Haaslava valla infoleht
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18. oktoobril 2009 toimuvad kohaliku omavalitsuse volikogude valimised
Eelhääletus toimub Haaslava vallamajas 12., 13. ja 14.
oktoobril kell 12.00 – 20.00 (hääletada saavad kõik
valimisõigust omavad isikud).
Valimispäeval toimub hääletus Priiuse seltsimajas kell
9.00 – 20.00 (hääletada saavad valimissõigust omavad
isikud, kelle elukohaks Rahvastikuregistriandmetel on
Haaslava vald).
Valijal peab kaasas olema kehtiv isikut tõendav dokument
(näiteks pass, isikutunnistus, juhiluba, pensionitunnistus),
millel on isiku nimi, sünniaeg ja foto.

Kui valija terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse
tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda
hääletamist oma kodus.
Kodus hääletamine toimub ainult valimispäeval ja kodus
hääletada saab vaid juhul, kui selleks on eelnevalt esitatud
kirjalik taotlus, kus on märgitud kodus hääletamise
taotlemise põhjus Taotlust saab esitada 18. oktoobri kella
16.00-ni vallavalitsusele või jaoskonna komisjonile.
Maire Manglus
jaoskonnakomisjoni esimees

Valla bussi sõiduplaan
Eelvalimiste päevadel
12. oktoober
18.00 Aardla
18.05 Lange
18.10 Tõõraste
18.15 Villemi
18.20 Uniküla
18.25 Kulpna
18.30 Kriimani
18.35 Roiu
Tagasi, kui on valitud

13. oktoober
16.30 Aardla
16.35 Lange
16.40 Tõõraste
16.45 Villemi
16.50 Uniküla
16.55 Kulpna
17.00 Kriimani
17.05 Roiu
Tagasi, kui on valitud

14. oktoober
16.10 Aardla
16.15 Lange
16.20 Villemi
16.25 Tuigo
16.30 Kurepalu
16.35 Uniküla
16.40 Kulpna
16.45 Kriimani
16.50 Roiu
Tagasi, kui on valitud

Valimispäeval 18. oktoobril
Esimene bussiring
10.00 Aardla
10.05 Lange
10.10 Tõõraste
10.15 Tuigo
10.20 Kurepalu
10.25 Roiu
10.30 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud
Teine bussiring
11.10 Uniküla
11.15 Kulpna
11.20 Kriimani

11.25 Sillaotsa
11.30 Roiu
11.35 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Neljas bussiring
14.30 Roiu
14.35 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Kolmas bussiring
12.25 Uniküla
12.30 Aadami
12.35 Villemi
12.40 Tuigo
12.45 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Viies bussiring
15.00 Sillaotsa
15.05 Koke
15.10 Sooru
15.15 Sihi bussipeatus
15.20 E-tänav
15.25 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Kuues bussiring
16.10 Sillaotsa
16.20 Kriimani
16.25 Kulpna
16.30 Uniküla
16.35 Aadami
16.40 Villemi
16.45 Tõõraste
16.50 Lange
16.55 Aardla
17.00 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
Vallavalitsuse istungitel arutatud küsimused
25. august
− Sotsiaaltoetuse mittemaksmine.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
− Esimesse klassi astuja toetuse maksmine.
− Haaslava vallas Päkste külas asuva Soo maaüksuse
jagamine.
− Haaslava Vallavalitsuse 16.06.1997 korralduse nr 209
muutmine.
− Villemisoo ehitisaluse ja selle teenindamiseks vajaliku
maatüki kindlaksmääramine ja maksustamishinna
kinnitamine korteriomandi seadmiseks.
− Servituutide seadmine.
− Vallavara rendileandmiseks eelläbirääkimistega
pakkumise väljakuulutamine.
− Hajaasustuse veeprogrammi hindamiskomisjoni
ettepaneku kinnitamine.
− Männi tee 5 maaüksusel detailplaneeringu algatamine
ja planeeringu koostamise tingimuste kinnitamine.
− Kasutusloa andmine.
− Puurkaevu rekonstrueerimiseks ehitusloa andmine.
− Reoveepuhasti rekonstrueerimiseks nõusoleku
andmine.
− Ehitusloa andmine.
8. september
− Ehituslubade andmine.

− Haaslava Vallavalitsuse 13.01.2009 korralduse nr 11
„Maa suuruse, piiride, sihtotstarbe ning
maksustamishinna kindlaksmääramine ja Ülle Otsuse,
Elmut Käärsti ning Ants Käärsti omandisse
ostueesõigusega erastamiseks nõusoleku andmine“
muutmine.
− Roiu alevikus asuva Kolgapuidu kinnistu jagamine.
− Koha –aadresside määramine.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest (2
eelnõud)
− Hoolduse seadmine.
− Riikliku peretoetuse maksmine.
− Valimisliit Koduvald Haaslava avaldusele vastamine.
14. september
− Ehituslubade andmine.
− Tegevustoetuse maksmine.
− Valimisliit Mõte ja Tegu avaldusele vastamine.
− Valimisreklaami avaldamisest valla infolehes.
Vallavolikogu 18. septembri istungil vastuvõetud otsus
ja määrused
− Jaoskonnakomisjoni moodustamine ja esimehe ning
liikmete nimetamine;
− Roiu Lasteaia Kukupai põhimääruse kinnitamine;
− Roiu Lasteaia Kukupai rahastamisel lapsevanema poolt
kaetava osa määra ja tasumise korra kinnitamine.
Ene Silla
vallasekretär

9. september
− Raha eraldamine valla eelarve reservfondist.

Roiu paisjärv kasvatab veetaset
Käesoleva aasta maikuus algasid tööd Roiu paisregulaatori
juures. Seoses eelmise aasta novembrikuise suurveega oli
lagunenud
paisjärve
regulaator.
Juba
varasemalt
lagunemisohtlikuks tunnistatuna ootas see toetust
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt, kuid lagunemine
kiirendas rahastamisprotsessi arvestatavalt.

Foto: Priit Lomp

Riigihanke tööde teostamiseks võitis KPK Teedeehitus ning
tööd, mida riigihanke korras teostati, olid vana regulaatori
lammutamine, uue teetammi ning uue regulaatori ehitamine.
Ehitustööd valmisid septembrikuus ning varasema trööstitu
pildi asemel on uus regulaator viisaka väljanägemisega ning

vastupidavama konstruktsiooniga. Huvitavam on ka uue
regulaatori tehniline lahendus – vesi jookseb regulaatorist üle
nelja külje, mis jagab ka regulaatorile tekkiva surve
ühtlasemaks.
Projekti järgi ehitati regulaatorile pääsemiseks ka metallist
sild, et veetaseme tõstmine ning langetamine oleks turvaline.
See tekitab kindlasti paljudes inimestes huvi ise regulaatorit
lähemalt vaatama minna, kuid loodame, et suletud piirdeaiast
kaugemale oma samme ei seata.
Sel ajal, kui paisjärve veetase oli madalal, kasutasid paljud
veeäärse maa omanikud võimalust oma kaldaääre
puhastamiseks ning varasema võsastunud kaldaäärte asemel
vaatavad meile nüüd vastu puhtad ja kujundatud kaldad.
Sarnaselt eraomanikega toimis ka vald ning võtsime oma
südameasjaks Roiu ranna laiendamise ning sealsete
puhkamisvõimaluste parandamise, millega jätkame kindlasti
ka kevadel. Siinkohal täname ka Roiu vabatahtlikke, kes
võtsid vaevaks oma kodukoha ümbruse pärast muret tunda
ning juba enne suuremate tööde algust prahi korjamise ning
roo niitmisega algust tegid.
Praegu tegeleme veetaseme tõstmisega ning loodame, et
järgmisel kevadel on põhjust sellesuviste tööde üle ainult
rõõmu tunda.
Priit Lomp
majandusnõunik

Teataja

3

Unistus sai teoks
Roiu
alevikku
Sillaotsa
Põhikooliga
ühendavat
kergliiklusteed on aastaid oodatud. Pole ju see kurviline ja
üpris kitsuke maanteelõik teepeenral kõndijas või rattaga
sõitjas kunagi turvatunnet tekitanud. Ikka leidub neid
sohvreid, kes kiirust piiravaid märke millekski ei pea.
Vestlustes Tartu teedevalitsusega hakkas kergliiklustee
ehitamise võimalikkusesse lootust tulema 2007. aastal, kui
alustati Tõrvandi-Roiu-Uniküla
maantee teetruupide
rekonstrueerimisprojektide koostamisega. Siis nähti koos
Sillaotsa teetruubi ehitamisega ette kergliiklustee rajamine
sillast kuni Päkste bussipeatuseni. Siit edasi arenes juba
2008. aasta alguses koostöökokkulepe kergliiklustee
ehitamiseks kuni Roiu alevikuni ning samal aastal valmis ka
projekt. Tänu ehitushindade langemisele tekkis nüüd juba uut

nime, Lõuna Regionaalne Maanteeamet, kandval asutusel
võimalus rahastada ehitamist veel sellel aastal. Lubaduste
järgi saab ehituse lõppfaasis olev teelõik valmis 30.
septembriks. Pärast kergliiklustee valmimist antakse see üle
valla bilanssi ja edaspidised hooldus- ja remonditööd tuleb
teha valla vahenditega. Võimaluste avamisel ehitab vald
kindlasti kergliiklustee valgustuse. Mõttekas ja kasulikum on
teha seda koostöös sideliinide valdajaga, et praegu
silmariivav amortiseerunud õhuliin saaks asendatud
maakaabliga.
Jüri Raudseping
vallavanem

Hea vallarahvas
Peagi toimuvad järjekordsed kohalike omavalitsuste
volikogude valimised. Oma tegemisi on lõpetamas meie valla
2005. aastal valitud volikogu koosseis ja septembrikuu 18.
kuupäeval, täpselt kuu aega enne valimisi, toimus viimane
korraline istung.
Nelja aasta jooksul võttis volikogu vastu palju vallaelu
suunavaid otsuseid ja määrusi, kuid ilmekama ülevaate
tegemistest annavad ikkagi nende aastate jooksul tehtud
investeeringud. Siinkohal annaksingi põgusa ülevaate nelja
viimase aasta tegevustest vallaelu arendamisel.
Kõik need aastad on prioriteediks number üks olnud Sillaotsa
Põhikooli õpitingimuste parandamine. 2006. aastal valmis
Sillaotsa Spordihoone, põhikool viidi üle maagaasil töötavale
keskküttele, ehitati ventilatsioonisüsteemid, remonditi
klassiruume, vahetati katusekatted. 2007. aastal ehitati
koolile uus reoveepuhasti. 2009. aastal remonditi
õppekabinette, söögisaal, koridore. Õppehoone sai uue
välisviimistluse, uued trepid. Koolile ehitati sisuliselt uus
staadion, rajati tenniseväljak ja parkla. Investeeringute
kogumaht nelja aasta jooksul põhikoolile on olnud ca 20,5
milj krooni, millest abi korras on saadud riigieelarvest,
Keskkonnainvesteeringute Keskusest ja Euroopa Liidu
struktuurfondidest kokku 7,8 milj krooni. Hetkel õpib
põhikoolis 64 õpilast.
Roiu Lasteaia Kukupai ruumides on tehtud remonte seoses
kolmanda rühma avamisega 2006. aastal, mänguväljaku
uuendamisega 2008. aastal ja neljanda rühma avamisega
2009. aastal. Tööde kogumaht on 0,85 milj krooni, millest
abi korras on saadud regionaalsete investeeringutoetuste
programmist 0,35 milj krooni. Lastaia neljas rühmas käib 72
last ja kõik kohasoovid on rahuldatud.
2007. aastal vahetati Priiuse Seltsimaja katusekate, 2008.
aastal ehitati maagaasil töötav keskküttesüsteem. Väliürituste
jaoks on valmimas Kurepalu uus laululava koos puhkepargi
ja ujumiskohaga. Tööde kogumaht on 1,94 milj krooni,
millest abi korras on saadud kultuuriministeeriumilt ja
Leader programmist 0,75 milj krooni.
Vooremäel on rekonstrueeritud radasid ja suusasildu ning
ehitatud uus juurdepääsutee koos parklaga. Tööde maht on
olnud 1,08 milj krooni, millest 0,80 milj krooni on saadud
kultuuriministeeriumilt.

2007. aastal rekonstrueeriti ning laiendati tänavavalgustust
Roiu alevikus ja Ignase külas. Valgustuse laienduse sai
Kurepalu küla. Tööde maht oli 0,90 milj krooni, millest
siseministeeriumilt saadi 0,69 milj krooni.
Valla maanteid ja tänavaid on nendel aastatel hooldatud ning
remonditud 4,28 milj krooni suuruses mahus, milleks
riigieelarvest on saadud toetust 2,93 milj krooni. 2009. aastal
alustati
ühisveevärgija
kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimistöödega Roiu alevikus ja Ignase külas.
Ligemale 17,6 milj maksvast töödeprogrammist saab
käesoleval aastal tehtud töid ca 10 milj krooni ulatuses. Valla
omaosalus programmis on 10% ja see on tasutud. 85%
saadakse vahendeid Ühtekuuluvusfondist ning 5%
Keskkonnainvesteeringute Keskusest.
Hiljaaegu lõppes Roiu paisjärve uue regulaatori ja teetruubi
ehitus. Tööde maksumus oli 2,13 milj krooni, millest
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadi 1,92 milj krooni.
Kokku on viimase nelja aasta jooksul tehtud vallas
olulisemaid investeeringuid ca 40,7 milj krooni eest (valla
2009. aasta eelarve on 20,9 milj krooni). Nende tööde
tegemiseks
on
saadud
abirahasid
(riigieelarve,
Keskkonnainvesteeringute Keskus, struktuurfondid jne)
mahus ca 24,2 milj krooni.
Vallas ei ole pillavalt rahadega ümber käidud. Kui
tavatsetakse rääkida väikeste omavalitsuste suurtest
valitsemiskuludest,
siis
Äripäevas
avaldatud
227
omavalitsuse valitsemiskulude reastuses ühe vallaelaniku
kohta on need meie omadest kallimad tervelt 187-s
omavalitsuses.
Hea vallakodanik! 18. oktoobril oled Sa oodatud tegema
valikut - keda usaldad järgneval neljal aastal vastu võtma ja
ellu viima vallaelu edendavaid otsuseid. Juba käimasolev
valimiskampaania ei jää seekord ka meie vallas sageli oma
olemuselt millegi poolest maha suurlinnades toimuvatest.
Seepärast on väga oluline, et teeksid oma valiku iseseisvalt ja
läbimõeldult.
Parimate soovidega,
Lauri Roosiorg
vallavolikogu esimees
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Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised 2009
Seoses eelseisvate kohalike omavalitsuste valimisega tegid Haaslava Vallavalitsus ja infolehe „Teataja“ toimetus kõigile valla
territooriumil kandideerivatele erakondadele, valmisliitudele ja üksikkandidaatidele ettepaneku edastada infolehe kaudu oma
valimislubadused. Head lugemist ning õigete otsuste tegemist valimispäeval!

Kandidaatide koondnimekiri
Eesti Reformierakond
nr 101 Ellen Tohvri
nr 102 Mati Meos
nr 103 Ants Laugma
nr 104 Lenar Lõhmus
nr 105 Erik Tohvri
nr 106 Liis Barkala
nr 107 Kristjan Kutsar
Valimisliit Koduvald
Haaslava
nr 108 Jüri Raudseping
nr 109 Lauri Roosiorg

nr 110 Marju Jansen
nr 111 Taivo Kirm
nr 112 Priit Lomp
nr 113 Tiina Radionov
nr 114 Margus Leek
nr 115 Jaan Undrits
nr 116 Heiki Kõõra
nr 117 Kristjan Jansen
nr 118 Urmas Roots
nr 119 Sirle Vassila
nr 120 Väino Prii
nr 121 Andres Arujõe

nr 122 Anne Lõssenko
nr 123 Tarmo Haar
nr 124 Hart Mõtsmees
nr 125 Tauris Vijar
nr 126 Raivo Murumets
nr 127 Tiit Kruusement
Valimisliit Mõte ja
Tegu
nr 128 Peeter Suislepp
nr 129 Anne Laur
nr 130 Sergei Tomba
nr 131 Annika Tõnurist

nr 132 Margus Pleksner nr 144 Kaido Kaha
nr 133 Tõnu Ojamaa
nr 145 Andres Aasna
nr 134 Merike Saabel
nr 146 Tarvi Toom
nr 135 Ingar Dubolazov Eesti Keskerakond
nr 136 Tõnu Muru
nr 147 Taivo Vilpo
nr 137 Urmas Pleksner
nr 148 Karin Ausin
nr 138 Riina Kalda
Üksikkandidaat
nr 139 Enn Kull
nr 140 Johanna Annamaanr 149 Lembit Luik
nr 150 Maie Otsa
nr 141 Janek Liiv
nr 151 Aivo Hintser
nr 142 Tiit Soe
nr 143 Viktoria Arujõe

Eesti Reformierakond: Teeme Haaslavast valla, kus ollakse oma unistuste kodus!
Haaslava vallas annab Reformierakond esmakordselt märku
soovist osaleda aktiivselt vallaelu korraldamises. Tegusad
inimesed, kellel on ette näidata häid tulemusi nii ärimaastikul
kui ka avaliku elu korraldamises, ja nende innovaatilised
mõtted, saavad olema tugevaks toetuseks valla arengut
suunavatele ideedele. Alati saab paremini!
Üheks võtmesõnaks paremaks muutmise teel on „koostöö“.
Erinevate kootöövormide leidmine valla elanike, kohalike
ettevõtete ja ühingutega, poliitiliste oponentidega,
naabervaldade ja Tartu linnaga ning kindlasti ka riigiga saab
olema suurimaks väljakutseks. Oleme valmis alustama
dialoogi naabervaldadega ühinemise temaatikas.
Ühiselt tegutsedes on võimalik tuua uusi investeeringuid,
lahendada teravaid sõlmprobleeme ühistranspordi ja
haridusküsimustes, arendada turismi ja sportimisvõimalusi
ning muuta vald elanikele ja kõigile külalistele.
Oluline valla arengule on ka koostöö valla asutustega:
eelkõige Sillaotsa kooli, Spordikooli ja lasteasutustega. Kui
Roiu alevikus on lastehoiu küsimused lahenduse leidnud siis
Kurepalu ja Aardlapalu lastega perede mure on selgelt
üleval. Vajadus lastehoiu järele Haaslava valla piirialale või
naabervalda on rohkem kui selge ja kiire lahenduse leidmine
on hädavajalik.
Üheks tõsiseks teemaks vallas on ka turvaline liiklemine.
Täna puuduvad meil kergteed, kus jalakäijad ja ratturid
turvaliselt liikuda saaksid. Teedevõrgu süsteemne arendus
aitaks vähendada ka ühistranspordi valupunkte, sest paljudel

kuudel aastas on võimalik liikuda jalgrataste ja muude
tervislike liikumisvahenditega. Koostöös naabervaldade ja
Tartu linnaga on võimalik kujundada peaaegu 60 km pikkune
kergteede ringsüsteem.
Millised on meie valla tõmbekeskused? Vaieldamatult
Vooremägi. Siia võiks tee leida mitte ainult iga vallaelanik,
vaid ka kõik lähivaldade ja linnade spordisõbrad. Vooremäel
on olemas kõik eeldused, et saada Eesti tasandil
arvestatavaks spordikeskuseks.
Tõmbekeskus on ka Eesti Lennundusmuuseum, kus on
olemas hindamatu tehnilist innovatsiooni kajastav
ekspositsioon. Eesti Lennundusmuuseumi üheks eesmärgiks
on kasvada rahvusvaheliselt arvestatavaks teadmistepõhiseks
turismikeskuseks, saada noorte vaba aja veetmise kohaks,
propageerida lennundust ja lendamist. Äkki saab nii mõnigi
valla poiss või tüdruk siit kandvat tuult tiibadesse.
On oluline, et info vallas toimuva kohta jõuaks iga valla
elanikuni operatiivselt. Tänasel päeval kiirelt arenev
infoühiskond annab selleks häid võimalusi nii valla kodulehe
kui ka valla isikute infolisti kaudu.
Teeme Haaslavast valla, kuhu soovitakse rajada oma
unistuste kodu. Iga valla edukus sõltub otseselt sellest kui
hästi läheb tema elanikel. Me läheme vastu valimistele
üleskutsega, et kõik vallaelanikud oleksid valda sisse
registreeritud. Seeläbi suurendame nii elanike vastutust
koduvalla käekäigu eest kui ka valla tulubaasi.

Valimisliit Koduvald Haaslava
Valimisliit Koduvald Haaslava ühendab vallast hoolivaid ja
valla arengusse panustada soovivaid inimesi. Meie
kandidaadid on pikaajalise vallajuhtimise kogemusega nii
volikogus kui ka vallavalitsuses. Samuti on meie hulgas palju
uusi tegijaid, kes säravate isiksustena ning heade ideedega
valitavale volikogule kindlasti palju juurde annavad.
Järgnevatel aastatel lubame:
Kergliiklustee Roiult Tartuni – Oleme loonud lastele
turvalise
koolitee
Roiult
Sillaotsale.
Koostöös

naaberomavalitsuste
ning
Maanteeametiga
jätkame
kergliiklustee ehitamist Roiult Tartuni.
Vooremäe Tervisekeskuse arendamine – Lubame ehitada
suusaradade valgustuse ning mitmekesistada Vooremäel
vaba aja veetmise võimalusi vaatetorni ja puhkamispaikade
ehitamisega.
Noortekeskus Roiule – Ehitame Roiule 2010. aasta sügiseks
noortekeskuse. Ruumide ehitamisel ja sisustamisel kaasame
noori, et neis tekiks omanikutunne ja hoolivus.
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soovijal lasteaiakoha oma koduvallas. Lasteaiajärjekordade
Teed tolmuvabaks – Lubame jätkata tolmuvabade katete
tekkimisel avame uue rühmaruumi, et tagada lasteaiakoht
rajamisega vallateedel ning koostöös Maanteeametiga
igale lapsele.
parandame riigile kuuluvate kõrvalmaateede olukorda.
Sillaotsa Põhikool huvilistele atraktiivseks – Ehitame
Külaliikumise edendamine – Toetasime Kurepalu
staadioni jooksurajaga piirnevale alale terviserajad tekitades
Külaseltsi ruumide renoveerimist Priiuse Seltsimajas.
seeläbi õppurites suurema huvi spordi ja looduse vastu.
Tasakaalustatud arengu tagamiseks Haaslava vallas lubame
Koostöös õppurite, ja lapsevanematega populariseerime
panustada uute külaseltside loomisse ning abistame
põhihariduse omandamist Sillaotsa Põhikoolis.
külaseltse nii raha taotlemisel kui omavahendite leidmisel.
Kultuuri- ja spordielu mitmekesistamine – Lubame
Seltsimaja „Priius“ renoveerimine – Lubame renoveerida
spordiplatsidel, Priiuse Seltsimajas ja vastrenoveeritud
Priiuse Seltsimaja ruumid ja ehitada juurdeehituse, et
laululaval efektiivsema kasutuse ning korraldame ühise tunde
pakkuda efektiivset ja mitmekesist seltsielu nii vanale kui
hoidmiseks veelgi enam spordi- ja kultuuriüritusi.
noorele.
Valla elanikust valla kodanikuks – Iga registreeritud elanik
Ettevõtluse toetamine – Loome turupaviljoni ehitamisega
on vallale tulu toov maksumaksja. Kasvatame vallakodanike
Roiu keskuses väikeettevõtjatele võimaluse oma toodangu
arvu 2200ni, et laiendada valla tulubaasi, mis loob eeldused
turustamiseks. Toetame rahaliselt Haaslava vallas alustavaid
valla poolt osutatavate teenuste mitmekesistamiseks ning
ettevõtteid.
osalemise suuremates arenguprojektides.
Igale lapsele lasteaiakoht – Oleme avanud viimaste
aastatega kaks uut lasteaiarühma, mis võimaldab igale

Valimisliit Mõte ja Tegu: Haaslava heaks!
Haaslava vald vajab uusi positiivseid muutusi: rohkem
hoolimist kõikide valla inimeste suhtes, uusi ideid arenguks
ja suuremat läbipaistvust valla tegemistes. 2005. aastal
moodustatud valimisliit Mõte ja Tegu on kogu aeg rõhutanud
üheskoos vallaelu paremaks muutmise vajadust.
Valimisliidu kandidaadid on positiivsed inimesed, kel sära
silmades ning Haaslava südames – need on nii vanad kui
noored, ettevõtjad ja õpetajad, inimesed erinevatest Haaslava
küladest.
• Esimene MÕTE: väikeses vallas peame kõik käima ühte
jalga, seisma ühise eesmärgi eest, tegema koostööd!
• Esimene TEGU: korraldasime 30. augustil koristustalgud
„Koolitee puhtaks!”, mille käigus korjasime VooremäePäkste-Roiu-Kurepalu-Haaslava ja Roiu-Koke teede
äärest üles 100 kg prügi. Aitäh, kõigile osalejatele, sh
reformikatele!
• Seisukohad, millest me ei tagane: avalik huvi ei tohi
jääda erahuvide varju ning iga inimese mure peab leidma
lahenduse.
• Hea ja energilise vallavanema leiame avaliku konkursi
kaudu.

Ootame teilt häid mõtteid ja ettepanekuid:
Kurepalu küla Haaslava vald Tartu maakond 62113,
Valimisliit Mõte ja Tegu;
peeter.suislepp@eesti.ee; telefon 521 8588;
merike.saabel@mail.ee; telefon 504 0931;
margus.pleksner@mail.ee; telefon 521 8108.
Meie valimisprogrammi toimetame teieni õige pea. Head
lugemist ja hoogsat kaasamõtlemist – sest ainult üheskoos
saame muuta meie vallaelu paremaks.
Mõtleme ja tegutseme koos!
Valimisliit Mõte ja Tegu
NB! Järgmine kohtumine vallaelanikega toimub pühapäeval,
27. septembril:
• kell 11.30 koristame teeääri (Reola-Lange-AardlaSuurekivi-Aardlapalu) – tule, kas Aardla, Aardlapalu või
Lange bussipeatusesse,
• kell 13.00 kohtume Aardla võrkpalliplatsi juures, kus
räägime Aardla küla ja Haaslava valla väljakutsetest,
muredest ja rõõmudest.

Eesti Keskerakond: Karin Ausini arvamusartikkel
Haaslava vald on võrreldes teiste
Eesti
omavalitsustega
territooriumilt ja rahvaarvult üks
väiksemaid, mistõttu suur osa
eelarvest kulub omavalitsuse
valitsemiseks ehk vallaametnike
ja allasutustes töötavate inimeste
palkadeks. Selleks, et vald oleks
jätkusuutlik ning suudaks üleval
pidada piisavalt palju pädevaid
ametnikke,
pakkuda
oma
elanikele vajalike teenuseid ja
suudaks täita talle seadusega pandud erinevaid kohustusi on
vaja piisavalt palju elanikke ehk maksumaksjaid. Kahjuks
Haaslava vald oma alla 2000 elanikuga ei ole piisavalt
jätkusuutlik üksi jätkama, seda enam, et riik on väga suures
mahus kärpinud eelarvelisi vahendeid omavalitsustele. Ma
olen küll oma kodukandi patrioot kuid valla huvides tasub
meil mõelda liitumisega oma suurema naabriga Ülenurme

vallaga, mis tõstaks kindlasti omavalitsuse võimekust ja
juhtimise efektiivsust. Haaslava vallarahvas on alati
Ülenurme vallarahvaga hästi läbi saanud ning näiteks uus
vallakeskus Ülenurmes ei oleks samuti kaugel, seda enam
kui Roius või Kurepalus oleks vallavalitsuse infosaal
erinevate teenuste osutamise tarvis.
Kindlasti võimaldaks suurem omavalitsus, kus elaks ca 7000
elanikku paremini toime tulla ehk oleks suurem
investeeringute ja kvaliteetsem teenuste pakkumise võimalus
ning olla võrdväärsem koostööpartner riigile ja teistele
omavalitsustele. Jutud sellest, et liitumine teiste
omavalitsustega pole väiksemale osapoolele kasulik, pole
õiged, pigem kardavad teatud vallaametnikud kaotada oma
tööd kuigi kuluaarides peavad ka enamik vallavanemaid
liitumise mõtet mõistlikuks. Loomulikult ei kaota liitumine
kõike probleeme koheselt ning tähtis on ka see, et riik
suurendaks omavalitsuste tulubaasi kuid kindlasti oleks
väikevaldade liitumine meie kõigi huvides.
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Keskerakonna põhiteesid Haaslava vallas:
• Tagame tasuta sooja koolilõuna igale põhikooli ja
kutsekooli õpilasele!
• Tuleb toetada valla kultuurielu rikastavaid
mittetulundusühinguid ja seltse
• Loome Haaslava valda noortevolikogu ja noortekeskuse
• Hoiame ja väärtustame meie valla traditsioone!
• Jätkame Vooremäe spordikeskuse arendamist
• Otsime võimalusi sotsiaalsete töökohtade loomiseks
• Säilitame laste sünnitoetuse 6000 krooni

• Korrastame vallateid ja –tänavaid (teede hööveldamine,
tolmuvabaks tegemine jne)
• Aitame käivitada naabrivalve piirkondi
• Korrastame tänavavalgustuse
• Toetame oma väiketuru loomist Haaslava valda.
• Peame soodustama väljastpoolt valda ja Eestit tulevate
ettevõtete investeerimist meie valda!
• Toetame külaliikumist!
• Tõstame vallajuhtimise efektiivsust ning alustame
läbirääkimisi ühinemaks Ülenurme vallaga!

Üksikkandidaat Lembit Luik
Vald – see oleme meie kõik – noored ja vanad, lapsed ja
pensionärid, kodused ja töölkäijad, talunikud ja uusasunikud.
Vald – see on ka loodus meie ümber, maa mida kasutame,
järved, metsad, sood. Me kõik tahame elada oma vallas hästi
– tunda end turvaliselt, elada rahumeelselt koos oma
naabritega ja läbisõitjatega. Selleks, et end hästi tunda,
peavad meil kõigil olema võrdsed võimalused. Võrdsetest
võrdsemaid ei ole olemas – neid tekitatakse, kui kellelgi
võim pähe lööb või kui „partei“ käseb. See, kuhu on viinud
võimu koondumine, on meile kõigile näha – „omad“ poisid
saavad alati paremad töökohad, neile mängitakse kätte
paremad objektid ja kuumemad ametipostid. See, kas otsus
ka majanduslikult või õiguslikult põhjendatud oli, on
teisejärguline. Ka eksimuste korral ei järgne mingit vastutust,
küll uuel soojal kohal kõik laabub ja rahvas – see seedib kõik
ära. Miskipärast peavad parteid rahvast rumalaks – miks
muidu ei juleta kunagi esineda rahva ees enne kui mingid
otsused vastu võetakse ja kardetakse üldrahvalikku arutelu –
seda nii valla kui riigi tasandil. Rahvas on see, kes peaks
otsustama, mis on kasulik kogu kogukonnale, mitte käputäis
parteilasi, kel elu niigi hea.
Hoolivus on täna tähtsam kui kunagi varem. Me peame
hindama keskkonda enda ümber ja eriti peame hindama

inimesi enda ümber. Olles pensionär tean hästi millised
muremõtted vanureid vaevavad. Aga mitte muremõtted ei
peaks neid vaevama vaid rõõm olnust ja olevast.
Eestimaalased on töökad kuid vaja on ka puhkust, lõõgastust,
sporti ja meelelahutust. Kui noortel on tegevust ja rakendust
siis ei pea me kartma, et nad „käest“ lähevad.
Praegusel raskel ajal on vaja arukaid otsuseid, otsuseid mis
puudutavad ka tulevikku ja mis ei lähtu põhimõttest, et küll
tulud laekuvad, vaid reaalsusest ja kainest mõistusest, mida
rahval on küll ja küll!
Soovides õiglast ühiskonda tuleb tagada igasugu otsustamiste
avalikkus. Ja valedele otsustele peab järgnema vastutus.
Mina ei kuulu ühtegi parteisse. Ma ei väida ka et parteisid ei
peaks olema, kuid mulle ei meeldi marionett- teater
Toompeal ega Tallinna linnavolikogus – see ei ole enam
demokraatia. Rahvas peaks olema esindatud kõigis oma
väljendusvormides ja rahvaesindaja peab vastutama oma
tegude eest! Sõnade eest ei vastuta nagunii keegi.
Valimiste eel antakse koormate viisi lubadusi (kartuleid ja
küttepuid) – mina annan ühe – ma ei ole ostetav ega müüdav,
ma teen seda, mis on parem kõigile. Ja ma vastutan oma
tegude eest.

Üksikkandidaat Maie Otsa
Rohkearvuline kandidaatide arv
tänavu
aasta
kohaliku
omavalitsuse valimistel on
tõestus, et kodanik on muutunud
ärksamaks
ja
tahab
ise
otsustamisprotsessis osaleda.
Olen
seisukohal,
mida
eripalgelisemad rahvaesindajad
moodustavad
vallavolikogu
liikmeskonna, seda ausam,
õiglasem, läbipaistvam, sisukam
ja tulevikule suunatud saab olema volikogu tegevus,
tagamaks erinevate eagruppide huve ja vajadusi.
Võtmesõnaks on tulemuslik koostöö, asjatundlikkus, ausus,
selgus mõtetes ja tegudes.
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö eriala, eelnev
pikaajaline töö meditsiinivaldkonnas on andnud oskuse
kuulata, mõista ja märgata inimest. Hindan järjepidevust,
traditsioone ja põlvkondade sidusust. Samas olen
uutmismeelne ja väärtustan ettevõtmisi, kus vallaelanikud
meelsasti
osalevad
ning
saavad
kaasa
rääkida
otsustamisprotsessides. Eelnev töö vallavalitsuse– ja

volikogu liikmena kohustas omandama täiendavaid teadmisi,
mistõttu tunnen erinevaid valdkondi ja orienteerun
õigusruumis. Olen valmis meeskonnatööks, võtma vastutust
ja rakendama oma teadmisi-kogemusi koduvalla erinevate
teenuste arendamisel - meie kõigi parema ja kindlama homse
nimel.
Tänane
keeruline
aeg
loob
vajaduse
arendada
ettevõtluskeskkonda uute töökohtade loomiseks. Täiendavate
teenuste arendamist vajab tervishoiu-, sotsiaal- ja
haridusvaldkond.
Vallaelanikud
vajavad
ühistransporditeenuse
võimalikku
laienemist
ja
kergliiklusteede rajamist.
Olete palutud avalikule arutelule neljapäeval, 1. oktoobril ja
esmaspäeval, 5. oktoobril k a kell 10-11 Roiu Päevakeskuses.
Heade soovidega
Maie Otsa
e- mail: maieotsa@hotmail.com
telefon: 511 6104
Haaslava Vallavolikogu liige 2007-2009
Haaslava Vallavalitsuse liige 1999-2007
Haaslava
Vallavalitsuse
tervishoiu-,
sotsiaalja
haridusosakonna juhataja 1999-2007
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Raamatukogul uus kodu
Kui
läinud
kümnendil
paigutati lastevabaks jäänud
lasteaedade
ruumidesse
lahkesti raamatukogud, siis
nüüd tuleb neile otsida uued
„kodud“. Nii juhtus ka Roiu
raamatukoguga.
Olen
töötanud
raamatukogus 28 aastat ja
selle aja jooksul oli see neljas kolimine. Uueks „koduks“ sai
vanast kohast mõnesaja meetri kaugusel asuva endise
kaupluse müügisaal. Praegu eraomandis olev äripind.
Lasteaiaruumidest väljakolimiseks anti aega üks nädal, kuid
siis äkki otsustati, et ühe tööpäeva ja kahe puhkepäeva
jooksul tuleb endised ruumid vabastada. Nägin küll
õudusunenägusid raamatukogu kolimisest, kuid tänu headele
abilistele sai see töö tehtud tõesti kolme päevaga. Viis päeva
kulus veel raamatute riiulisse paigutamisele ja 20. juulil võis
raamatukogu uksed taas lugejatele avada.
Mis on uue koha miinused? Ruumi on vähem, riiulid tuli
küllaltki tihedalt paigutada. Ruumipuudusel tuli loobuda
ühest internetiarvutist. Pole kõrvalruume, lauatelefoni ning

ruumidesse ei paista päike. Tegelikult kõige suurem miinus
on see, et ükskord peab siit jälle ära kolima.
Mis on uue koha plussid? Asukoht on väga soodne, kaugelt
juba näha kus raamatukogu on. Uusi lugejaid on juurde
tulnud ning endised lugejad, kes pole ammu käinud, on jälle
agarad lugejad. Enamik lugejaid peab suureks plussiks seda,
et raamatukogu ikka Roiule jäi. Maja peremees ja perenaine
on väga sõbralikud ja abivalmid.
Mis on siin erilist? Omapärane siseviimistlus. Esimene
rendipinnal asuv raamatukogu maakonnas. Kuid nüüd on
lisandunud veel Lohkva raamatukogu, kus toimub samuti
rendipinnale kolimine, et ruumid lasteaiale vabastada.
Kõige rohkem valmistab rõõmu, et raamatukogu vajatakse ja
lugejad on uue asukoha omaks võtnud, kuid nagu ikka, on
olnud ka negatiivset suhtumist. Üks lugeja ütles nii
südamlikult: “Ilus väike hubane kohake“.
Soovin oma lugejatele meeldivat ajaveetmist raamatute
seltsis. Unistage, armastage, lootke ja …lugege!
Elle Kruus
Roiu raamatukogu juhataja

Vallavara rent
Haaslava Vallavalitsus annab eelläbirääkimistega pakkumise
korras rendile Siloaugu kinnistu Roiu alevikus
(katastritunnus 18502:003:0170) alghinnaga 500 kr/aastas
ning lisatingimusena kinnistul heakorra tagamine ja Haaslava
Vallavalitsusele tööde tegemine, teenuste pakkumine või
muu majanduslikult otstarbeka pakkumise tegemine.
Pakkumises osalemiseks tuleb hiljemalt 09. oktoobriks 2009
kell 11.00 esitada pakkumine, mis peab sisaldama pakkuja

või tema esindaja sooviavaldust, pakkumise suurust Eesti
kroonides, lisatingimuste tutvustamist ning nõusolekut nende
teostamiseks, pakkumise tegemise kuupäeva, pakkumise
esitaja allkirja ning füüsilise või juriidilise isiku esindaja
volitusi tõendavat dokumenti.
Pakkumised avatakse 09. oktoobril 2009 kell 12.00.
Lisainfo: priit@haaslava.ee ; 7446527

Uus õppeaasta laiendas rõõmsat peret
On alanud uus õppeaasta ja Kukupai perel on jälle võimalus
rõõmustada - 1. septembril avati meie lasteaias uus rühm
Rüblikud. Nüüdseks on meie peres 4 rühma ning tegemist on
väga olulise faktiga, sest lasteaia 50. aastase ajaloo jooksul ei
ole veel kunagi nii palju rühmi olnud.
Rüblikute rühm on sõimerühm, kus käib 16 last – 9 poissi ja
7 tüdrukut. Rüblikute rühma õpetajad lähtuvad rühma
keskkonna loomisel ja sisustamisel looduslähedusest, et
lastel oleks seal võimalikult mõnus ja hea olla. Tänu
Rüblikute rühma avamisele saime lasteaeda vastu võtta terve

rühmajagu järjekorras ootavaid lapsi, kes praegusel hetkel
käivad juba Pesamunade rühmas lasteaia eluga harjumas ja
õppimas.
Lasteaia rühma avamine leidis toetust tänu Regionaalsete
investeeringutoetuste
programmile
ning
koos
lastevanematega oleme väga tänulikud ka Haaslava
Vallavolikogule, kes praegusel raskel ajal leidis võimalusi, et
omaltpoolt Rüblikute rühma avamist toetada.
Lasteaed Kukupai pere

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
04.10.2009
05.10.2009
22.10.2009
23.10.2009
25.10.2009

Sulle-Mulle Täika Priiuse seltsimajas
Roiu raamatukogus avatakse Elva noore kunstniku Anni Irsi õlimaalide näitus „Kirju
liblika suvi”. Näitust saab vaadata 30. oktoobrini
Ürituste sari „Tuntud inimene Roiu raamatukogus”
Ettelugemispäev lastele Roiu raamatukogus
Tsirkuse etendus Priiuse seltsimajas

Kell 10.00-14.00

Kell 12.00-14.00
Kell 10.00
Kell 12.00
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Informatsioon
• EVA Tantsukool korraldab Luunja Kultuurimajas seltskonnatantsu algkursuse. Alustame 06. oktoobril kell 20.00 Info ja
registreerimine tel 511 4081 eva.linde@mail.ee
• OÜ Sakkose müüb pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri-ja terrassilaudu, sisevoodri-ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine. Vajadusel transport. Tel. 5 664 0228
• Kanalisatsiooni- ja veetorustike ehitus, septikute-kogumismahutite müük ja paigaldus. Teeme Teie maamajja korraliku
joogivee ja reoveesüsteemi. Töid teostame üle Eesti. Info: www.jyritoru.ee; jyritoru@jyritoru.ee. Tel: 58145117; 5151985.
• Müüa tüdrukute roosa tuulejope ja 2 punast talvejopet (146-152 cm, vähekasutatud ). Samas sümboolse hinna eest ära anda
kotitäis tüdrukute riideid. Tel 53543251
• Müüa toidukartulit ja ära anda söödakartulit. FIE Enn Kull tel 5045307
• Segakoor Priius võtab vastu uusi lauljaid. Proovid igal esmaspäeval kell 19.00 Priiuse seltsimajas.

ÕNNITLEME JUUBILARE
ÕNNITLEME

Maria Gubar
Veera Ahtijainen
Vaike-Vilhelmine Randoja
Elmar Kopli
Aino-Maria Sõrmus
Kalev Saks
August-Johannes Traat
Heldur Raevald

Nataly Paap
26.08.2009

Politseiteated
 14.08 kella 02.35 ajal sai politsei väljakutse Aardla külla,
kus majadest kostus vali muusika, mis häiris naabreid.
Patrulli saabudes oli ümbruskond vaikne ja avaldajal enam
pretensioone polnud.
 15.08 kell 10.43 ajal teatati joobes jalakäijast Kurepalu
külas. Kohale saabunud patrull jalakäijat ei leidnud.
 22.08 kella 11.38 ajal sai politsei väljakutse Tõõraste
külla, kus noormees ATV`ga lärmab ja loobib avaldaja
koera. Nooruk lahkus enne patrulli saabumist.
 25.08 kella 22.36 helistati politseisse Aardla külast, kus
joobes avaldaja nõudis kohale politseid. Kui sooviti
täpsustada avaldaja asukohta, vastas avaldaja korrapidajale,
et iga eesti inimene peaks teadma, kus talu asub. Seejärel
kõne lõpetati ning rohkem politsei abi ei vajatud.
 03.09 kella 17.30 ajal teatati politseile, et Kurepalu külas
on teelt välja sõitnud sõiduauto ja selle juures on joobes
seltskond. Sõiduk teisaldati valvega parklasse.
 08.09 kella 16.11 ajal teatati politseile joobes jalgratturist
Kurepalus. Kohale saabunud patrull jalgratturit ei leidnud.

diiselkütet, kombaini tagumised töötuled ning kõrval seisnud
traktorilt aku. Varguse asjaolud on selgitamisel.
 14.09. õhtul kella 20.45 ajal toimus liiklusõnnetus VanaKastre-Roiu teel, kus kaubik, mille juht on selgitamisel,
kaldus vastassuuna vööndisse ja sõitis otsa seal liikunud
alkoholijoobes jalgratturile. Peale kokkupõrget jalgratturiga
kaubik lahkus sündmuskohalt. Kohalike elanike abiga leiti
sõiduk Roiu alevikust kortermaja eest ja tehti kindlaks
sõiduki kasutajad. Asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud
menetlus.
 Öll vastu 17.09 varastati Roiu alevikus asutuse
territooriumile pargitud sõiduki kabiinist navigatsiooniseade.
Juhtumi asjaolud on selgitamisel.
 18.09 a päeval leiti Uniküla külas kartulivõtmise käigus
põllult käsigranaat, mis tehti kohapeal kahjutuks
demineerijate poolt.
 19.09 päeval tekkis Aardla külas tüli kortermaja elaniku
ja kohalike noorukite vahel. Noored lahkusid enne politsei
saabumist.

 Ööl vastu 09.09.09 a varastati Roiu alevikus asutuse
territooriumil seisnud kombainist 300 liitrit erimärgistatud

Harras Tiisler
juhtivkonstaabel

Mälestame lahkunuid
Eldor Paal
24.04.1928 – 11.09.2009

Ene Laur
09.05.1944 - 19.09.2009

Esta Laur
21.06.1951 - 20.09.2009

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

