduses;
* projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega
ja ehitusloa või ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku
nõusoleku taotlemisega seotud kulude katmine.

Taotlejal on õigus saada toetust ühe projekti
finantseerimiseks, maksimaalseks toetussummaks on 160
000 krooni. Kui taotleja leibkonnas on 8 või enam last, on
maksimaalseks toetussummaks 320 000 krooni ühe projekti
kohta.
Toetuse määr, mis sõltub taotleja leibkonna kahe viimase
aasta keskmisest maksustatavast tulust ühe leibkonna liikme
kohta on 80-100% projekti maksumusest (arvestades
maksimaalset toetussummat). Maksustatava tulu hulka ei
arvestata vanemahüvitist.
Toetuse eesmärgiks on aidata luua kaasaegsed
elamistingimused paljulapselistele peredele ning vähendada
sotsiaalset tõrjutust.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja
kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud juhendiga
„Kodutoetus paljulapselistele peredele“. Nii juhend kui
toetustaotluse
vorm
on
kättesaadavad
aadressil
www.kredex.ee/esk.
Lisainfo toetuse taotlemise kohta telefonil 6 819 973 ning 6
819 948 või toetused@kredex.ee.
Kärt Kaukver
SA KredEx
Toetuste projektijuht

Lastekaitsepäevale pühendatud hoogtööpäev Kukupai lasteaias
Kukupai hoolekogu otsustas pärast selle talve ainukese ja
viimase lume sulamist, et tarvis oleks lasteaia õuealale enne
suure suve saabumist pisut värskem ilme anda.
Lastekaitsepäevale pühendatud hoogtööpäev toimus 4. juuni
ilusal päikesepaistelisel pärastlõunal Kukupai lasteaia hoovis
ning töötegijaid kogunes palju.
Linnalasteaedades ja mõnes Tartu lähedal asuvas
maalasteaias on hoogtööpäevade korraldamine saanud heaks
traditsiooniks, aga Roiu lasteaias pole kõiki lapsevanemaid ja
nende lapsi ühendavat tööpäeva varem korraldatud.
Mõningase eeskujuna oli paljudele abilistele kindlasti heaks
kogemuseks Sillaotsa kooli sellekevadine talgupäev.
Haaslava valla lastel on midagi sellist, mida paljudes teistes
Eestimaa paikades napib – looduskauni kohaga lasteaed ja
kool. Olulise paigaga seotuse üheks näidikuks on seegi, kui
täiskasvanuna tullakse oma lapsepõlvemaale tagasi
heldimusega. Tõsimeelses ja mitmetähenduslikus A. H.
Tammsaare tsitaadis – „tee tööd, siis tuleb ka armastus“ –
võib peituda tõde oma kodupaika suhtumise kohta. Kui
koduümbruse korrastamine ja selle hoidmine on lapse jaoks
saanud tavapäraseks, siis hoitakse oma kodukohta hilisemas
elus ka märksa kindlamini. Selle väite tõestuseks näitasid
lapsevanemad oma järelkasvule suurt eeskuju meie lasteaia
ümbrust korrastades.
Lasteaia hoolekogu poolt eelnevalt üles kirjutatud tööde
loetelu kujunes üsna pikaks – vaja oli vaid abistavaid käsi.
Kuna lasteaia mängumajad, liumäed, kiigepostid ja
turnimisredelid olid vihma, tuule ja päikese käes üsna

tuhmunud, võtsid emad ja väga tublid vanaemad ühiselt ette
nende värvimise ning abilistena lasti ka kõige pisematel
lastel pintsli ja värviga oma jälg jätta – kas kiigepostile,
liumäele või hoopiski kogemata põsele. Isade hooleks jäi
lõkkeplatsi ehitamine, turnimispalkide paigaldamine ja uue
mänguliivaga täidetud liivakasti korrastamine, vanemad
lapsed muidugi aitasid neid seejuures nõu ja jõuga.
Päeva lõpus koos särasilmsete lastega pannkooke ja
maasikamoosi
mekkides
väljendasid
rahulolu
nii
lapsevanemad kui ka Kukupai lasteaia personal. Hoolekogu
poolt vajavad eraldi kiitust kõik lasteaia töötajad, kes
väljaspool oma tööaega sel päeval abikäe ulatasid. Lasteaia
juhataja Anne Lõssenko sõnul rõõmustas teda aga hoopis
see, et tööle tuli palju vanemaid ja kõik lõid innukalt kaasa
ühise eesmärgi täitmisel, milleks oli laste mänguõu
korrastamine ja huvitavamaks tegemine. Hoolekogu esinaise
Mari-Liis Kõõra sõnul sai ühisel jõul ja vähese ajakuluga
palju vajalikku tööd ära tehtud, mistõttu ei pea lasteaed
korrastustöödeks alati tööjõudu palkama ning Haaslava valla
poolt tulevat materiaalset tuge saab tulevikus tõhusamalt
kasutada.
Vanasõna ütleb, et töö kiidab tegijat. Selle sõnum omandas
helgema tähenduse kõigi jaoks, kes aitasid muuta kenamaks
ja korrastatumaks lasteaia õueala. Tegusat päeva jääb
meenutama sinna istutatud kastanipuu.
Sirli Parm
lapsevanem
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Sillaotsa kooli hoolekogust
Panin eelmisel aastal juba neljanda lapse kooli, seekord
Sillaotsa Põhikooli esimesse klassi. Ma olin kuulnud kooli
hoolekogust, aga kuna mul polnud sellega mingit pistmist,
siis ma ei teadnud sellest ka rohkem mitte midagi. Lisan
siinkohal, et aprillikuus teenistusliku järelevalve käigus
selgunud tulemuste põhjal on lastevanemate teadlikkus
hoolekogu osas vähene.
Eelmisel aastal kooli üldkoosolekul juhtus nii, et mind valiti
kooli hoolekogu liikmeks. Siit ka soov viia hoolekogu
olemusega kurssi kõik need lapsevanemad, kelle lapsed
käivad koolis, kes teavad või siis ei tea, et koolil on
hoolekogu. Hoolekogu saab kaasa rääkida enamikus kooli
puudutavates küsimustes. Kooli tegevus on tänapäeval
reguleeritud väga paljude dokumentidega ja nendest enamus
arutatakse läbi ja kiidetakse heaks hoolekogu koosolekul.
Seega võivad kõik lapsevanemad omapoolseid ettepanekuid
või küsimusi esitada hoolekogu liikmetele. See on hea
võimalus kaasa aidata kooli paremaks muutmisel, leida
lahendusi erinevatele probleemidele.

Minu jaoks oli täielik uudis see, et lapsevanemad võivad
murega pöörduda ka mõne hoolekogu liikme poole. Minul on
linnakoolist kogemusi, kus õpetaja on lapsele väga halvasti
öelnud, pidevalt mõnitanud. Laps on palunud, et ma ei
räägiks pedagoogiga, kartes, et nii läheb asi hullemaks.
Võimalus rääkida probleemist läbi kolmanda isiku annab
parema tulemuse, kahjustamata lapse ja õpetaja vahelisi
suhteid. Ja samas oleks kooli juhtkond teavitatud
ebaprofessionaalsest käitumisest. Mõne inimese jaoks võib
lihtsalt kergem olla suhtlemine teise lapsevanemaga kui
õpetajaga.
Sillaotsa kooli hoolekogu käib koos kord kahe kuu jooksul.
Liikmete kontaktid ja hoolekogu tööplaan on avalikustatud
ka kooli koduleheküljel.
Kena suve kõigile ning kasutage vajadusel julgelt hoolekogu
liikmete tuge!
Tiina Radionov
Sillaotsa Põhikooli hoolekogu liige

Õppeaastat lõpetades
Elu on looming. Elu võib olla meistriteos, kui oskame ja
tahame seda mõttekalt, arukalt nautides luua. 2007/2008.
õppeaasta on läbi ja koolides on lõputunnistuste
kätteandmisega kujundatud järjekordselt ilus lehekülg
eluloos.
Tehes kokkuvõtteid, tuleb möönda, et õppeaasta ei olnud
kerge, ent usun, et saime taas hästi hakkama. 1. septembril
alustas kooli nimekirjas 76 õpilast ja õppeaasta lõpuks oli
neid 79. 12 õpilast lõpetasid õppeaasta kiituskirjaga, nendest
kaks said põhikooli lõputunnistuse kiitusega. Headele ja väga
headele hinnetele õppis kokku 27 õpilast. Sillaotsa Põhikooli
lõpetas 11 õpilast.
Kordumatu, arvutute lootustega on iga kevad. Kordumatu,
erinevate lootuste ja saavutustega on iga lend. Tänavune lend
on eriline heade õppetulemuste poolest. Me oleme rõõmsad
oma õpilaste tulemuste üle. Õpilased, kes kooliuksest
väljuvad, jäävad kuhugi alles: jäävad kooli ajalukku, jäävad
õpetajate südameisse.
Kallid lõpetajad, lennates ära Sillaotsa kooli kaitsva tiiva alt,
on teie kasutada saadud teadmised, kogemused ja mälestused
Sillaotsalt. Teadkem, et võimalused ei jookse meile
tänavanurgal vastu ja oma teed leida pole kerge. Kogu
südamest loodame, et jääte usinateks, hoolivateks ja täidate
oma unistused ning eesmärgid. Käige lõpuni oma valik ja
aastate pärast tulge Sillaotsale ning rääkige, kuidas teil on
läinud. Alati ei peagi kõike ise läbi elama, vaid tuleb ringi
käia lahtiste silamde ning avatud meeltega – et õppida
kõigilt, kõigest ja kõikjal. Tuult tiibadesse ning arukaid
mõtteid pähe!

Kodu ja vanemad on lapsele asendamatud, ükskõik kui hea
või halb on kool. Tänan lapsevanemaid, kelle suhe kooliga ei
ole piirdunud ainult tunnistusele või õpilaspäevikusse allkirja
andmisega, vaid kes on koostööd teinud ja valmis heade
ideedega kooli arengule kaasa aitama. Neid, kes nõuavad
koolilt ja õpetajalt, on palju. Neid, kes on valmis õpetajat
õpetama, on kah palju. Aga neid, kellelt õpetaja oma
praktilises koolitöös vajalikku abi saab, ei olegi nii palju.
Mõistke ikka oma last ning aidake teda eluteel otsuste
langetamisel, tuulte ja tormidega võitlemisel.
Teadmised on vaid üks osa haridusest. Haridus on ühisosa
teadmistest, oskustest arusaamistest ja kogemustest. Meil ei
ole vaja ainult teadmisi, millest suur hulk unustatakse õige
pea pärast kooli lõpetamist ning mis reaalselt elus enamasti
rakendamist ei leia. On oluline, mida ja mil viisil õpitakse.
Lisaks õppeainete õpetamisele, peaks tegelema ka kohaliku
kultuuri ja keskkonna tundma õppimisega. Et tahetaks tagasi
tulla oma kodukohta. Traditsioonidel on oluline roll, et
mõista tegelikkust.
Igaüks analüüsib tehtud tööd ja vaatab saadud tulemusi,
küsides endalt, kas olen ise teinud kõik, et vastu võtta
teenitud suvepuhkus. Kas olen oma tulemustega rahul?
Vastavalt iseenda mõtetele seadkem sihid ja eesmärgid
edasiseks. Samas mõelgem tagasi ka seatud eesmärkidele –
kui palju sai nendest täidetud ja missuguse tujuga lõpetasin
kooliaasta.
Puhake hästi, karastage end ja päevitage! Olge tublid, käige
ringi avatud meeltega ning nautige suve ning puhkust.
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Mõtetega sügises
“Rege rauta suvel...“, ütleb eesti vanasõna. Ja tõsi ta on.
Kooliaasta küll alles lõppes, kuid juba liiguvad mõtted
mööda uue radu. Suvi läheb ju kui unenägu ning seetõttu on
hea mõned sügisesed plaanid kevadel paika panna.
Anname teada, et ootame 2009/2010. õppeaastal kooliteed
alustavaid lapsi ja nende vanemaid tutvuma valla ainukese

kooli, Sillaotsa Põhikooliga, alates 25. augustist 2008.
Eelkooliklass alustab tööd septembri alguses ning saab
kokku üks kord kuus laupäeviti.
Rõõmsa kohtumiseni!
Annika Tõnurist
Sillaotsa Põhikooli algklassiõpetaja
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Õpilaste tunnustamine
Avaldan K I I T U S T hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest 2007/2008. õppeaastal järgmistele
õpilastele:
4. klass
8. klass
1. klass
2. klass
Kätrin Metsla
Merlin Grosberg
Anette Abel
Joosep Pleksner
Diana Michelson
Elis Järvemäe kiituskiri
9. klass
3. klass
Joanna Saar
Taavi Mals kiituskiri
Maurice Lina kiituskiri
Janette-Kristi Härm
Hendrik Silm kiituskiri
Triin Tõnurist kiituskiri
Silvija Mikk kiituskiri
Mihkel Lepson
Anette Traks
Mirjam Pirn kiituskiri
Garlos Lukas
Martin Pungar kiituskiri
Lotte Suislepp kiituskiri
6. klass
Gertrud Pleksner
Karlis Põldoja kiituskiri
Taavi Traks
Roland Reinvald
Sander Radionov kiituskiri
Andre-Loit Valli kiituskiri
Karola Siimsalu
Gabriel Tahti
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Poolel teel...
Sähvatav siht, saa selgeks,
tee mind tugevaks kuigivõrd –
läbi risti ja ratta ja roosi.
(D.Kareva)
Kevad on aastaaeg, mis seostub kooliperele kibekiire
perioodiga, sest toimuvad aasta jooksul kogutud teadmiste
kontrollid, korda on vaja saada hinded ja kõige selle taamal
terendab kuum ning lõõgastav suvi. Kõige pingelisem elu on
sel ajal siiski koolilõpetajail, kel vaja sooritada eksamid, sest
nad on jõudnud ühe tähtsa inimelu faasi künnisele. Põhikooli
lõpetajaile tähendab see konsultatsioone siis, kui koolimaja
on hommikul sisse astudes ülejäänud õpilastest tühi, oma
kabinettides askeldavad õpetajad ning fuajeedes laiutavad
süsihappegaasist ja veest klorofülli sünteesivad taimed,
justkui tundes, et nad saavad kolm järgnevat kuud rahu
nautida. Õhus on lämmastikku, hapnikku, tolmuterakesi ning
kõige selle kõrval ka veel eksamiärevust. Need on noortele
esimesed riiklikud eksamid ning konsultatsioonides annavad
pedagoogid ülevaate veel kõige tähtsamatest faktidest.
Õpilased küsivad, õpetajad vastavad ning ühine lootus on, et
kõik sooritaksid testid edukalt. Tähtsal päeval on kohal
juhtkond, pingid aulas on seatud üksteisest eemale ja
ühekaupa, laudadel ootavad šokolaadid ning ruumi eesotsas
naeratab õpetaja julgustavalt. Kell tiksub, väike seier jõuab
kümnele, suur kaheteistkümnele, eksaminand haarab pastaka
ning asub entusiastlikult kirjutama. See kordub kolm korda
järjest, sest teadmisi kontrollitakse just nimelt nii mitmes
aines. Lõpuks jääb üle allkirjastada oma lehekülg
õpilasraamatus ning pärast seda veel aktus – mälestus kogu
eluks, nii fotodel kui ka mälus. Hüvastijätt armsaks saanud
kooli ning õpetajatega toob nii mõnelgi vee silma.
Veel enne eksamiperioodi lõppu popsatas postkasti ümbrik,
millel saatjaks Haaslava vald ning sisuks roosapõhjaline

kutse koolilõpetajate vastuvõtule. Üritus, mida just iga vald
ei korralda. On tore, et noori märgatakse ja tunnustustki
jagatakse. Nagu kõlas minu lõpuaktusel – põllumees külvab
kevadel ja lõikab sügisel, hariduspõllu eest hoolitseja aga
külvab sügisel ning kogub saaki kevadel. Kuna saak oli
olnud päris korralik, nimelt oli kutsutute hulgas 49 õpilast
ning lisaks veel õpetajad, oli tähistamine igati tarvilik. Neid,
kes kohale olid tulnud, ootasid 30. juunil ees kenad minutid
Haaslava valla rahvaga. Kultuurinõunik Ilona Vaagen avas
ürituse Doris Kareva luuleridadega, järgnes laulupõimik
klaverisaatega ning vallavanem Jüri Raudsepingu sõnavõtt.
Oma kõnes kutsus ta üles tänavusi lõpetajaid avardama oma
silmaringi piiri taga, kuid toonitas mitte unustada oma
koduvalda ka aastate möödudes. Vallavanem õnnitles
õpetajaid-lõpetajaid gerberaõie ning valla logo kandva
meenega. Ürituse lõpetasid Heino Elleri nimelise Tartu
Muusikakooli õpilaste esitatud Kait Tamra laul „Ajavoogude
sees“ ning Priiuse seltsimaja lavalaudadel üles võetud
ühisfoto. Saali tagumisse ossa oli kaetud banketilaud, kus
kõik soovijad end suupistete ja joogiga kosutada said ning
võisid omavahel ka juttu ajada.
Mul on hea meel, et taolise ürituse organiseerimine on
muutunud vallajuhtidele nüüd juba traditsiooniks. Veelgi
meeldivam on, et kutsutud on nii lõpetajad kui ka nende
juhendajad haridusteel – õpetaja. Tänan südamest ürituse
korraldajaid, vallaametnikke ning armsaid õpetajaid, kelleta
poleks meid, lõpetajaid. Meie, lõpetajad, oleme poolel teel
kuhugi, paljud meist polegi kindlad, kuhu täpselt. Me
kompame tulevikku ebamääraselt ning kiirelt põksuva
südamega. Me kiirustame, kuid ei tea päris täpselt miks. Me
loodame, kuid pole kindel mida. Kuid on hea teada, et meid
ümbritsevad me teel toetavad persoonid.
Laura Valli
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Presidendilt võidutuld saamas
Kõige suurem ja oodatuim eestlaste suvepidu on
paarisrakend võidupüha ja jaanipäev. 23. juunil tähistatakse
Eesti relvade võitu Vabadussõja Võnnu lahingus
Landeswehri üle ja õhtul, jaanilaupäeval, süüdatakse üle
kogu maa võidu- ja jaanituled.
On traditsioon, et Võidupühal, 23 juunil jagab Eesti riigipea
maakondade malevate kaitseliitlastele ja noorkotkastelekodutütardele pühitsetud võidutule, kes viivad selle üle kogu
riigi laiali.
Presidendilt võidu- ja jaanitule saamine on suur au, mis saab
aastas osaks maakonnast vaid kahele inimesele. Selle tõttu on
tuletoojate seas olnud palju tuntud inimesi, teiste seas ka
ministreid ja riigikogu saadikuid.

2008. aastal olid president Toomas Hendrik Ilvese käest
Tartumaale võidu- ja jaanitule toojateks Haaslava inimesed,
Kaitseliidu kohaliku rühma pealik Urmas Pleksner ja
Sillaotsa Põhikooli tublim noorkotkas Karl Pleksner.
Tartus toodi tuli Vabadussõja ausamba, Kalevipoja kuju
juurde ja anti seal üle kohalike omavalitsuste esindajatele.
Nemad omakorda viisid tule igasse valda.
Olgu siinkohal üle antud tugevad käepigistused ja edusoovid
Urmasele ja Karlile Haaslava kaitseliitlaste ning Sillaotsa
kodutütarde ja noorkotkaste poolt.
Taivo Kirm

XXVI Vooremäe mängud
Peeti seekord Võnnus. Kohal olid nagu ikka nelja valla:
Võnnu, Mäksa, Kambja ja Haaslava
võistkonnad. Meie valla ligi 40-liikmelise delegatsiooni
liikmetele jagus nii auhinnakohti kui ka ebaõnnestumisi.
Juhtkonnavõistluses on viimasel kolmel aastal võit toodud
Haaslava valda ja ega tava ei rikutud seegi kord - Heiki
Tooming ja Priit Lomp said kindla võidu. Esikoha üpris
veenva ülekaaluga sai ka võrkpallinaiskond, kus mängisid
Külli Mitt, Marje Peedisson, Kadi Keskpalu, Liis Randmets,
Eva-Liis Seiler, Maarja-Liisa Kesküla. Võrkpalli meeskonnal
jäi naiste saavutuse kordamisest vähe puudu. Pingelises
esikohakohtumises tuli alla vanduda Kambja võistkonnale
1:2. Tasuks teine koht, mängisid Imre Reha, Anari Põder,
Ingar Dubolazov, Kaimar Vahelaan, Veikko Parts, Priit
Pedak, Tiit Kruusement. Esikoha tõi ära meesveteranide
kaugushüppes Heiki Tooming tulemusega 3.52. Kolmanda
koha võitlesid välja noored rahvastepalli mängijad
koosseisus: Alar Otsa, Andris Lillemäe, Rainer Grosberg,
Herman Vaht, Gertrud Pleksner, Mirjam Grosberg, Regina
Jakobson. Samuti III koht tuli pendelteatejooksus, mille
võistkonnas jooksid Regina Jakobson, Mirjam Grosberg,
Merlin Grosberg, Tuulike Jaansalu, Gertrud Pleksner, Erki
Vaht, Jaanus Lehtla, Roland Reinvald, Herman Vaht, Rainer

Grosberg. Korvpalli vabavisetes naiste arvestuses oli
kolmanda koha vääriline Triin Sepp. Kombineeritud
teatejooksus juhtis Haaslava võistkond vahepeal turvalise
eduga, aga lõpuks tuli ikkagi taanduda neljandaks.
Võistlesid: Kairi Kell, Elise Sule, Kersti Õun, Heiki
Tooming, Priit Lomp, Tauri Plaado. Kohti tagapool saadi
veel hulgaliselt ja tooksin nad siinkohal kõik ära: köievedu –
Roland Reinvald, Herman Vaht, Merlin Grosberg, Tuulike
Jaansalu. Korvpalli vabavisked – Kristina Õun, Merilin
Siimo, Kersti Õun, Kairi Kell, Helin Tikk. Kaugushüpe –
Tauri Plaado. Noolevise – Priit Lomp, Heiki Tooming, Anari
Põder, Tauri Plaado, Rainer Grosberg, Mikko Merenheimo,
Roland Reinvald, Mirjam Grosberg, Kairi Kell, Tuulike
Jaansalu, Triin Sepp, Helin Tikk, Merlin Grosberg.
Oli üks tore ja töine laupäev, mis andis kinnitust, et
Vooremäe mänge väljasuremine küll ei ähvarda. Järgmisel
aastal on aga korraldajaks meie vald, head mõtted ja
ettepanekud on teretulnud juba praegu.
Ilusat suve kõigile!
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja

Algas rannavõrkpallihooaeg
Enne jaanipäeva tehti Kurepalus algust rannavõrkpalliga.
Vaatamata mitte just eriti soojale rannailmale tuli siiski
kohale 5 võistkonda ja esimene võistlus sai peetud. Kõik neli
mängu võitsid ja said esikoha Timo ja Hanno, II koht kolme
võiduga kuulus meeskonnale Kaimar ja Ott, järgnesid Ingar
ja Margus, kes saavutasid III koha. IV koht sai meeskonnale
Heiki ja Tiimar ning V koht Veikole ja Ennole.
Järgmine rannavõrkpalli turniir toimus laupäeval, 05. juulil.
Ilmataat näitas sel päeval oma lahkemat palet ja suurepärane
rannailm meelitas Roiule kohale juba oluliselt suurema
võrkpallihuviliste seltskonna. Turniirist võttis osa 8
võistkonda, lisaks hulgaliselt pealtvaatajaid ja kaasaelajaid,

isegi kuulus „Männi baar” kolis mõneks ajaks
võrkpalliväljakule lähemale.
Mängiti kahe miinuse süsteemis ja tulemused olid seekord
sellised. Eelmise Kurepalu etapi võitjad Timo ja Hanno olid
ka seekord teistele ületamatud ja said teenitud I koha. Ka II
koht kuulus taaskord Kaimarile ja Otile. III koha võitlesid
välja „uustulnukad” Kristjan ja Imre, IV koht Ingarile ja
Siimule, V-VI kohta jagasid Tarvi ja Lehar ning Veiko ja
Asko, VII-VIII jagasid Marek ja Raido ning Tiit ja Slavik.
Kohtumiseni järgmistel võistlustel,
Tiit Kruusement
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Sillaotsal lendavad vibunooled
Seekord
pole
tegemist
poisikeste
ulakuse
või
koerustükkidega, vaid päris tõsise spordiala harrastamisega.
Sel suvel lihvib Sillaotsa Põhikooli staadionil oma
vibulaskmise oskust Keili Tutt.

Vibusport pole Eestis hetkel kõige populaarsem
spordiala. Kuidas Sina selle alani jõudsid?
Olen pärit Järvakandist, kus legendaarse Toomas Kivilo
(9.11.1941-24.05.2008)
algatusel ja juhtimisel lastakse vibu juba 1968. aastast.
Järvakandist on pärit ka Raul Kivilo,
kes ainsa eestlasena on käinud olümpiamängudel ning paljud
teisedki väga head vibulaskurid, nagu näiteks Kersti Veer ja
Eve Kivilo. Minu esimesed mäletused on tegelikult pärit
varajasest lapsepõlvest. Kui olin viie-kuue-aastane, nägin
Järvakandi staadionil laskureid ja koju jõudes ütlesin emale,
et tahan ka vibulaskuriks saada. Ema luba jäi tookord
saamata, sest olin selle spordiala jaoks liiga noor. Kuna aga
tahtmine oli nii suur, siis tegin aiamaal endale puuokstest
vibu ja nooled ning lasin ikka.
Kui kaua oled juba vibuspordiga tegelenud?
2000. aastal hakati Järvakandi vibuklubisse „Ilves" uuesti
laskureid vastu võtma. Selleks, et „Ilveses" vibu lasta, pidi
olema eeskujulik õpilane. Samuti pidid sa omama väga suurt
soovi tegeleda just selle alaga. Klubisse võeti ainult teatud
arv inimesi. Mul õnnestus alles 2001. aasta märtsis alustada
vibulaskmist. Minu treeneriks oli Eesti parim vibutreener
Toomas Kivilo. Meie koostöö hakkas väga hästi sujuma.
Millal hakkasid esimesed võidud tulema?
Juba 2002. aasta märtsis tulin Balti Sisemeistrivõistluste
juuniorite klassi meistriks. Eesti Noorte Sisemeistrivõistlustel
tulin juuniorite klassis esimesele kohale. See andis pääsu
Eesti Täiskasvanute Meistrivõistlustele, kus saavutasin
esikoha ka naiste arvestuses.
Eesti Noorte ja Juuniorite Meistrivõistlustel saavutasin
kadettide klassis teise koha 1058 silmaga. Selle tulemusega

täitsin noorte koondise normi ja pääsesin augusti alguses
Nymburki
Kadettide
ja
Juunioride
Maailma
Meistrivõistlustele, kus saavutasin kadettide klassis 39. koha.
Tänu edukale aastale otsustas Eesti Vibuliit premeerida mind
Eesti 2002. aasta parima noore neiulaskuri tiitliga. Rapla
maakond, kus tookord elasin, otsustas mind premeerida
2002. aasta parima maakonna neiu noorsportlase tiitliga.
2003. aasta tulemuste eest premeeris Eesti Vibuliit mind
aasta parima noore naislaskuri tiitliga. Samuti valiti mind sel
aastal sportlike saavutuste eest Raplamaa teiseks nooreks
neiuks.
2004. aastal võitsin kõik Eesti noorte meistrivõistlused
juuniorite klassis. Samuti täitsin koondise normi ja pääsesin
Maailmameistrivõistlustele Lilleshall´i, kus ma juuniorite
klassis saavutasin 32. koha.
2005. aastal lõpetasin Järvakandi Gümnaasiumi ja asusin
Tallinna edasi õppima ja elama. Siis ma lõpetasin ka
vibulaskmise.
Sel aastal asusid elama Roiu alevikku. Kuidas Tartus ja
Tartumaal on võimalused vibuspordi harrastamisega?
Minu elu Roiu ja Tallinna vahet käib juba tegelikult poolteist
aastat. Ametlikult olen Roiu elanik 27. detsembrist 2007. Ma
õpin Tallinna koolis, veebruaris loodan selle ka lõpetada.
Praegu otsin ma Tartus pikemaajalist tööd, kus ma loodan ka
oma viimase praktika ära teha.
Tartus on kaks vibuklubi: Tartu vibuklubi ja „Vibuvaim“. Sel
aastal avanes mul võimalus taas alustada oma sportimisega
endiste klubikaaslasete Enno Mõtsa ja Martin Heremi poolt
loodud klubis. Nii olengi viimasel ajal käinud harjutamas
Tartus, aga samas ei tea, kui kauaks seda võimalust jätkub.
Ja nii jõudsingi võimaliku treeningpaiga - laskmiskoha
otsingul Haaslava valla kultuuri- ja spordinõuniku Ilona
Vaageni poole.
Ainus koht, kus vibulaskmist harjutada, on meil Sillaotsa
staadioni kõrval asuv alumine osa. Tiit Kruusemendi
mäletamist mööda on seal ka aastaid tagasi Vooremäe
mängude raames vibu lastud. Kuidas ja millal seal
harjutamas käid?
Juunikuu viimastel päevadel viisin sinna harjutusmati ja kuna
matt on raske, siis jääb see sinna paika. Kuna staadion on
kõrgemal ja harjutuskoht allpool, siis peaks see ka ohutuse
tagama. Et tagada veel ka omapoolne turvalisus, siis
otsustasin inimeste viibimise korral staadionil mitte lasta
pikka maad.
Tänan Haaslava valla kultuuri- ja spordinõuniku Ilona
Vaagenit, Sillaotsa Põhikooli direktorit Ilvi Suisleppa ja
Haaslava Vallavalitsust laskmisvõimaluse eest!
Loodan vallarahva mõistvale suhtumisele. Kuna matt on
minu isiklik, siis loodan südamest, et jätate mati kohapeale ja
ei puutu seda. Kui aga tekib huvilisi, siis vastavalt oma
praegusest vibuklubist „Vibuvaim“ saadud loale võin
korraldada vallarahvale võimaluse proovida vibulaskmist
ning tutvustada erinevaid vibusid.
Soovin Sulle ilusat suve ja tegusat harjutamist.
Aitäh.
Ilona Vaagen
kultuuri- ja spordinõunik
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Sündmusterohke aeg Priiuse seltsimajas
Armas ja kodune Priiuse seltsimaja on ikka olnud selliseks
kohaks, kus erinevate tähtpäevade puhul kokku saadakse.
Juba aastaid on kestnud meeldiv tava, et Kukupai lasteaia ja
Sillaotsa Põhikooli laste nii isadepäeva kui ka emadepäeva
kontserdid toimuvad ühiselt just Priiuse seltsimajas. Ja alati
on need esinemised toimunud rohkearvulise publiku ees.
Ikkagi omad lapsed ja omad rõõmud!

Sama päeva pealelõunasel ajal kõlas seltsimajas Haaslava
meeskoori laul. Tegemist oli meeskoori 85-le juubelile
pühendatud kontserdiga, kus kuulajatele sai osaks
suurepärane elamus heast koorimuusikast. Meeskoori laul
kõlas paremini kui ei kunagi varem, esitus oli nüanssiderikas
nii muusikaliste väljendusvahendite kui ka erinevate
koosseisude poolest.

Maikuine emadepäeva kontsert, mis toimus 9. mail, oli taas
üks meeldejääv ülesastumine kohalike laste poolt. Seekordset
pidu konfereerisid vennad Sander Radionov ja Kristjan
Peemot. Koos juhatasid nad sisse lasteaia põnnide laulud,
koolilaste tantsud, laulud ja näidendi.
Kontserdi lõpetas Priiuse segakoori esinemine. Oleme
harjunud koori ees nägema Laura Kägo-Saunasood, kui
seekord asus dirigendi rolli Egle Tavita. Koori etteaste ja
ühtlasi ka kogu kontserdi lõpetas päevakohane laul „Ema
süda“.
10. mail avati seltsimaja uksed lausa kahe ürituse tarvis.
Esmalt toimus vallavanem Jüri Raudsepingu vastuvõtt
peredele, kus kasvamas uued ilmakodanikud. Oma
pöördumises
noorte lapsevanemate poole rõhutas
vallavanem, et nad oskaks väärtustada ja hinnata lastega koos
veedetud aega. Vallapoolse kingitusena jääb 2008. aasta
emadepäeva tähistama nimelise graveeringuga hõbelusikas,
mis kingiti igale kohale kutsutud lapsele.

Juunikuu esimesel nädalavahetusel toimus seltsimajas
pensionäride suvealguse pidu. Traditsioonilisele juubilaride
õnnitlusele järgnesid etteasted Priiuse segakoorilt ja
naistantsurühmalt „Krüsanteem“. Mõnusat tantsumuusikat
pakkus ansambel „Valik“. Ühiselt pilte vaadates
meenutasime
viimase
aasta
jooksul
korraldatud
ekskursioone, üritusi ja pidusid. Suvealguse peo
ettevalmistamisele aitasid tublisti kaasa „Krüsanteemi“
naised, OÜ Männiku Piim, OÜ Sahkar TT ning muidugi
Haaslava Vallavalitsus. Aitäh kõigile.
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik
Fotod: Uuno Ellen
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“Kaitse Kodu” maja põlemine Kurepalus
Jätkub...
“Vaba Maa” nr 271 – 17 november 1932.
“Tules hävines Haaslava seltsimaja.
Päästa suudeti ainult einelauapidaja kraam.
Tartu, 16 novembril: möödunud ööl põles maha Haaslavas
Kure talus asuv kaitseliidu päralt olev seltsimaja ühes kogu
seltsi varandusega. Mahapõlenud majast oli alles hiljuti
saanud valmis üks osa, teine osa on vanem ehitis. Tuli algas
öösel kella 2 paiku näitelava poolsest otsast, kus elanikke ei
ela. Et tuul oli tulele päri, siis kustutamine osutus võimatuks.
Majas elas ainult seltsi einelauapidaja Konstantin Lodi oma
naise ja väikese lapsega. Viimane oli öösel juhuslikult
ärganud ja näinud läbi aknaluugi pragude tulekuma.
Einelauapidaja varandus suudeti tulest ära päästa.
Maja peal oli kaitseliidul suurem summa võlga. Kinnitatud
oli maja ühes hävinud varandusega 10600 krooni eest,
tegelik kahju aga ulatub 15000 kroonini. Arvatakse, et
seltsimaja on põlema süüdatud. Et tulekuma paistis Tartu,
siis küsis sealse tuletõrje lendsalk koha pealt informatsiooni,
kuid kui selgus, et päästa pole midagi võimalik, siis Tartu
lendsalk välja ei sõitnud.”
“Kaja” nr 272 – 17 november 1932.
“Kurepalu kaitseliidu maja põles maha.
Kahju üle 1 miljoni sendi. Oletatakse süütamist.
Tartu lähedal Haaslava vallas Kurepalus juhtus kesknädala
varahommikul kella 2 paiku suurem tuleõnnetus. Põlema
süttis kaitseliidu kohaliku maleva maja, mida kohapeal
kutsuti “Kaitse Koduks.” Suur kahekordne puumaja põles
maani maha. Ainult einelauapidaja toakraam suudeti päästa.
Hoone oli ehitatud 3 aastat tagasi ja oli kindlustatud KS
“Eestis” 1 miljoni sendi peale. Tuld kustutama ruttasid 2
pritsi, kuid tuli lõõmas nii laialt, et enam kustutada ei
suudetud.
Tule algus näis arusaamatuna, kuna tuli algas näitelava poolt
otsast, kus keegi ei elanud. Hoone teises otsas elas ökonoom
Lodi, kes märkas tuld alles siis, kui leegid katusest välja lõid.
Mitmed asjaolud lubavad eeldada süütamist.
Kaitseliidu maleva kodu ehitasid 1929. aastal 29 kohalikku
põllumeest, kes igaüks annetas 25000 senti, peale selle
koguti raha annetuste ja pidude abil. Haaslava Perenaiste
Selts annetas seltsimajale näitelava eesriide ja akende
kardinad.
Korvmööbel ja saali pingid osteti samuti annetuste abil.
Nüüd hävines kogu see rahva rahadega ostetud varandus.
Tulest suudeti päästa ainult maja lähedal asuv kuur.
Tule kuma märgati ka Tartus. Vahipostil seisev kordnik
arvas, et põleb mingi hoone linnas, andis häire tuletõrje
landsalgale, kes kihiutas linna piirile. Seal konstateeriti, et
tulekahju juhtus väljaspool linna ja abi enam anda ei jõua.”
“Tartu Maaleht” nr 126 – 19 november 1932.
“Kaitseliidu kodu põles maha.
Haaslaval oletatakse süütamist.
Teisipäeva öösel märgati Haaslava kaitseliidu kodus tuld.
Tuli oli paisunud juba nii suureks, et leegid katusest välja
lõivad. Kohe teatati tulekahjust vallamajja ja Tartu, kust
saadeti kiiresti abi. Vallamajast kohale toodud kustutus
abinõudega ei suudetud aga palju ära teha, sest veest tuli

puudus. Peagi selgus, et tuli oli haaranud terve maja ja
abiandmine osutus asjatuks. Kaitseliidu kodu põles maani
maha ja päästa suudeti ainult osa seesolevat kraami. Isegi
kodu einelauapidaja sai põlevast majast välja alles siis, kui
tuli oli haaranud terve maja ja kui leegid teda kimbutama
hakkasid.
Hooned olid kinnitatud kindlustusseltsis “Eesti.” Arvatakse,
et siin on tegemist kuritahtliku süütamisega.”
“Vesti Dnja” nr 269(2113) – 17 november 1932.
“Sgorel dom samozašitõ.
V Jurjevskom ujezde, v rajone posjolka Haslava v notš na
vtornik vspõhnul pozar v postrojennom zdes nedavno dome
mestnovo otrjada samozašitõ. Dom sgorel do osnovanija i
spasti udalos liš imušestvo soderzatelja bufeta K. Lodi.
Dom bõl zastrahovan vmeste s nedvizimõm imušestvom za
10 600 kron, odnako faktitšeskii ubõtok prevõšajet 15 000
kron. Predlagajut, što ogon voznik ot podzoga. Pozar bõl
viden i v Tartu.”
“Päevaleht” nr 315 – 17 november 1932.
Poliitilise iseloomuga süütamine.
Haaslava kaitseliidu kodu tuleroaks.
Tartu, 16 november. Täna öösel kella 2 paiku süttis põlema
Tartumaal, Haaslava vallas, Kurepalus asetsev Haaslava
kaitseliidu malevkonna kodu hoone. Maja poles maani maha.
Sisse põles ka kaitseliidu malevkonna lipp ja Haaslava
Põllumeeste Kogu roheline lipp. Ümbruskonna tuletõrje ei
suutnud puust hoonet päästa.
Hoone tegelik väärtus võrdub kindlustussummale, mis on 10
600 krooni.
Esialgsel juurdlusel tehti kindlaks, et tegemist on
süütamisega. Mõningad andmed vihjavad isegi sinna poole,
et see oli poliitilise iseloomuga kuritegu.”
Süütaja jäigi välja selgitamata. Ei aidanud ka kompanii
juhatuse poolt väljakäidud preemia süüdlase ülesandjale.
“Tartumaa Maleva Teataja” nr 18/19 – 3 detsember 1932
kirjutas:
“Kaitseliidu Haaslava kompanii juhatuse otsus.
Kuna kaitseliidu Haaslava kompanii kodu süütajaid ei ole
seni veel kindlaks tehtud, siis määrata süüdlase ülesandjale
tasuks 250 krooni. (praeguses vääringus võiks see summa
olla ehk 8000 ja 12 000 krooni vahel.)
Teada anda kriminaalpolitseile ja ülesandja nimi jääb
saladusse.”
See raha aga jäigi välja maksmata.
Kuulu järgi oli hiljem sekeldusi Haaslava tuletõrjepealikel,
sest
vallamaja juures
olnud
veetõrred
osutusid
kasutamiskõlbmatuks ja kohalikud tuletõrjujad ei saanud
maja kustutamisel midagi teha, vaid vaatasid põlemist pealt.
Kindlustusselts maksis maja väärtuse välja ja juba 1933.
aasta sügiseks oli uus maja ostetud ja remonditud. Uue maja
nimeks pandi Kaitseliidu Haaslava kompanii kodu
„Kaitsekodu“.
Maja pidulik avamine toimus 5. novembril 1933, kui peeti
Haaslava põllumeeste lõikuspidu.
Taivo Kirm
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Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
16.08.2008

Haaslava valla III Külademängud Metsanurga külas

Jälgi reklaami

Informatsioon
• 20 mail k.a. varastati Tartumaal, Vana-Kuustes must murutraktor Partner 125-97. Kui keegi on kirjeldatud traktorit
märganud või kui on pakutud müüa, siis palun teatada sellest numbrile 5659064. Vaevatasu 5000 krooni
• Kodanikud, kes käesoleva aasta 11.veebruariks esitasid avaldused veeprogrammis osalemiseks, peavad täiendavalt esitama
vormikohase taotluse koos lisadega. Viimased leiab Haaslava valla koduleheküljelt www.haaslava.ee.
• Maikuu infolehe artiklis „Haaslava meeskoor andis juubelikontserdi“ oli solistide nimed ekslikult vahetusse läinud. Palume
õigeks lugeda järgmine lause: „Kontserdi ametliku lõpuloona laulis koor G. Ernesaksa laulu „Kutse“, soleerisid Hanno
Kurvits ja Jüri Karja.“. Vabandame.
• Internetis saab nüüd lugeda infolehe Teataja kõiki eelnevaid numbreid alates aastast 1994.
• Järgmine infolehe number ilmub augusti viimasel nädalal. Kaunist suve kõigile lugejatele soovib infolehe toimetus.

ÕNNITLEME JUUBILARE

ÕNNITLEME
Kusta Adamson
Martin Suits
Viivi Rebane
Lydia Viilup
David Kuruk
Valentina Gerassimova
Hilda Liiv
Õie Kalmus
Linda Välja
Meinhard Koemets
Higo Mölder

Kris Karu
07.05.2008
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Politseiteated
 16.05 lõhkusid alaealised Aardla külas Keskuse 3 maja
trepikoja ukseklaasi. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati
väärteomenetlust.
 18.05 kell 15.54 teatati politseile, et Roiu bussipeatuses
on inimene pikali. Tegemist oli haigushoo all kannatava
inimesega, kellele kutsutud kiirabi toimetas ta haiglasse.
 Ajavahemikul 12.05-16.08 on Päkste külas asuvalt
kinnistult ära viidud erinevaid metallesemeid.
 Ajavahemikul 19.05-21.05 on vandaalitsetud Roiul,
Männi tänaval seisnud sõiduauto Audi kallal -kraabitud
kapotti, katust, tagastanget ja teisi kere detaile. Teo
toimepannud isikute kohta ootab konstaabel teavet telefonil
53 307 112.
 23.05 kell 19.40 sai politsei teate, et Roiu lähedal asuvas
metsas soovib nooruk sooritada enesetappu, hingates sisse
auto heitgaase. Kohalesaabunud patrull andis nooruki üle
kiirabile.
 29.05
öösel
viidi
Kõivukülas
asuvast
puidutöötlemisasutusest ära uusi euroaluseid, varastatud
kahju ja kogus on selgitamisel.
 01.06 hommikul avastati, et öö jooksul on lõhutud Roiul,
Männi tänaval seisnud sõiduauto Opel küljepeegel ja
kriibitud sõiduauto keret. Antud asjas on alustatud
väärteomenetlust. Teo toimepannud isikute kohta ootab
konstaabel teavet telefonil 53 307 112.
 Ajavahemikul 25.05-03.06 kaevati Roiu, Kesktänav 10
kinnistult välja majaelaniku rabarberipõõsas, millega tekitati
põõsaomanikule varalist ja moraalset kahju 1500 krooni.
Antud tegu lahendatakse tsiviilseadustes sätestatud alustel ja
korras.
 04.06 kella 12.18 ajal juhtus liiklusõnnetus Igevere külas
Reola-Hammaste tee 2,7 km, kus sõiduauto VW Golf alustas
liikumist ja keeras ette tagant lähenenud kruusakoormaga
veoautole Scania. Kokkupõrke tagajärjel said sõiduautos
olnud reisijad kergeid kehavigastusi, kuid lubati peale
esmaabi andmist kodusele ravile.
 04.06 päeval toimetati Roiu kaupluse juurest kainenema
kaks meeskodanikku ja ühele meeskodanikule koostati
kohapeal rahatrahvi otsus.
 04.06 kell 15.25 häiriti majaelanike rahu Roiu, Kesktänav
10 maja hoovis valjuhäälsete solvavate väljenditega.
Asjaolude väljaselgitamiseks alustati väärteomenetlust.
 06.06 kell 23.54 kutsuti politsei Kurepalu järve ääres
telkivatele noorukitele, kes rikkusid ümberkaudsete
majaelanike rahu. Noorukite suhtes alustati väärteomenetlust.

ümberpaigutamisega. Asjaolude
alustatud väärteomenetlus.

väljaselgitamiseks

on

 14.06 peksti Ignase külas naaberküla noorukite poolt
kohalikku noorukit, politsei saabudes olid peksjad juba
lahkunud.
 15.06 peksti Ignase külas alaealist noorukit, tekitades
talle kehavigastusi. Asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud
kriminaalmenetlus.
 20.06 hommikul toimus liiklusõnnetus Kurepalus, kus
sõiduauto Nissan sõitis maha kaks telefoniposti,
liiklusõnnetuses sai vigastada sõiduauto juht. Liiklusõnnetuse
tekkepõhjus on selgitamisel.
 20.06 õhtul põrkasid Roiu alevikus Kesktänaval kokku
kaks sõiduautot BMW, kokkupõrkes inimesed vigastada ei
saanud, osapooled pöörduvad süüdlase kindlustusse.
 22.06 kell 17.22 kaotas Roiul, Oja tänaval juhitavuse
mootorratas, mis sõitis teelt välja, raskes seisundis
mootorrattajuht toimetati kiirabiga haiglasse.
 27.06 kutsuti politsei Ignase külla, kus oli tekkinud tüli
kahe joobes venna vahel. Patrulli saabudes olid osapooled
leppinud.
 Leitud jalgratas
16.06 leiti Roiu aleviku männikust jalgratas. Teavet leitud
jalgratta kohta saab telefonil 53 61 87 90.
SUVESOOVITUS POLITSEILT
Hoia oma pere noori-igas peres ja sugukonnas on vanemaid
inimesi, kelle sõna noortele loeb. Kuna just noored kipuvad
suvisel ajal purjuspäi autorooli istuma ja kihutama, siis on
omal kohal vanemate ja vanavanemate hoiatused noortele
uljaspeadele. Ellujäänud purjuspäi roolikeerajale on
rahatrahv üle 12 000 krooni ja kindel on vähemalt kolmeks
kuuks juhtimisõigusest ilmajäämine.
Hoia turvavöö alati peal-igal aastal sureb Eesti liikluses 4050 inimest seetõttu, et neil oli liiklusõnnetuse ajal turvavöö
kinnitamata. Turvavöö on ainus abivahend, mis aitab ka
teiste liiklejate vigade puhul elu päästa. Kasuta ise ja nõua
selle kasutamist kõigilt, kelle ellujäämine sulle tähtis on.
Tavaline trahv turvavarustuse mittekasutajale on üle 2000
krooni.
Hoiata ohtlikku liiklejat -iga päev näeme liikluses
kaasliiklejaid, kes käituvad ohtlikult enese ja teiste suhtes.
Kõigist
joobekahtlastest,
kihutavatest
ja
ohtlikult
manööverdavatest sõidukitest anna teada politsei liiklusliinile
14 900. Politsei edastab hoiatuse sõidukiomanikule ja sageli
aitab see rikkuja sõiduharjumusi parandada.
LIIKLUSLIIN 14 900 –TÕHUS LIIKLUSKAHJURITE
TÕRJE LÕUNA-EESTIS

 07.06 kell 20.45 paiskus Aadami külas külili veoauto
DAF, õnnetuses sai tehnilisi vigastusi veoauto.
 13.06 rikuti majaelanike rahu Roiu, Kesktänav 10 maja
hoovis
veekogumisnõude
ebakorrapärase

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

Harras Tiisler
vanemkonstaabel

