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Edu- ja õnnerikast uut õppeaastat!
Haaslava Vallavolikogu

Haaslava Vallavalitsus

Vallavanema veerg
Suvi on mööda saamas ning 30-kraadiste päevasoojade
asemel tuleb hakata ootama juba esimesi öökülmasid.
Kollane vili on koristatud ning tähtsad otsused selles suunas,
et 1. jaanuarist hakkame arveldama eurodes, on samuti
tehtud. Ent seda, kui palju leivapäts maksma hakkab, me täna
veel ei tea.
Sama tormiselt nagu mõne nädala tagused marud on
möödunud ka suvi Haaslava Vallavalitsuses. Kevadised
otsused on olnud kaalukad ning igapäevatöid nende otsuste
elluviimisel on olnud palju, väga palju. Töö tulemusel avab
1. septembril uksed ühendasutus Sillaotsa Kool (ühendatud
Sillaotsa Põhikool ning Roiu Lasteaed Kukupai), samuti on
meie vallas viimastel aastatel tavaks saanud igal aastal avada
uus lasteaiarühm. Olen nõus väidetega, et tööl ei ole enne
kaalu kui pole tulemusi ja et haridusvaldkonna tibusid loeme
alles mõne aasta pärast. Kuid esimesed märgid on
paljutõotavad – kui Kukupai lasteaias oli sel aastal lõpetajaid
5, siis 1. klassi asub õppima 9 last. Ei taha küll halba õnne
tuua ning ära sõnuda, kuid tänase seisuga on teada, et
järgmisel aastal lõpetab lasteaia koguni 15 kooli minejat. See
aga mõjub julgustavalt nii volikogule, vallavalitsusele kui ka
loomulikult tervele kooliperele eesotsas uue alustava
koolidirektori Karin Kütt`iga. Uue rühma avamisel oleme
üks nendest Eesti omavalitsustest, kus igale lapsele on
olemas lasteaiakoht. Sellega tagame kindlustunde umbes 90
õnnelikule lapsele ja nende vanematele, et lapsed õpivad ja
kasvavad heades tingimustes.
Suvi tõi rõõmude kõrval ka mitu muret ning tuleb tunnistada,
et vähemalt ühes küsimuses oleme informatsiooni halvasti
edasi andnud. Pean silmas vee ja kanalisatsiooniteenuse
hinna tõusu alates 1. juulist. Informatsioon, mis oli olemas
nii vallavalitsusel kui ka volikogul, ei jõudnud inimesteni,
keda hinnatõus enim puudutas. Iga hinnatõus, aga eriti veel
majanduslikult raskel ajal, võimendab kasvu veel
mitmekordseks ja emotsioonid on kerged kerkima. Keeruline
on siiski paralleelselt hinnatõusu temaatikaga, mida
põhjendama läksime, kuulata poolikut tõde aktsiate ostust,
järelvalvest, nõukogus esindatusest ja paljust muust. See
jättis paratamatult mulje, et koosolek ei olnudki mõeldud
rahumeelselt ja tulemuslikult lõppema. Käesolevas Teatajas
on ka Emajõe Veevärk ASi poolne selgitav artikkel, mis

hinnatõusu üksikasjalikult käsitleb ja paljudele tekkinud
küsimustele vastuseid pakub.
Vallaeelarve kasutamisel oleme olnud konservatiivsed ning
on lootust, et volikogu lisaeelarvet menetlema ei pea –
vähemalt mitte negatiivset lisaeelarvet. Hoolimata sellest, et
II kvartali algusest on vallavalitsuse koosseis veidi
vähenenud ei ole me järele andnud üheski valdkonnas,
sealhulgas ka arendusvaldkonnas ning suurim lootus on, et
Vooremäel saavad suusarajad ka kauaoodatud rajavalgustuse.
Oleme omalt poolt teinud kõik, nüüd on pall Eesti Energia ja
Jaotusvõrgu käes, kes loodetavasti järgneva kuu alguseks
endapoolsed kohustused täidavad.
Oleksime tahtnud ellu viia veel palju enamat, kuid see, mis
on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale. Nimelt on palju
räägitud omavalitsuste ülesannetest ning rahalisest kattest
ülesannete täitmiseks. Sellegipoolest ei saa me inimestele
selga keerata ning öelda, et selle või teise probleemiga me ei
tegele. Ikka püüame aidata ning seda alati ka võimalikult
kiiresti. Samaväärselt ei käitu aga riigiasutused. Paar kuud
tagasi saime kirja Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ametist (PRIA), kes teatas, et seoses
suurenenud avalduste ja taotluste arvuga, pikendavad nad
menetlustähtaega 90-lt päevalt 120-le tööpäevale. Sedavõrd
kaunist jutu ilustamist meie endale lubada ei saa ning
sõnadega mängimist meie majas ei harrastata. Igatahes on
lootust, et kui need 120 tööpäeva (varasema kolme kuu
asemel kuus kuud) läbi saavad, saab järgmisel kevadel
Kurepalus teoks ka puhkeala teine etapp, mis oleks ilusaks
täienduseks juba varem rajatud laululavale ning liivasele
puhkealale.
Lõpetuseks tahan tänada kõiki Taasiseseisvumispäeval
seltsimajja kogunenud Ühtelauljaid ja abilisi. Kokku laulis
sel õhtul Priiuses peaaegu 500 inimest, kellest mõnedki pidid
üritust nautima avatud akende ja uste tagant. Põhjus lihtne nii seismiseks kui istumiseks seltsimaja saalis lihtsalt ruumi
ei jätkunud. Erilised tänud kultuuriminister pr Laine
Jänesele, kes kohapealset dirigendirolli täitis ning Tartu
Maavalitsuse kultuuri peaspetsialistile pr Astrid Hallikule,
kes rahvast ka pikkadel pausidel erksana hoidis.
Päikselist suve lõppu ning head algavat kooliaastat!
Priit Lomp
vallavanem
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Vallavalitsuse istungid
2. juuli
− Haaslava valla munitsipaalomandisse taotletavale
Kaevandi katastriüksusele lähiaadressi ja sihtotstarbe
määramine, maa maksustamishinna akti kinnitamine.
9. juuli
− Elektrivõrguga liitumisühenduse rajamiseks kirjaliku
nõusoleku andmine.
− Sillaotsa Kooli direktori ametisse nimetamine.
− Hoolduse seadmine.
− Sotsiaaltoetuse mittemaksmine.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
− Üksikelamu ehitamiseks ehitusloa andmine.
− Kirjaliku nõusoleku andmine.
− MTÜ Julius Kuperjanovi Seltsi taotluse arutamine.

23. juuli
− EÜ toiduabi jagamine.
12. august
− Kooli pedagoogide konkursi tulemustest.
− Igevere külas asuva Metsalaane maaüksuse ehitiste
teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine
hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale.
− Detailplaneeringu vastuvõtmine.
− Riigihangete korraldamine.
− Raha eraldamine valla eelarve reservfondist.
Ene Silla
vallasekretär

Vee ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujunemisest
Viimasel ajal on palju pahameelt ja arusaamatusi tekitanud
veehinna tõus. Miks just nüüd, kui kõigil on raha vähe?
Paraku on lugu nii kaugel, et enam ei ole võimalik silma
kinni pigistada ja teemat edasi veeretada: poliitiliselt
populaarsete sõnavõttude asemel tuleb teha ebameeldivaid
otsuseid. Muidu tuleb tulevikus kanda arvestatavat rahalist
kahju, kuna Euroopa Liitu astudes võetud kohustused on
täitmata.
Veehinna tõusu põhjuste mõistmiseks tuleb näha
veemajanduse tervikpilti, sest sageli piirdub tavatarbija
arusaam sellega, et keegi monopoolne “liigkasuvõtja”
pumpab tasuta vee maa seest välja ja müüb selle hea raha
eest tarbijale. Oleks kõik vaid nii lihtne... Selleks, et
tarbijateni jõuaks kvaliteetne vesi ning ülejäägid minema
juhitaks,
on
tarvis
hulka
rajatisi:
puurkaeve,
joogiveepuhasteid, survetõstmise pumplaid ja veetorustikke
ühelt poolt, kanalisatsioonitorustikke, kanalisatsioonipumplaid ja reoveepuhasteid teiselt poolt. Need peavad
olema ehitatud seaduste ja normidega ettenähtud kvaliteedile
vastavalt ning loomulikult ka inimeste heaolu arvestades.
Selliste seadmete rajamine ja hooldamine ei ole odav.
Alates 1. juunist 2010 on AS Emajõe Veevärk
opereerimispiirkonnas teenustasuks 37,36 kr/m3 (koos
käibemaksuga). Kasutatava vee tasu on sellest 16,81 kr/m3 ja
reovee ärajuhtimine 20,55 kr/m3. Igal omavalitsusel on õigus
seda hinda vähendada, kuid sellisel juhul tuleb omavalitsusel
aidata kulusid kanda. Rohkem või vähem on seda ka seni
tehtud, kuid see ei ole õiglane nende suhtes, kes ei ela
ühisveevärgi ja/või kanalisatsiooniga hõlmatud alal.
Viimase 15-20 aasta jooksul on veemajanduses kuhjunud
palju tegemata töid. 2004.a avanes omavalitsustel omavahel
koostööd tehes, Eesti riigi kaasabil ning Euroopa Liidu
tagastamatute abirahade toel võimalus viia seadmed ja
rajatised nõuetele vastavaks. Euroopa Liit seadis aga raha
andes tingimuseks, et korda tehtavad piirkonnad peavad
teenusehinna koostama reaalseid süsteemi haldamise ja
hooldamise kulusid arvestades. Samuti peab hind tagama
jätkusuutlikkuse, nii et kui mõni seade/torustikud 5, 10 või
25 aasta pärast laguneb, on olemas raha selle korda
tegemiseks. Seega sisaldab AS Emajõe Veevärgi
hinnaettepanek kõike, mis tagab pikaajalise jätkusuutliku ja
seadustele vastava teenuse.

Tootmise ja opereerimise kulud- võimaldavad tavapärast
teenuse osutamist, makstakse vee-erikasutus-, saastetasu ning
tasu pumpamisele kulunud elektri eest.
Halduskulud - kaetakse ettevõtte enda toimiminejuhtimis-, raamatupidamis- ja arenduskulud.
Amortisatsioonifond - toetuse saamise üheks põhinõudeks
oli veemajandussüsteemide jätkusuutlikkus. Seepärast
kogutaksegi pidevalt raha, et 25 aastaga koguneks summa,
millega kogu süsteem uuendada.
Põhjendatud tulukus - seda ei saa ettevõttest välja võtta,
vaid see investeeritakse vastavalt seadusele süsteemi
parendamisse, uuendamisse ja laiendamisse samas
omavalitsuses. Seega täna müüdava vee ja ärajuhitava
reoveega kogutakse ressursse tuleviku jaoks.
Võrreldes sama suure elanike arvuga asulate veeteenuse
hindadega mujal Eestis, jääb Emajõe Veevärgi poolt pakutud
tervikhind Eesti keskmisele alla. Väikse asula veehinna
võrdlemine suure linna omaga (nt Tartu) on tulutu, sest
linnades on suurem elanike asustustihedus toru meetri kohta
ja tööstusklientide osakaal teenuse mahust jne. Seetõttu saab
seal pakkuda ka veeteenust odavamalt.
Vee ja kanalisatsiooniteenuse jaotus kokku kululiikide kaupa
37.36 krooni/kuupmeeter
-Otsesed muutuvkulud kokku (elekter, maksud, protsessides
vajalikud kemikaalid) – 8.05 krooni
-Otsesed püsikulud kokku (veemõõtjad, analüüsid) – 1.87
krooni
-Tootmise üldkulud kokku (avariimeeskond, palk, transport,
tööriistad) – 8.66 krooni
-Opereerimise halduskulud (klienditeenindus, arved) – 2.30
krooni
-Projektijuhtimine ja arenduskulud (projektide ja arenduste
korraldamine) – 2.83 krooni
-Halduskulud – 3.45 krooni
-Hinda lülitatud amortisatsioon – 1.84 krooni
-Põhjendatud tulukus – 2.13 krooni
-Käibemaks – 6.23 krooni
Lähemat informatsiooni AS Emajõe Veevärgi kohta leiab
http://www.emajoevv.ee/.
Andres Aruhein
AS Emajõe Veevärk juhataja
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Kahepoolne heategu
Mida ütleb teile sõna MAlgatus? Nuputamist ja arutamist
sõna tähenduse üle jätkuks vist küllaga. SA Õpilasmalev on
aga selle sõna sisu lahti seletanud kui algatust, mille raames
malevlased teevad omal algatusel lisaks igapäevatööle
midagi head ja kasulikku antud ümbrus-või kogukonna jaoks.
Noored malevlased töötasid sel suvel üle kogu Eesti,
Haaslava vallas oli nende tööpaigaks Marjamaa talu. Kui
maleva esimene rühm käis nn malgatamas Vooremäe
terviseradadel, neid korrastades, siis teine rühm käis
Unikülas asuvas Sepa tallis.
Talli treener Katrin Tõruvere meenutas, et ühel tavaliselt
töisel suvepäeval helises telefon ja teisel pool kõlas: „ Tere,
mina olen Helen. Teate, ma oleme malevast ja me
sooviksime tulla talli appi koristama. Kas teil oleks abi
vaja?“.
Kuigi ettepanek tuli suhteliselt ootamatult, oli Katrin asjaga
igati päri ja nii tulidki viisteist noort malevlast vanuses 15-18
aastat koos rühmavanematega Sepa talli appi. Katrin arvas, et
on väga tänuväärne, kui laste igapäevatööd püütakse
tasakaalustada mingi muu, täiesti erineva tegevusega. „Et asi
ei muutuks üksluiseks,“ lisas ta.
Milliseks see malgatamise päev kujunes?
Katrin vastas: „Nad jõudsid siia kell kümme hommikul ja
umbes poole kolmeks olid töödega ühele poole jõudnud.“
Ning jätkas: „Seejärel said noored kuni kolmeni ratsutada.
Tegime maakate ratsutamist ilma sadula ja valjasteta, läksid
lihtsalt selga ja jalutasin neid siin maneežis ringi. Lastel oli
väga vahva.“
Katrinil jagus vaid kiitvaid sõnu noorte kohta: „Töö tallis
sujus kohe. Võib-olla nende töötempo oli minu jaoks alguses
harjumatult aeglane, aga kõik tööd said kokkuvõttes väga
ilusti ära tehtud!“
Milliseid töid malevlased tallis tegid?
„Neile sai jaotatud tööd niiviisi, et nad oleksid kahe kolmekesi grupis ja vahetasid siis tööd mingi aja tagant, kui
neil juba väheke üle hakkas viskama,“ seletas Katrin. „Aga
mõned jäid enda töö peale kindlaks ja siis nad tegidki seda.
Poisid vedasid betoonposte, need mis karjuse küljes on, ühest
hunnikust teise, sest siloauku lähevad meil nüüd heinad ja
sealt olid need postid vaja ära võtta. Poisid tassisid neid poste
hea mitu tundi,“ tunnustas Katrin poiste tööd. „Ja need
viimased, mis jäid neil veel tassimata, said ära viidud
tüdrukute abiga. Siis koristasid nad koplitest kive, sõnnikut,
puhastasid ära jooginõud ja täitsid need. Et jutu järgi justkui
väga palju tööd ei teinud, aga see tegemine võtab kaua aega,“
lisas ta. Katrin hindas tehtud tööd järgmiselt: „Ma ütlesin
neile ka, et selle mõne tunniga tegid nad mul ära umbes
kuuaja töö. Üksinda koristad koplist kive ikka päris kaua,
samuti sõnnikut. See oli ju nagu kahepoolne heategu – lapsed
said siit uusi kogumusi, vahetut suhtlust loomadega ja
nuusutasid seda maaelu lõhna, meie siin aga saime palju tööd
tehtud,“ oli Katrin tehtu üle õnnelik
Milliseid kogemusi noored lisaks töötegemisele veel said?
„Enne tööle asumist rääkisime, et kuidas oleks parem üht või
teist tööd teha ning siis ütlesin neile, et vaadake ja proovige
ise, kuidas oleks parem teha, kuidas oleks lihtsam,“ seletas
Katrin lahti oma tööde juhendamist. „Ütlesin neile, et
seletagu pärast teistele ka edasi, mis tegite, mida õppisite,

kuidas oli lihtsam, kuidas raskem, et teised ei hakkaks jälle
jalgratast leiutama. Ja näiteks palju ärevust tekitas tallis
ämblikuvõrkude koristamine, pühkimine. See oli tüdrukute
töö, mis nii mõnegi pani kiljuma „ooh“ ja „aah“, “ meenutas
Katrin naeratades. „Aga hakkama said ilusti. Minu arvates
toimis meil väga hästi selline asjalik töökasvatus.“
Ja taas kiitis Katrin malevlasi: „Laste kiituseks peab ütlema,
et sel ajal, kui nad olid koplis, ei juhtunud seal ühtegi
õnnetust, ükski hobune ei jooksnud koplist välja. Sest
hobused olid ju samal ajal koplis, kui nemad seal oma tööd
tegid. Ja kuna nad suhtusid töötegemisse täie tõsidusega, siis
said nad ka väga-väga hästi hakkama.“
Palusin kommentaari ka malevlaste rühmajuht Helen
Reimandilt:
„Esimese rühmaga käisime Vooremäel terviseradu
korrastamas ja seal sain juhuslikult teada, et siin lähedal on
üks hobusetall. Mul tekkis asja vast huvi ning läkski õnneks,
et juba teise rühmaga saime tulla Sepa talli appi.“ Töisest
päevast rääkides jätkas Helen: „Poistele meeldis väga see
betooni tükkide tassimine, mis oli ju tõeliselt mehine töö.
Kõige eredama mälestuse said aga meie rühma kaks
tüdrukut, kes puhastasid pulli aedikus jooginõusid ja said
nendele loomadele väga lähedal olla, neid oma käega
katsuda. Nagu tüdrukud ütlesid, oli see nende jaoks tõeline
adrenaliinilaks.“ Helen ütles, et kõik nende rühma noored
jäid päevaga väga rahule. „Tänan Katrinit, kes meid vastu
võttis ja päeva korraldada aitas ning talli omanikku, kes tagas
meile transpordivõimaluse ööbimiskohast Sepa talli ja
tagasi,“ lisas ta lõpetuseks.
Mis suve lõpus ja sügise saabudes Sepa tallis veel teoksil
on?
Katrin rääkis, et kui malevanoored olid abis ühe töise päeva,
siis terve suvi on tallis tööl olnud kolm tublit noort- Agnes
Tartust, Joanna Roiult ja Kaius Unikülast. „Eks siin on kätt
proovinud teisedki, kuid pidama on jäänud vaid nemad
kolmekesi. Ju on neil siis olnud kõige enam armastust ja
hoolivust hobuste vastu ning nad ei pelga tallitööd,“ kõlas
Katrini tunnustus. „Kuna lapsed on suvi otsa tallis tööd
teinud ja oma vaba aega siin veetnud, siis võiks
lapsevanemad ka talli tuua, et nad näeksid, millega lapsed on
hakkama saanud. Lapsed on lahtisemaks ja rõõmsamaks
muutunud, palju kauem veedavad aega tallis. Enam ei ole nii,
et tund aega ratsutamist ja kojuminek! Nüüd on nad valmis
päev otsa mõnuga tööd tegema,“ oli Katrin rahulolev.
Sain ka teada, et tallides on tavaks, et lapsed õpivad aidates
ja tööd tehes, ehk siis palju lihtsam on üks asi ära õppida
treeneri või teise ratsutaja kõrvalt. „Lapsed kasvavad tallis
üles, nad kasvavad selle töö tegijaks,“ seletas Katrin tallitöö
eripära. „On sellised lihtsad tööd, millega alustatakse ja siis
liigutakse edasi raskemate tööde juurde. Näiteks, et laps
saaks üldse hakata boksi tegema ehk hargiga sõnniku välja
viia, mis on juba eliidi töö, peab ta enne oskama põranda
ilusti puhtaks pühkida, hobust harjata. Ühesõnaga- käelised
oskused peavad olema sellised, et ta teeb ühe asja korralikult
puhtaks. Vastasel juhul on järgmisel päeval sellevõrra juba
rohkem tööd,“ ütles Karin.
Ilona Vaagen
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Hea noor sõber!
Avatud Noortekeskuse projekt „Üheskoos on parem“ jätkab
augustikuul oma tegevust tänu Tartu Maavalitsuse ja
Haaslava Vallavalitsuse toetusele.
ANK projekti raames pakutakse huvitegevusi noortele
vanuses 7-26 aastat. Uudse huviringina alustab tegevust
fotoring. Augustikuu valla infolehe ilmumise ajaks on juba
fotoringi tegevus alanud. Fotograafia algtõdesid noortele
tutvustab pikaajaliste kogemustega fotograaf Mati Reinhold.
Fotoringis õpitakse nägema ja tunnetama loodust ja üksikuid
detaile. Edasijõudnutel on võimalik omandada täiendavaid
teadmisi fotode kunstilise kujundamise, arvuti- ja fotoshopi
töötluse alal. Fotoringi töö toimub Priiuse Seltsimajas ja
fotostuudios.
Kolmandat hooaega jätkab septembrikuul tegevust noorte
hulgas suurt populaarsust võitnud spordiring, treeneriteks
Enn Tõnisson ja Jarek Lätt. Spordiringis arendavad noored
oma kehalisi võimeid läbi liikumis-, osavus-, vastupidavusja jõutreeningute, saavad tunda vastutust ning eduelamust.
Spordiring alustab taas tegevust neljapäeval, 16. septembril
Tartu Spordiklubis kell 16.30-18.00. Kaasa võtta spordiriided
ja sisejalanõud.

Noorte enda kaasabil saavad toimuma põnevad
ühiskülastused ja sõpruskohtumised, olles aktiivsed
organisaatorid, läbiviijad ja osalejad.
Huviringide tegevused toimuvad päevakeskuses, seltsimajas
ja Tartu linnas. Projekti raames on noortele kindlustatud nii
vallasisene transport kui ka huviringidesse sõidud Tartu linna
ja tagasi.
ANK projekti tegevuste kohta täpsem kirjeldus ja
toimumisajad
noorteprojekti
veebilehel:
noorteprojekt.blogspot.com ning teadetetahvlitel.
Täiendavat informatsiooni ja ennast registreerida soovitud
huviringi
on
võimalik
e-posti
aadressil:
maieotsa@hotmail.com või helistades õhtuti telefonil 511
6104.
Meeldivat õppeaasta algust ja toimekat tegutsemist soovides,
Maie Otsa
ANK projektijuht

5. Külade mängud
7. august oli selle suve seni palavaim päev. Aga selle asemel,
et kodus vilus püsida, oli Roiu spordiplatsile tulnud suur hulk
spordilembeseid inimesi, et osaleda 5. Külade mängudel.
Koha protokollis said lõpuks üheksa võistkonna esindajad:
Roiu alevik, kes oli ka seekordsete mängude korraldaja,
küladest Aardla, Kurepalu, Metsanurga, Aardlapalu, Roosi,
Igevere ja Aadami, ning omaette võistkonnana Vallavalitsuse
ja Volikogu esindus. Võisteldi üheksal erineval spordialal ja
nagu juba heaks tavaks saanud, on korraldajate poolt valitud
võistlusalad alati väikese „kiiksuga“.
Nii ka seekord mängiti küll nime poolest võrkpalli, ent võrk
oli kaetud läbipaistmatu kilega ja vastaste tegevust tuli kas
aimata või proovida vaadata võrgu alt läbi. Pea kogu päeva
kestnud võistluse finaalis kohtusid Aardla küla kaks
võistkonda, kus võitjana väljus Aardla II nime all esinenu.
Kolmanda koha mängus alistas Metsanurga I võistkond Roiu
esinduse. Mängiti ka golfi, kus aukudeks olid autokummid,
pallideks võrkpallid ja löödi mitte golfikepiga, vaid jalaga.
Kõige väiksema arvu löökidega 58, läbis neli rada Roiu
neljaliikmeline võistkond, Valla võistkonnal kulus selleks 67
lööki ja Metsanurga I 68 lööki.
Palju elevust tekitas lehmalüpsmise võistlus. Lehm küll ei
häälitsenud ja ei liikunud, aga muidu oli kõik nagu päris.
Võitjaks tuli Igevere 3-liikmeline lüpsjate brigaad, kes suutis
30 sekundiga välja lüpsta 2594 grammi, II koht Roiule 2410
grammi ja III Kurepalu lüpsjatele 2340 grammi. Omapärane
oli veekandmise võistlus, kus võistlejad pidid üksteisele
edasi andma ääreni veega täidetud anumat. Võitis see, kes
kõige vähem maha loksutas. Parimaks osutus Aardla esindus,
kellel jäi kaussi 9,5 cm vett, II Metsanurga I 8,8 cm ja III
koht Metsanurga II 8,6 cm.
Teatevõistluses tuli 6- liikmelisel võistkonnal läbida 4
erinevat etappi, kusjuures jalas olid „ketsid“, mille suurus
võis olla umbes 250. Kõige kiiremini läbis raja Roiu
võistkond,
järgnesid
Aardla
ja
Metsanurga
I.
Munaviskamises tuli kanamuna visata ja tervelt kinni püüda

võimalikult kaugelt. Kõige kaugemalt said sellega hakkama
Valla võistkonnas Merilin ja Margus, II koht Liina ja Siim
Roiult, III koht Sirle ja Eigar Roiult. Olid ka võistlused, kus
küla ei võistelnud külaga, vaid tuli individuaalselt oma
oskusi näidata. Rammumehe võistlus oli üks tõsine ala, kus
tuli heita kivi, hoida üleval täis õllekasti ja kanda näppude
vahel 20 kiloseid kangikettaid. Võitjaks tuli Siim Roiult,
järgnesid Tarvi ja Priit, mõlemad Aardlast. Sumoturniiri, kus
oli vaja vastane mati pealt maha tõugata, võitis naistest Sirle
Roiult, järgnesid Merlin Aardlapalust ja Anette Roosikülast.
Meeste paremad olid Eigar, Siim ja Eiki, kõik Roiult.
Korvpalli vabavisked tuli sooritada seljaga korvi poole
seistes. Naistest võitis Triin Hedi ees, mõlemad Metsanurga
külast ja mõlemad tabasid selliselt 3 viset kümnest. Kolmas
koht kuulus kahe tabamusega Merilinile Aardlast. Meestest
oli parim Aihn Igeverest nelja tabamusega, II koht Tarvi
Aardla 2-st ja III koht Jaan Aardlapalust, samuti kahe
tabamusega.
Oli üks väga palav ja väga sportlikult kordaläinud päev. Selle
eest tuleb kõige suuremad tänusõnad öelda Roiu aktiivsele
korraldajate seltskonnale, kes tegid mängude tõrgeteta
sujumiseks suurepärase ettevalmistustöö. Eriliselt tahaksin
aga esile tuua Sirlet ja Eigarit, kes olid kogu ürituse
eestvedajad. Sellise suure ürituse puhul pole mitte vähe tähtis
materiaalne pool ja siinkohal tänaksin ka kõiki neid firmasid
ja üksikisikuid, kes selle poole lahendamisel kaasa aitasid ja
tooksin siinjuures ära nende nimed: Raivo Nurm, Aimar
Romet, Eigar ja Alar Juht, Romio Nugis, perekond Jansen,
OÜ Männiku Piim, Aarne Saar, OÜ Sahkar TT, Haaslava
Vallavalitsus, OÜ Abalon Arendus, Haaslava Spordiselts.
Järgmisel aastal kohtume 6. Külade mängudel tõenäoliselt
Kurepalus.
Tiit Kruusement
Sillaotsa SH juhataja
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Sillaotsa Kooli uus direktor Karin Kütt
Peatselt saabuv 1. september toob Sillaotsa kooliperele
palju uut. Lisaks nimemuutusele, asub kooli etteotsa uus
direktor. Karin Kütt, saagem tuttavaks.
Olen sündinud, kasvanud ja koolis käinud Tartus. Lõpetanud
olen
Miina
Härma
Gümnaasiumi
ja
Tallinna
Pedagoogikaülikooli kehakultuuri eriala.
Elame Nõo vallas, Voika külas, Küti talus. Abikaasa Assar
töötab Klubis Tartu Maraton rajameistrina. Oleme 3 tütre
õnnelikud vanemad. Tütar Marta (23 a) õpib Shotimaal
Aberdeeni ülikoolis hispaania keelt ja sotsioloogiat, Laura
(21 a) õpib samas koolis majandust. Mõlemad tütred teevad
sporti ja saavad ise hakkama.
Kristiina (9 a) õpib Nõo põhikoolis 4. klassis ja tegeleb
iluvõimlemisega.
Minu hobiks on sportimine (kepikõnd, suusatamine,
rulluisutamine, pikamaauisutamine) ja raamatute lugemine.
Töötanud olen lasteaia kasvatajana, kehalise kasvatuse
õpetajana, koolijuhina 7 aastat Peedu- algkool lasteaias ja 7
aastat Rannu Keskkoolis. Nii, et koolielu ja lastega
tegelemine on olnud südamelähedane.
Nagu on kirjas Sillaotsa Põhikooli kodulehel, võib kooli
algusajaks pidada aastat 1766.a. Nimelt mainiti 1766.a
20. novembril esimest korda Kriimani ehk Päkste kooli
Võnnu kiriku visitatsiooni protokollis. Tuleval aastal
täitub seega 245 aastat, mil Sillaotsal on jagatud tarkust
kohalikele lastele ja noortele.
Asute Sillaotsa kooli juhtima õppeaastal, kui ühendatakse
omavalitsuse kaks haridusasutust, Sillaotsa Põhikool ja
Roiu lasteaed. Ühelt poolt mõlema asutuse pikaajalised
traditsioonid, teisalt aga vajadus kohaneda uute
olukordade ja nõudmistega. Milline on teie nägemus
Sillaotsa Koolist?
Kool ja lasteaed on väikese koha kõige tähtsamad asutused.
Asutuste ühendamine ei too kaasa pikaajaliste traditsioonide
kaotamist. Kindlasti tekib juurde ühiseid traditsioone. Meie
eesmärk on luua hea kool-lasteaed, kuhu laps tuleb hea
meelega, kus on loodud tingimused lapse igakülgseks
arenguks. Peame oluliseks suhtlemist, koostööoskust ja
teistega arvestamist.
Millised on Teie arvates väikeste maakoolide eelisedpuudused võrreldes linna koolidega?
Eeliseks see, et meil on väikesed klassid, oma pere tunne,
õpetaja jõuab kõigi laste ja lastevanematega suhelda.
Suhtlemine on kõige alus.
Väikses maakoolis nähakse õpilast ka kui isiksust.

Teiseks on ilus loodus ja õuesõppe võimalused. Nii
uskumatu, kui see ka ei tundu, on ka maapiirkonna laps
tegelikult looduslikust elukeskkonnast võõrduma hakanud.
Õuesõpe toob noori natuke kahe jalaga maa peale, nad
näevad, mis asi on lill, milline näeb välja leht ning et piim ei
tule mitte ainult pakiga ja poest. Õuesõpe annab võimaluse
näha, et virtuaalmaailma kõrval, mida praegu linnalapsed
suuresti näevad, on olemas ka reaalne elu.
Maakoolis jääb õpetaja kanda see vastutus, mis suurtes
linnades on reguleeritud koolide ja valikuvõimaluste
mitmekesisusega.
Ei ole saladus, et paljudes maakoolides valitseb juba
aastaid nii õpetajate kui õpilaste vähesus. Kuidas
Sillaotsa Kool uuele õppeaastale vastu läheb?
Õpilasi on 62 ja lasteaia osas on 91 last. Kokku on
koolimajas koos avatud koolieelikute rühmaga 77 last. Kogu
lastepere arv on hetkel 153.
Uued on ajaloo-, eesti keele- ja matemaatika õpetajad. Uue
rühma avamine lasteaias toob ka juurde uusi töötajaid. Muud
personali (õpetaja abid, koristajad, kokad jt.) on meil 13. Nad
kõik ei tööta täiskoormusega.
Mulle meeldib lause, et õpetaja ei ole see, kes õpetab, vaid
see, kelle juures lapsed õpivad. Usun, et lastevanemate
nõukogudeaegne kartus, et tulles kooli oma lapse soovidest
või probleemidest rääkima toob kaasa õpetajapoolse
kiusamise on möödas.
Ja lõpetuseks, mida soovite lapsevanematele, kelle lapsed
juba käivad Sillaotsa Koolis ja neile, kes seda alles
plaanivad?
Ootame Teid kooli jagama meiega oma rõõme ja muresid.
Samuti ootame ettepanekuid ja koostööpakkumisi
(töökohtade külastusi, kaasalöömist ürituste korraldamisel
jne).
Tundke huvi, kuidas Teie lapsel koolis-lasteaias läheb. Meie
käes on Teie kõige kallim vara ja me tahame neile anda head
mälestused lasteaia- ja kooliajast ning loomulikult ka tasemel
hariduse.
Kõiki teisi valla lapsi ootame samuti oma kooli õppima. Oma
silm on kuningas, tulge kohale, näitame Teile oma ilusat
maja ning kaunist ümbrust, väga häid sportimisvõimalusi ja
palju muudki. Anname endast parima!
Töökat ja edukat õppeaastat!
Uuest õppeaastast töötab Sillaotsa Kooli direktori asetäitjana
õppe-ja kasvatuse alal Anneli Mõtsmees, kes seni oli ametis
Roiu lasteaias Kukupai.
Ilona Vaagen

Vana vahva lasteaed!
Eestimaa suvi on täies hoos ning ka lasteaed Kukupai hakkab
hoogu üles võtma. Töötajad ja lapsed on puhanud ning taas
põnevateks tegevusteks valmis. Mina isiklikult olen töötanud
selles vahvas majas 30 aastat, sellest 21 juhatajana. Nii nagu
elus ikka, on ka lasteaial olnud halbu ja häid aegu, neid
viimaseid ikka rohkem. Algaval õppeaastal avatakse taas üks
lasteaia rühm, Sillaotsa kooli juurde, alusharidust saab 91
last. Oli aeg, kui lasteaias oli 18 last. Pidevalt elasime
sulgemise ohus, kuid tänu kohaliku volikogu arusaamisele, et
vald vajab lasteaeda, jäime püsima. Kõigest halvast on üle

saadud tänu heade sõprade toetusele. Head koostööpartnerid
- töökaaslased, lapsevanemad, Haaslava Vallavalitsus,
Vallavolikogu, Roiu perearst, Roiu raamatukogu, OÜ Sahkar
TT, Männiku Piim, bussijuht Väino Zuba ja kõik head valla
inimesed - tänan Teid kogu südamest meeldiva koostöö eest.
Tänu Teile möödusid need tööaastad sära silmis ja rõõm
südames.
Kõike head Teile ja meeldivate kohtumisteni!
Anne Lõssenko
Roiu Lasteaed Kukupai juhataja
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Heal lapsel mitu nime
1.septembril 2010 alustab tööd Sillaotsa kool. Ühe mütsi alla
saavad Sillaotsa Põhikool ja Roiu lasteaed Kukupai. Roiu
lasteaia eluiga on natuke üle poole sajandi, kool on Haaslava
vallas aga tegutsenud 245 aastat.
18. aprillil 1765 andis Liivimaa kindralkuberner George Browne
välja koolipatendi, millega tehti vähemalt 5 adramaa suurustele
mõisatele kohustuslikuks asutada talurahvakoolid lastele, kellel
puudusid kodus õppimise võimalused. „Nor rahvas kik peab
ramatut opma, se tarvis külla sissen ehk ka moisas koli petama
piab”.
Selle käsukirja järele loodi sügisel 1765 praeguse Haaslava valla
territooriumile kolm kooli – Aardla, Päkste (Kriimani) ja
Kõivuküla koolid. Aardla koolis käisid Haaslava mõisa, Päkste
koolis Kriimani mõisa ja Kõivuküla koolis Vana kuuste mõisa
lapsed.
Haaslava valla Võnnu kihelkonna osas tol ajal kooli polnud ja
siinsed kooliealised lapsed pidid Päkste või Kõivuküla kooli
käima. Varsti lõpetas Kõivuküla kool tegevuse ja on üsna
tõenäoline, et see viidi 1776. aastal üle Unikülla. 1781. aastal
viidi kool Unikülast üle Kitskülla, kuhu ehitati selle tarbeks
„akende, ahju ja korstnaga varustatud uus koolimaja.“
1821. aastal põles Sillaotsa koolihoone maha ja järgmised 20
aastat ei olnud siin koolimaja.
Õpilased käisid koolis Aardla külas või olid praeguse arusaama
järgi koduõppel. Uuesti valmis Kitseküla (Sillaotsa) koolimaja
1842. aastal.
Nimetus Sillaotsa kool võeti kasutusele 1860. aastatel.
Ligikaudu sama koha peal on Sillaotsa kool olnud alates 1863.
aastast, kui valmis praeguse sauna ja katlamaja vahelisel alal uus
koolihoone.
1892 liideti Haaslava ja Kriimani vallad üheks Haaslava vallaks.
Sillaotsa ja Päkste (Kriimani) koolid asusid teineteisest natuke
rohkem, kui poole kilomeetri kaugusel. Kriimani kool oli väike
ja kehvas seisukorras, mistõttu hakati arutama koolide
ühendamisest.
1903 põles Sillaotsa koolimaja maha. Nüüd muutus koolide
liitmine paratamatuks ja 1. oktoobril 1903 ühinesid mõlemad
koolid Sillaotsa kooliks.
Septembris 1905 valmis praeguse Sillaotsa koolimaja vana osa.
Alates sügisest 1917 õpetatakse Sillaotsal lapsi eesti keeles.
1935 rajati Sillaotsale kooliaed ja 1938 ehitati saun.
1944 sai koolimaja lahingutes kannatada, hävisid katus ja
vahelagi, Kitseküla-poolne maja külg oli kuulidest läbi puuritud.
Ka oli osaliselt hävinud kooli mööbel ja kaduma läinud peaaegu
kogu õppeinventar ja raamatud. Selle tõttu ei saanud koolimajas
tunde läbi viia ja õppetöö toimus ümberkaudsetes taludes.
Koolimajja sai õppima minna sügisel 1945. Muide, 1976. aastal
võeti remondi käigus koolimaja keldrist välja lõhkemata
kahurimürsk, mis oli läbi katuse, vahelae ja põranda keldrisse
tunginud.
1946-1947 õppeaastal loodi Sillaotsa kooli juurde vene
klassikomplekt. Tollal asus praeguse Haaslava valla
territooriumil mitu Vene sõjaväeosade abimajandit ja sovhoosi.
Töökäsi toodi sinna peamiselt Venemaalt ja nende lastele oli
vaja kooliharidust anda. Koos vene õpilastega läks 1. septembril
1946 Sillaotsa kooli 160 õpilast ja neile jagas koolitarkust 8
õpetajat. Õppetöö toimus kahes vahetuses.
Koolimajas oli kitsas ja 1949-1950 ehitati vanale majale peale II
korrus. Juurde ehitati 4 suurt klassiruumi ja 4 väiksemat
abiruumi, kus avati internaat.
1950. aastatel oli Sillaotsa kool Tartumaal parimaid
sporditulemuste poolest.
Tartu rajooni meistrivõitlustel kergejõustikus saavutati 1953,
1954, 1955. aastal võistkondlikult I koht. 1956-1958 olid
Sillaotsa tüdrukud Tartu rajooni meistrid võrkpallis.

1965 valmis järjekordne koolimaja juurdeehitus. Maja
jõepoolsesse külge ehitati juurde uus majaosa, kus asus 8
klassiruumi, keemiakabinet, õpetajate tuba, direktori kabinet,
õppealajuhataja kabinet, mahukas fuajee ja garderoob. Seni oli
riidehoiuna kasutatud II korruse koridori, kus seintel asusid
riidevarnad. Ka sai omale ruumid raamatukogu, mis seni oli
jagatud laiali klassidesse.
1965 alustas tööd pikapäevarühm „sovhoosnike ja kolhoosnike
lastele, kelle vanemad on tööl ega saa jälgida laste õppimist”.
Samal aastal alustas tegevust kooli kino.
1982-1984 valmis söökla juurdeehitus. Juurde ehitati
klassiruum, köök, nõudepesuruum, sanitaarsõlm, abiruumid ja
kelder. Koolil olid oma buss ja traktor.
Viimase 5 aasta jooksul on koolimajas tehtud põhjalik remont.
Muutunud on maja välisilme, välja on vahetatud vanad uksed ja
aknad, kõik klassi- ja abiruumid on remonditud, ümber ehitati
fuajee ja II korruse tualetid. 2005. aastal valmis Sillaotsa
spordihoone.
1970. aastatel töötas kooli juures Tartu Kaugõppekeskkooli
Sillaotsa konsultatsioonipunkt, hiljem Elva Kaugõppekeskkooli
Sillaotsa filiaal.
1970. aastatel paistis Sillaotsa kool Tartumaal silma
huvitegevuse poolest. Kooli juures töötasid erineval ajal foto,
looduse, kirjanduse, rahvatantsu, kino, teatri, spordi, laskmise,
keemia, võõrkeelte, kujutava kunsti, vene keele, matemaatikafüüsika, liiklus, tehnika, Punase Risti, kartauto, käsitöö,
kehakultuuri, tantsu, esperanto, raamatusõprade, muusika,
sõjakunsti, tuletõrje, kabe-male, liikumise, noorte naturalistide,
orienteerujate, mootorratta, kodu-uurimise ja maalikunsti ringid
ning laulukoorid, ansambel ja puhkpilliorkester.
Õpilaste arv oli Sillaotsa koolis: 1786. aastal 35 õpilast, 1797 35, 1814 - 45, 1863 - 65, 1886 - 34, 1902 - 46, 1907 - 69, 1920 75, 1930 - 72, 1935 - 91, 1940 - 80, 1950 - 218, 1966 - 175,
1971 – 238, 1978 – 185, 1983 – 123, 2009 – 62 õpilast.
Kaugetel aegadel piisas, kui laps käis koolis ühe või paremal
juhul kaks talve. Alates 1874. aastast tegutses Sillaotsal 1klassiline kolme jaoga kool, kus õppetöö kestis kolm talve,
1890. aastate keskpaigast kuni 1919 oli siin 2 klassiline kool,
1919-1928. töötas kool 4 klassilise, 1928-1929. 5 klassilise ja
1929-1944. 6 klassilise algkoolina. 1944-1960 käidi koolis 7
aastat, 1960-1988 tuli lõpetamiseks käia koolis 8 ja praegu 9
aastat.
Kooli nimena on kasutatud: 1776-1819 Kitseküla (Uniküla)
mõisakool, 1819-1920 Kitseküla (Sillaotsa) vallakool
(külakool), 1920-1944 Sillaotsa algkool, 1944-1960 Sillaotsa
Mittetäielik Keskkool, 1960-1988 Sillaotsa 8 klassiline kool,
1988-1991 Sillaotsa 9 klassiline kool, 1991-2010 Sillaotsa
põhikool ja alates 1. septembrist 2010 Sillaotsa kool.
1966. aastal peeti Sillaotsa kooli 200 juubelit. Sisuliselt ei olnud
see mitte kooli, vaid hariduse andmise alguse 200 juubeli
tähistamine. Tollal arvati kool olla loodud sügisel 1766. Hiljem
leiti dokumendid, mis tõid kooli loomise aasta võrra
varasemaks. Korraga selgus, et 1765. aastal loodud koole on
Eestis päris palju ja 1990 sügisel tähistasid mitmed koolid oma
loomise 225 aastapäeva. Sillaotsa kooli direktor Ain Esko pidas
õpetajatega nõu ja ühine otsus oli – „kuna nulli ja viiega algaval
aastal on koolide aastapäevi palju, tähistame edaspidi Sillaotsa
kooli aastapäevi ühe ja kuuega lõppevatel aastatel.“
Nii toimub Sillaotsa kooli 245 aastapäeva pidu sügisel 2011.
Augustikuu lõpul tuleb trükikojast Greif välja raamat
„Hariduselu Haaslaval aastani 1945“. Sealt saab Sillaotsa kooli
vanema ajaloo kohta täpsemalt lugeda.

Taivo Kirm
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Tähelepanu, teatrisõbrad!
Sügishooajal 2010 pakub Teater Vanemuine abonomendi
ostjatele järgmisi etendusi:
Kaunimad aastad su elus P 19.09. kell 19.00 Vanemuise
väikeses majas, pilet 60 krooni. Järg 1993. aastal Vanemuise
väikese maja ovaalsaalis esietendunud Kulno Süvalepa
laulude õhtule „Kaunimad aastad su elus“ toob taas publiku
ette Kaunimate Aastate Vennaskonna.
Petruška pärastlõuna L 02.10. kell 19.00 Vanemuise suures
majas, pilet 60 krooni. Balletilavastus, kus kõlavad Igor
Stravinski „Petruška“, Claude Debussy’ „Fauni pärastlõuna“
ja Maurice Raveli laulutsükkel „Šeherezade“.
Ämbliknaise suudlus R 12.11 kell 19.00 Vanemuise suures
majas, pilet 100 krooni.
Helilooja John Kander´i muusikal „Ämbliknaise suudlus“
toodi esmakordselt lavale 1992Torontos, samal aastal

Londoni West Endis ning 1993 Broadwayl. Tony auhindade
jagamisel tunnustati „Ämbliknaise suudlust“ parima
muusikali tiitliga, kokku võitis lavateos toona auhindu
seitsmes kategoorias.
Uinuv kaunitar K 08.12 kell 19.00 Vanemuise suures
majas, pilet 60 krooni. Esmakordselt aastal 1890 Peterburi
Maria teatris etendunud Marius Petipa balletiversioon
“Okasroosikesest” Pjotr Tšaikovski muusikale on üle saja
aasta vana ja klassikalise balleti varasalve üks kuulsamaid
lavalugusid.
Kuni 2. septembrini saab etendustele registreerida ja
piletiraha tasuda Ilona Vaagenile vallamajas (tel 522 9351)
või Ene-Tiina Zooberile Roiu päevakeskuses (tel 5216246).
Artiklis olev informatsioon etenduste sisu kohta on võetud
Vanemuise kodulehelt www.vanemuine.ee.

Politseiteated
 15.06.10 a avastati, et Aardla külas Keskuse tn
kortermajal on lõhutud gaasivarustuse kapp, asjaolude
väljaselgitamiseks on alustatud väärteomenetlus.
 Ajavahemikul 02.07-03.07.10 a rüüstati Kriimani külas
sõiduautot Audi, maja juurest varastati muruniiduk ja
trimmer. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus.
 04.07.10 a kell 04.12 ajal teatati naabritevahelisest tülist
Ignase külas Pikamäe tee kortermajas, mille käigus lõhuti
korteri aknaklaas, korteri omaniku jalgratas ning väidetavalt
tulistati kassi. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.
 05.07.10 a päeval kutsuti politsei Aadami külla, kuna
majapidamisse on sisse tungitud ja majas olevad asjad laiali
loobitud. Kohapeal selgus, et tegemist on abielulahutuse
järgse vara jagamisega, mille lahendamine kuulub kohtu
pädevusse.
 05.07.10 a kella 18 ajal teatati politseile Päkste külast, et
vanainimene, kes on kadunud juba 3-4 tundi, võib olla metsa
eksinud. Otsinguid hakkas korraldama piirkonnakonstaabel,
kes kutsus kokku valla kaitseliitlased, jahimehed, kohalikud
elanikud, samuti ka piirivalve otsingukoera koos koerajuhiga.
Eksinud vanainimene leiti kella 20 ajal Reola –Hammaste
maanteelt elu ja tervise juures ning toimetati koju. Kokku
osales otsingutes 15 inimest.
 09.07.10 a õhtul teatati korrarikkumisest Roiu aleviku
palliplatsil, kohalesaabunud patrull rikkumist ei tuvastanud.
 10.07.10 a kella 17.13 ajal teatati, et Kurepalu paisjärve
on uppunud meesterahvas. Kella 20.07 ajal toodi paisjärvest
välja uppunud meeskodaniku surnukeha.
 Ajavahemikul 13.07-14.07.10 a on Roiu alevikus
Kesktänava maja hoovist varastatud naiste pesu ja erinevaid
riietusesemeid väärtusega 1000 krooni.
 15.07.10 a kella 03.22 ajal teatati lärmakast seltskonnast
Kurepalu puhkealal, patrulli saabudes oli seltskond lahkunud.
 16.07.10 a kella 22.14 ajal teatati Roiu alevikust
Kesktänavalt joobes meeskodanikust, patrull joobes meest
enam ei leidnud.
 19.07.10 a kella 18 ajal toimetati Roiu alevikust
Kesktänavalt kainenemisele joobes meeskodanik.
 22.07.10 a kella 23.17 ajal toimetati Sillaotsa kurvi
juurest kainenemisele joobes meeskodanik.
 23.07.10 a kella 09.30 ajal tabati Roiu alevikust
Kesktänava maja hoovist meesterahvas, kes üritas varastada
nööril kuivavaid naiste päevitusriideid.

 24.07.10 a kell 11.13 teatati tulekahjust Aardlapalu külas.
Kohalesaabunud päästjad selgitasid välja, et tegemist oli
suure lõkkega.
 24.07.10 a kella 16.26 ajal tekkis tüli Ignase külas kahe
külaelaniku vahel, kellest üks vajas arstiabi.
 25.07.10 a kella 13.19 ajal palus kiirabi abi Kurepalu
külast
psüühiliselt
haige
kodaniku toimetamiseks
raviasutusse.
 26.07.10 a kella 00.10 ajal teatati politseile, et Roiu
alevikus põleb veoauto. Kohapeal selgus, et auto „omanikud“
olid põllule sõitma läinud. Sõites otsa põllul olevale
põhurullile, süttisid nii põhurull kui auto, õnnetuses inimesed
vigastada ei saanud.
 28.07.10 a kella 16.55 ajal põrkasid Metsanurga külas
kokku veoauto ja jalgrattur, kes sai vigastada ning toimetati
kiirabi poolt raviasutusse. Avariipõhjuste väljaselgitamisega
tegeleb avariitalitus.
 Ajavahemikul 29.07.-30.07.10 a on Ignase külas Pikamäe
tee maja kõrvalhoonest varastatud neli võsasaagi, juhtumi
asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus.
 30.07.10 a teatati Igevere külast leitud lõhkekehast.
Kontrollimisel selgus, et leitud oli lõhkekeha kest.
 02.08.10 a kella 23.43 ajal teatati lärmist Kurepalu
puhkealalt, kohalesaabunud patrull vestles lärmajatega,
osapooltel pretensioone ei olnud.
 05.08.10 a tekkis tüli Ignase külas külaelanike vahel, kus
ühele osapoolele tekitati noaga käe piirkonda lõikehaav.
Sündmuse ajaolud on selgitamisel.
 06.08.10 a kella 22.14 ajal tungiti Ignase külas kallale
külaelanikule, juhtumi asjaolud on selgitamisel.
 07.08.10 a avastati Koke külas sissetungimine
põllumajandushoonesse, kust varastati erinevaid tööriistu,
juhtumi asjaolud on selgitamisel.
 08.08.10 a kella 17.30 ajal teatati rahu rikkumisest
Kurepalu puhkealalt.
 12.08.10 a kell 12.30 ajal avastati Haaslava külas, et on
lõhutud kõrvalhoone ukse lukustus, hoonest midagi võetud ei
ole.
Harras Tiisler
ülemkonstaabel
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Informatsioon
• Sillaotsa Koolis toimub õpikute ja töövihikute jagamine 4-9. klassi õpilastele 23., 25. - 27. ja 31. augustil kell 9.00 - 14. 00.
• 1. septembril Sillaotsa Koolis: Õppeaasta avaaktus kell 12.00 (koolibuss: 11.00 Ülenurme, 11.05 Aardlapalu,11.10 Aardla,
11.25 Tuigo, 11.30 Kurepalu, 11.35 Roiu.)
• 1. septembril Kukupai Tarkusepäev kell 9.00 Sillaotsa Koolis. Oodatud on kõik huvilised. Täpsem info lasteaiast.
• Bussiringid: Alates 2. septembrist sõidab valla buss tavapärast kooliringi. Edaspidi võivad sõidugraafikus ette tulla
muudatused. Alates 2. septembrist sõidab valla buss igal esmaspäeval ja neljapäeval tavapärasel ringil 2 korda nädalas.
• Segakoor Priius alustab proovidega esmaspäeval, 6. septembril kell 19.00. Oodatud on nii praegused kui ka uued lauljad.
• Aeroobikatreeningud Sillaotsa Spordihoones algavad reedel, 10. septembril kell 19.30. Oodatud on kõik eelmisel hooajal
käijad ja ka uued tulijad. Treener on meile juba tuttav Evaliis.
• Tänu Tartumaa Arendusseltsilt saadud Leader projektitoetusele on Sillaotsa Spordihoone jõusaal saanud palju uut
varustust, erinevaid pinke ja trenažööre. Kõigil jõusaali kasutajatel palume kinni pidada kehtestatud reeglitest. NB! Alla 14aastastel noortel on jõusaali tehnika kasutamine lubatud vaid täiskasvanud juhendaja juuresolekul. Alustame septembris
koos kooliaasta algusega.
• Titaklubi alustab oma tegevust teisipäeval, 21.septembril kell 11.00 Kurepalu külakeskuses. Info tel 522 9351
• Eesti Erametsa OÜ ostab metsakinnistuid. Info.50 72
544 info@erametsa.ee www.erametsa.ee
• Firma Sakkose OÜ Kambja vallast müüb pidevalt
saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri-ja
terrassilaudu, sisevoodri-ja põrandalaudu.
Voodrilaudade tööstuslik värvimine. Vajadusel
transport. Info tel 56 640 228
• Oritix OÜ ostab Teie seisma jäänud või mittetöötava
firma. Info tel. 58009939
• Lillekimpude ja -seadete, matusekimpude ja -pärgade
valmistamine. Lillesibulate (tulbid, nartsissid,
krookused, hüatsindid jms) müük. Helista tel 51 313 27,
OÜ Kuuking, asume Koke külas.
• Kanalisatsiooni- ja veetorustike ehitus, septikutekogumismahutite müük ja paigaldus. Teeme Teie
maamajja korraliku joogivee ja reoveesüsteemi.
Rendime ka 5,5- tonnist roomikekskavaatorit ja 11tonnise kandevõimega treilerit.Töid teostame üle
ÕNNITLEME JUUBILARE
Eesti. www.jyritoru.ee email:
ÕNNITLEME
jyritoru@jyritoru.ee Tel: 58145117 või 5151985
Eerik Paide
• Linetantsuring Prii-line kutsub oma treeningutes
Vahur Laur
osalema ja hea muusika saatel igapäeva rutiini
Marten Gavrilov
murdma. Teretulnud on nii algajad kui
01.07. 2010
Roman Kilgi
edasijõudnud. Esimene treening edasijõudnutele
Ryan-Regon Talbonen
Anna Ivanova
toimub 14.09 kell 19.00 ja algajatele 21.09 kell
04.07.2010
19.00 Priiuse seltsimajas Kurepalus. Lisainfo:
Alma Mitt
Samuel Sarapuu
Ere Sinikalda, tel 5254647. Tulge ja lustime koos
11.07.2010
tantsides!
Amalia Tiškina
• 18. ja 19. septembril toimuvad Eesti
Daniil Lavrentjev
Lennundusmuuseumis Tartu Lennunduspäevad 2010. Ürituse raames saab jälgida:
16.07.2010
lennudemonstratsioone; langevarjuhüppeid; uute eksponaatide esmaesitlusi. Täpsem
ajakava aadressil www.lennundusmuuseum.ee või tel 5135490, Mati Meos.

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
01.09.2010
09.09.2010
19.09.2010
26.09.2010

Õppeaasta avaaktus Sillaotsa Koolis
Raamatu „Hariduselu Haaslaval“ esitlus Sillaotsa Koolis
Teatriabonoment. Laulude õhtu „Kaunimad aastad su elus“ Vanemuise väikses majas
Pensionäride sügispidu Priiuse seltsimajas

Kell 12.00
Kell 18.00
Kell 19.00
Kell 12.00

Mälestame lahkunuid
Ilmar Kuusmann
29.12.1938 - 25.07.2010

Helgi Järvemäe
17.03.1931 - 08.08.2010

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

