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Tähed ja tähekesed tuleviku teel

Foto: Ilona Vaagen

Päev enne kodumaa sünnipäeva toimus Priiuses
traditsiooniline aktus ja preemiate jagamine, kus saime meie,
kohalviibijad, nautida pidulikku meeleolu, kuulata muhedaid
luuletusi, kaunist pillimängu ja laule. See iga-aastane üritus
on huvitavalt seotud vabariigi sünnipäeva aktuseks ja noorte
tunnustamiseks. Tunnustada võiks ju ka muul ajal, aga usun,
et kuupäeva sättimine iseseisvuspäeva tähistamisele on
taotluslik – kodumaa sünnipäev on üks olulisimaid päevi
aastas ja muutes selle päeva veelgi pidulikumaks, tuletatakse
noortele, nagu preemia nimi ütleb – tulevikutähtedele meelde
selle sündmuse tähtsust. Sidudes tunnustamise ajalooliselt nii
erilise päevaga, paneb see preemiasaajate õlule ka teatava
vastutuse – kui olen tunnustust saanud, pean edaspidi veelgi
rohkem püüdma, et olla selle tähelepanuavalduse vääriline.
Esmane soov on muidugi tõestada end iseendale, kuid selline
tunnustus paneb noort tundma end osana kogukonnast ja
tema saavutused muutuvad ka kogukonna omadeks –
vähemalt tunnustusesaaja tunneb nii. Seega usun, et sellisel

tunnustamisel, mis paneb esiteks paljud püüdlema, kuna
preemiasoov on ju igaühel, on mitu funktsiooni. Peale
motiveeriva tunnustuse paneb see noori tundma end rohkem
osana kogukonnast ja mõtlema, mida saaks aasta vältel veel
ära teha, et samaväärilise premeerimise osaliseks saada.
Preemiad, mida meie vald jagab, on just parajad – piisavalt
suured, et motiveerida ja mitte üleliia ahvatlevad, et
eesmärke vaid nende nimel täita. Sellel aastal toimus muutus,
mida ammu ootasin – jagati ka väikeseid tähekesi. Väga
oluline on, et ka väiksemad saavutused saaksid tunnustatud –
paljudel võistlustel, kus oled end ületanud, aga samas tiheda
konkurentsi tõttu üldises pingereas keskmiselt esinenud, ei
saada erilist vastukaja, tihti ei anta aukirjagi. Väikestest
saavutusest sünnivad suured ja sama saatus on ka
tunnustusel. Võis tõdeda, et meie vallas on tõesti palju
aktiivseid noori, väiksemaid ja suuremaid, kelle
tegevusaladest põnev kuulda oli. Suuremad tähed on
kindlasti noorematele eeskujuks, ja kui väikesed tähed
säilitavad endas visaduse, ei võta kaua aega, kui ka suure
tähe preemia seinale saab kinnitada. Nende edusammude
tunnustamine on äärmiselt tähtis ja lisab kindlasti
motivatsiooni – nii mõnigi võib järjekindlate püüdluste
käigus avastada endas varjatud andeid. Niisiis, ilma
märkamata ei sünni ka suuremat edu, kuid usun, et meie
vallas on seda praegu piisavalt, edasine sõltub noorte
pealehakkamisest – küll siis ka varsti tunnustemedaljonid
saab kaela riputatud.
Triin Tõnurist
Tuleviku tähed 2011. aasta kultuuri-ja hariduspreemia
nominent

Kultuuri-ja spordikomisjoni 18. veebruari koosolekul otsustati
Tuleviku tähed 2011 Kultuuripreemia
I koht Ingar Dubolazov
II ja III koht läksid jagamisele:
Karl-Ander Mei
Triin Tõnurist
Siim Ustav
Tuleviku tähed 2011 Hariduspreemia
I koht Laura Valli
II koht Katre Kõõra
III koht läks jagamisele:
Triin Tõnurist, Johannes Soobik

Tuleviku tähed 2011 Spordipreemia
I koht Henri Roosiorg
II koht Rainer Grosberg
III koht Anette Traks
Tuleviku tähekesed 2011
Keitlyn Kruus, Merlin Grosberg, Iti-Martleen Plink, Marje
Vaht, Mihkel Ustav, Rasmus Enno, Taavi Traks.
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
Vallavolikogu istungil 18. märtsil arutatud küsimused
− Määrata valla 2010. aasta majandusaasta aruande
auditeerijaks T. Simo Konsultatsioonid OÜ.
− Võtta vastu Redeli, Redeli juurdelõige, Kõivuansi ja
Kruusa maaüksuste detailplaneering.
− Seada isiklik kasutusõigus Roiu-Päkste kergliiklustee
katastriüksuste maa-alale, elektri maakaabelliini
ehitamiseks osaühing Eesti Energia Jaotusvõrk kasuks.
− Esitada Haaslava vallast rahvakohtunikukandidaatideks
Annika Tõnurist ja Jüri Raudseping.
− Valida volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
aseesimeheks Sergei Tomba.
− Võtta vastu Haaslava valla korraldatud jäätmeveo
rakendamise kord.
− Võtta vastu Haaslava valla jäätmevaldajate registri
asutamine ja registri pidamise põhimäärus.
− Otsustati osta vallale sotsiaalkorteriks Uniküla külas
Mäeotsa majas asuv kahetoaline korter nr 4 ( hinnaga 3
300 eurot).
− Arutati Haaslava valla jäätmekava 2011-2015 eelnõu ja
Haaslava valla jäätmehoolduseeskirja eelnõu.

22. veebruar
− Andmete kandmine rahvastikuregistri arhiivi ja endiste
andmete kandmine aktuaalsete andmete hulka.
− Ehituslubade andmine.

Vallavalitsuse istungitel arutatud küsimused
11. veebruar
− Sundvalduse seadmine tehnovõrgu talumiskohustuse
kehtestamiseks.
− Suislepa maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise mittealgatamine.

10. märts
− Südame maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
− Ehitusloa andmine.
− Marjamaa maaüksusel Igevere külas abihoone
ehitamiseks nõusoleku andmine ja
projekteerimistingimuste kinnitamine.
− Volikogu istungile esitatavate eelnõude arutelu.

1. märts
− Hoolduste seadmine.
− Haaslava Vallavalitsuse 26.09.2006 korralduse nr 196 ja
02.02.2010 korralduse nr 19 „Hooldaja määramine“
kehtetuks tunnistamine.
− Sotsiaaltoetuste maksmine vallaeelarvest ja
elamispinnataotluste arutelu.
− Kasutusloa andmine.
− Hariduse- kultuuri- ja spordipreemiate maksmise
kinnitamine.
− Lasteaiakoha arvestusliku maksumuse kinnitamine.
− Ehitusloa andmine Priiuse seltsimaja osaliseks
renoveerimiseks.
− Haaslava Vallavalitsuse 6. jaanuari 2011 korralduse nr 2
„Haaslava valla infolehes Teataja avaldatavate
mustvalgete teadete ja informatsioonide hinnakiri“
muutmine.

Ene Silla
vallasekretär

Info metsaomanikele
Talvine raieperiood hakkab läbi saama ja koos kevade
saabumisega on võimalik hakata taotlema erinevaid
metsanduslikke toetusi.
Siseriiklike metsanduslike toetuste tähtajad:
1. Metsa inventeerimise ja matsamajandamiskavade
koostamine – 21.03; 08.08; 05.12;
2. Metsa uuendamise toetus – 14.06; 19.11;
3. Pärandkultuuri säilitamise toetus – 01.05;
4. Vääriselupaiga säilitamise toetus – lepingut saab sõlmida
kogu aasta jooksul.
Euroopa Liidu toetuste tähtajad:
1. Natura toetus erametsamaale- 02.05 - 21.05 (hilinenult
kuni 15.06).
Toetuse taotlusi saab esitada nii elektrooniliselt e – PRIA
kaudu, kui ka paberkandjal, saates taotluse aadressil SA
Erametsakeskus Mustamäe tee 50 Tallinn 10621.

Abi toetuste taotlemisel saab SA-e Erametsakeskus
tugiisikute ja metsakonsulentide käest. Kalendriaasta jooksul
on igal metsaomanikul õigus saada 15 tundi tasuta
nõustamist kõigi metsade majandamist puudutavate
küsimuste kohta.
Tartu Metsaomanike Seltsi metsakonsulentideks on :
Uno Kiisholts uno.kiisholts@mail.ee, tel. 56670942 ;
Väino Suigusaar vaino.suigusaar@mail.ee, tel. 5050939 ;
Ülo Kuusik sambuc@hot.ee tel.5169682.
Teisipäeviti,
kolmapäeviti
ja
reedeti
nõustame
metsaomanikke Tartu Jahiklubis, aadressil Tartu, Võru 80.
Ülo Kuusik
Metsakonsulent

Jäätmekava eelnõu avalik väljapanek ja avalik istung
Haaslava valla jäätmekava 2011-2015 eelnõu avalik
väljapanek toimub 07. - 21.aprillil 2011. Jäätmekava
eelnõuga saab tutvuda valla kodulehel www.haaslava.ee,
tööaegadel vallamajas ja Roiu raamatukogus. Omapoolsed
ettepanekud eelnõu osas palume avalikustamise kestel
esitada kirjalikult või e-postiga vald@haaslava.ee Haaslava
Vallavalitsusele.

Jäätmekava eelnõu arutamiseks korraldatav avalik istung
toimub 04.mail 2011 kell 18.00 Priiuse Seltsimajas.
Jüri Raudseping
majandus-ja keskkonnanõunik
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Kaitseväe õppuse Kevadtorm 2011 teabepäev Sillaotsa Koolis
11. aprillil kell 18.00 toimub Sillaotsa Koolis teabepäev, kus
Kaitseväe õppuse Kevadtorm 2011 korraldajad annavad
kohalikele elanikele teavet eelseisva õppuse kohta.
4.-20. maini toimub Tartu, Põlva ja Võru maakonnas
Kaitseväe õppus Kevadtorm 2011, mille käigus üksused ja
erinevate tasemete staabid harjutavad koostegutsemist.
Kokku osaleb selle aasta Kevadtormil ligi 4500 kaitseväelast,
kaitseliitlast ja reservväelast, nende hulgas ka ajateenijad,
kelle väljaõppetsükkel lõpeb sel kevadel.

Õppuse edukaks kordaminekuks loodame kohalike elanike
mõistvale suhtumisele ja vastutulelikkusele.
Kohtumiseni teabepäeval!
Kevadtorm 2011 CIMIC grupp
kevadtorm@mil.ee
www.mil.ee/kevadtorm

Oodatud külaline lasteaias!
Vabariigi aastapäeva eel on saanud kenaks tavaks Tartu
Kõrgema Sõjakooli külaskäik meie lasteaeda. Nii ootasime
neid ka sellel aastal. 23. veebruari hommikul astuski Stbveebel Koit Vunk täies mundris ja varustuses lasteaia uksest
sisse.
Kõigepealt läks pisut aega Koidiga tutvumiseks, sest ega just
igapäev rühmaruumis nii valjuhäälset ja konkreetset juttu
kuule. Sellega harjuti kiiresti ning edasi arutati juba
üheskoos, miks sõdurite munder just laiguline ja roheline on.
Milleks on vaja kiivrit ja miks see nii raske peab olema?
Sõduri seljakott on nii suur ja raske, et seda pidi kohe
mitmekesi sikutama. Eriti huvitav oli seljakoti juures see, et
igal asjal oli kotis oma konkreetne koht. Mida kõike seal ei

leidunud! Oli isegi telk vihmavarjuks ja põõsaks
maskeerimise kostüüm.
Kõige põnevamaks läks aga siis, kui relvad välja võeti. Neid
oli suisa nelja erinevat tüüpi. Julgemad lapsed said relva
uudistada, käes hoida ja märklauda sihtida.
Lahkumisel selgus, et igatahes Rüblikute poiste seas on
sõjaväelase elukutse väga popp ja onu Koit on meie lasteaias
alati oodatud külaline.
Kohtumiseni järgmisel aastal!
Anne Kägo - Saunasoo
Sillaotsa Kooli Rüblikute rühma õpetaja

Talvise linnuvaatluse tulemused
Eesti Ornitoloogiaühingu poolt 29. ja 30. jaanuaril läbiviidud
talvise aialinnuvaatluse TALV 2011 populaarsus osavõtjate
seas ületas ebasoodsale ilmale vaatamata mulluse taseme.
Oma vaatlused edastas 1134 linnusõpra 948 paigast üle Eesti,
osalus kasvas ca 6% võrra. Paljude vaatlejate tähelepanekute
kohaselt pärssisid lindude arvukust ja liigilist mitmekesisust
nädalavahetusel valitsenud plusskraadid, tugev tuul ja tuisk.
Seetõttu oli keskmine vaatluskohas kohatud lindude arv
mullusest märgatavalt väiksem, piirdudes 33 isendiga
(2010.a keskmiselt 43 isendit).
Eestis teist aastat aset leidnud vaatluse käigus vaadeldi
30 973 lindu 58 liigist. Kõige arvukam liik oli oodatult
rasvatihane, kes esines 95% vaatluskohtades ning moodustas
pea veerandi lindude koguarvust. Teise koha saavutas taas
rohevint, järgnesid põldvarblane, leevike ja koduvarblane.
Taas leidis tõestust musträsta talvine sage esinemine,

metsvindi rohkus ja kuldnoka talvitamine, talvistest
haruldustest nähti sarnaselt mullusele punarinda, kaelusturteltuvi ja tamme-kirjurähni.
Talvise aialinnuvaatluse statistika nii üldkokkuvõttes kui
maakondade lõike leiate TALV 2011 kodulehelt
www.eoy.ee/talv.
Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki aialinnuvaatlusel
osalejaid. Järgmine talvine aialinnuvaatlus toimub 28.-29.
jaanuaril 2012.
Talvist aialinnuvaatlust toetas Keskkonnainvesteeringute
Keskus.
Aarne Tuule
Eesti Ornitoloogiaühing

MOBI ehk Eesti töötukassa mobiilne nõustamine
Eesti Töötukassa ja Haaslava Vallavalitsuse koostööna
toimub 7. aprillil kell 10.00 Roiu päevakeskuses kohalikele
elanikele suunatud mobiilne nõustamine. Üheskoos
arutletakse järgmistel teemadel:
• Mis toimub tööturul
• Töö otsimise võimalused
• EURES – Euroopasse tööle, kas ja kuidas

• Eesti Töötukassa tegevuste tutvustamine
• Kogukondlik ja vabatahtlik tegevus - uued võimalused
Mobiilne nõustamine MOBI 2011 toimub Eesti Töötukassa
ja kohalike omavalitsuste koostööna piirkondades, kus
tööpuudus on kõige suurem.
MOBI 2011
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2010. aasta parim piimakari kasvab Koke külas, Männikul

Põllumajandusministri vastuvõtul Foto www.agri.ee

„Tunnustus on küll nimeliselt minule, aga samas arvan, et
ilma firmata poleks ma sellel alal keegi. Pigem võtaksin seda
kui tunnustus kogu farmi tööle, mida mina juhatan.“
Nii arvas Avo Samarüütel aunimetuse 2010. aasta parim
piimakarjakasvataja saamisest, mille Vabariigi aastapäeva
eel andis talle üle põllumajandusminister Helir-Valdor
Seeder.
Nimetatud aunimetuse puhul on tegemist Maaelu
Edendamise Sihtasutuse poolt 2000. aastast välja antava
tunnustusega inimesele, kes aasta jooksul on saavutanud häid
tulemusi piimakarja kasvatamisel. Arvestatakse nii piima
kvaliteedi näitajaid, lehmade tõuaretust, keskkonna- ja
loodussõbralikkust karja kasvatamisel, tootmisüksuse
heakorda kui ka ettevõtte arengut ja innovatiivsust,
jätkusuutlikust ning näitustel, konkurssidel osalemist ja
seeläbi veisekasvatuse propageerimist.
Tegija Euroopas, Eestist rääkimata
„Meil ei tehta tööd tunnustuse saamine eesmärgil,“ on Avo
kindel mis kindel. Pigem on eesmärk võimalikult kasumlikult
toota ja saavutatud edu edasi arendada. „Oleme tänaseni
sellise suhtumisega tööd teinud ja tõestanud, et tahame
ökonoomselt majandada ja korralikul tasemel toota.
Möödunud aastane saavutus - 10 tonni piima lehma kohta
räägib siin enda eest,“ tundis Avo saavutatu üle head meelt ja
lisas, et tänu sellisele majandamisele saab farm endale
soetada korraliku tehnika, tagada eeskujulikud töötingimused
ning töötajate heaolu.
Tulemusega 10 tonni piima lehma kohta kuulub OÜ
Männiku Piim vabariigis kaheksa omasuuruse edukama
farmi hulka. „Eesti piimatootmise keskmine tase on 7500 kg,
mis on Euroopas tubli keskmine. Järelikult oleme meie oma
farmi tasemega tugevalt üle Euroopa keskmise,“ selgitas
Avo.
Näoga töötaja poole
„1. veebruaril 1993. aastal alustasime siin 11 inimesega,
kellest kaks on tänaseks läinud - üks jäädavalt lahkunud ning
teine pensionile jäänud. Ülejäänud üheksa inimest töötavad
tänaseni,“ meenutas Avo firma algusaastaid. „Seoses
üleminekuga robotlüpsile, on meie töötajate arv täna
langenud 16 pealt 15-le. Eks see on teaduse ja tehnika areng
ning tehnoloogia võidukäik,“ nentis juhataja.
„Töötajad on meil kohalikud ja võib öelda, et meie koosseis
pole aastatega muutunud,“ kiitis Avo farmi töötajaid ja ütles,
et põllumajanduses pole just tavaline, kui ühes ettevõttes
töötatakse aastaid. Ehk on siis firmas ja selle tegevuses

midagi sellist, mis hoiab siinseid inimesi paigal ja innustab
tööle? „Jah, seda on ka varem märgatud ja mulle öeldud.
Olen alati püüdnud luua võimaluste piires normaalseid
töötingimusi ning maksta väärilist tasu tehtud töö eest,“
seletas Avo firma hoolivat suhtumist töötajatesse.
Aastaid on firma hea seisnud oma töötajate tervise eest, tehes
seda läbi terviseprogrammi. Avo ise seletab selle lahti nii:
„Inimene ju ka kulub ja seda enam, et me oleme siin kõik
tugevas keskeas juba! Seepärast pakume töötajatele
võimalust sanatooriumis oma tervist kosutada. See on küll
hästi pisikene samm, aga toetav igal juhul ja loodame, et
sellest tõuseb ka abi.“ Ja lisas, et märtsis on sanatooriumisse
minemas üks inimene, aprillis teine. „Seda võimalust
kasutatakse, aga võiks rohkem. Keskmiselt pooled käivad ja
pooled mitte,“ ütles Avo väikese murenoodiga hääles.
Edu saavutamise saladus
„Kogu meie elu on muutumises ja edukas on see, kes
muutustest aru saab, nendega kaasa läheb,“ tunnistas Avo
tänapäeva elu paratamatut osa. „Ajaga muutuvad ka
arusaamad loomade söötmisest ning arusaamad sellest,
milliseid söötasid oleks vaja toota. Pidevalt tuleb juurde
hankida uusi teadmisi, mida pakutakse ning need tuleb püüda
ellu rakendada,“ on Avo kindel pideva enesetäienduse
vajalikkuses.
Sama veendunud on ta ka tõuaretuse tähtsuses. Avo rääkis,
kuidas ta 1994. aastal Ameerikas käis ja sealt esimese
visiooni kaasaegsest piimatootmisest sai. „Olin kahe nädala
vältel ühe ülikooli juures täiendusel, esmalt sain ühe nädala
jooksul praktikat ja siis teise teooriat. Ning seal nägin, kuidas
asi võiks hakata kulgema,“ meenutas ta toonast pöördelist
aega.
„Tõuaretuse kõige olulisem postulaad on see, et iga järgmine
põlvkond on eelmisest parem. Selle vastu vaielda ei saa,“ on
firmajuht kindel. „Täna on meil olemas inimene, meie
loomakasvatuse juht Helin Õkva, kes seda tööd tunneb ja
oskab,“ sõnas Avo uhkusega. „Alguses töötas Helin meil
seemendajana, aga kui 2007. aastal valmis meil uus
robotfarm, siis võttis ta tõuaretuse töö väikeste kõhklustega
enda kanda. Lisaks tegeleb ta loomade ravimise ja
igapäevase farmitöö juhtimisega Täna võin julgen öelda, et ta
on väga hästi hakkama saanud ja väga kiiresti õppinud.“
Farmi toodang
„Meil on farmis 325 lüpsilehma ja 300-pealine noorkari.
Kokku teeb see 625 looma,“ loetles Avo farmi lehmakarja.
Valdav on holsteini tõug, kuid on ka eesti punast tõugu. „Elu
on näidanud, et holstein on ikka produktiivsem. Samuti on
tõuaretus veidi tugevam, kui eesti punasel. Vahe on ka
piimaannil. Näiteks kui möödunud aastal oli holsteinil
väljalüps 10 172 kg, siis punasel oli see 8,7 tuhat.“
Päevase toodangu, 9 tonni piima, müüb farm läbi
tulundusühistu Laeva Piim, mille üks osanikke ka ollakse.
„Lisaks meile kuulub sinna 20 ühistut. Ja läbi selle
tulundusühistu läheb meie piim AS-i Võru Juust, kus meie
piimast tehakse juustu. Tegemist on sellise juustuga, mille
valmimisprotsess võtab aega lausa kaks aastat. Ja kuuldavasti
eksporditakse kogu toodang Itaaliasse. Siit võib järeldada, et
meie kõrgekvaliteetset piima hinnatakse,“ tutvustas Avo
piima teekonda Roiult kaugele Euroopasse.
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sama silopõhist miksersööta, kuhu vastavalt looma vanusele
Avo lisas veel, et arvestades eelpool tooduga, ei panda nende
või faasile on lisatud just talle vajalikke komponente.“
farmi piima teiste ringidega kokku. „Nad on siinkandis kakskolm lauta välja valinud, kus on teada kindel kvaliteet.“
Ja kuigi kaasaegses laudas võivad lehmad vaid unistada
rammusatest rohelistest rohumaadest, on nad rahulikud ja
Hoolsust jagub nii lauta kui põllule
küllap ka õnnelikud. Rääkides lauda mugavustest, mainis
„Lauda keskkond pole ju kõige puhtam, aga vaatamata
Avo, et lehmad on laudas täielikult vabal pidamisel.
sellele püüame siin heakorraga kaasa minna. Näiteks oleme
„Koguaeg on neil vaba juurdepääs söömale ja vaba
püüdnud oma lägasüsteemi vastavusse viia Euroopa taseme
juurdepääs visata end pehme aseme peale magama.“
ja normidega. Kuna Eestis on selles osas väga konkreetsed ja
Loomade tervise kohta ütles Avo: „Täna võib küll öelda, et
täpsed nõudmised, siis oleme need kriteeriumid tänaseks
nad on oluliselt tervemad, kui nad olid meil siin
täitnud. Ja tänu sellele meie elu siin puhtam ongi,“ rääkis
kombilahtrites pidamisel.“
Avo tehtust.
Ühes igati kaasaegses laudas on võimalikult palju töid
Robotid laudas…kas ja kui eksimatud?
automatiseeritud. Nii ka siin.
Siin oli Avol vastus kiire tulema. „Nii, nagu pole inimene
ilmeksimatu, pole seda ka robot. Kuid, kui kõik parameetrid
„Tänasel päeval me lehmadel enam allapanu ei kasuta, seega
on korras, kõik on õigesti häälestatud ja lehm on normaalse
sõnnikust on saanud nüüd läga. Ent koristama peab ikkagi. Ja
udaraga, siis on robot tõesti eksimatu. Eks väiksemaid
seegi töö on meil automatiseeritud, programmeeritud
tõrkeid tuleb ikka ette.“
vastavalt sellele, kui tihti on vaja lauta koristada, pumbata.“
Kui aga juhtub, et robot „jääb haigeks“ ehk tekib mingi
Hoolitsetud on ka OÜ Männiku Piima poolt haritavad
tõrge, siis paari tunniga on viga kõrvaldatud ja robot on
põllumaad. Avo: „Kui midagi teed, siis tee seda korralikult,
saanud tööd jätkata. „Firma DeLaval hooldussüsteem töötab
tee hästi. Ja nii on ka põlluga. Kui seda põldu peetakse, siis
ja aitab meid. Pisiasjadega saame ka ise hakkama,“ lisas
seda küntakse, külvatakse ja lõigatakse kindlasti. Aga mõned
Avo.
unustavad vahepeal ära, et põldu peab ka hooldama. Oluline
ongi just hooldamise küsimus. Kolm protseduuri tehakse ära,
Vaatamata mõnedele pisitõrgetele, mis ette on tulnud, on nad
aga üks jäetakse vahepeal tegemata. Siis tulemus polegi see,
siiski veendunud, et toona tehti õige valik. „Ja juhuks, kui
mis ta peab olema.“
elekter ära läheb, on meil automaatne elektrigeneraator. See
käivitub automaatselt, kui elektrivarustus katkeb. Tänu
Avo rääkis, et Haaslava kandi põllumaa viljakus pole just
sellele me siin elamegi.“
parimate killast, olles happeline ja vajades lupjamist. „Aga
tänapäeval see ei toimi ja kvaliteedilt on see kohe ka näha.
Avo rääkis tehnoloogia võidukäigust: „Veel kümme aastat
Happelise mulla peal ei ole võimalik saavutada seda
tagasi arvati, et Eesti farmidesse need lüpsirobotid küll ei
tulemust, mida normaalse mineraalmulla peal,“ tunnistas
jõua. Aga täna on Eestis juba 67 lüpsirobotit ja tendents on,
Avo. Kuid vaatamata sellele, on tema poolt juhitud ettevõttel
et neid tuleb pidevalt juurde. Meil, Männikul, on nendest 5
ette näidata mitmeid aukirju ja tunnustusi, mis saadud
robotit, millest neljaga alustasime 2007. aastal. Viienda
erinevate teraviljade suure saagikuse ja kasumilikkuse eest.
soetasime paar aastat hiljem, 2009. aastal, vana lauda
rekonstrueerimise käigus.“
Männiku Piima lehmad karjalaskepäeva ei oota
OÜ Männiku Piim ja Avo Samarüütel on toetanud paljusid
„Meie lehmad enam õues ei käi. Põhjuseks on uued
valla kultuuriüritusi. Nii on nende abiga edukalt läbiviidud
arusaamad söötmisest. Ehk täpsemalt - täna me enam ei
mitmed Haaslava meestelaulupäevad, pensionäride jõulu-ja
sööda lehma vaid toidame vatsabakterid. Me peame nendest
suvealguspeod.
bakteritest aru saama, kuidas nemad käituvad ja mida nemad
Kasutatud allikad:
tahavad seal õgida,“ selgitas Avo söötmise ja toitmise
erinevusi.
Maaelu Edendamise Sihtasutuse kodulehekülg www.mes.ee
„Noorloom saab väljas küll jalutada, kuid me ei räägi enam
Põllumajandusministeeriumi kodulehekülg www.agri.ee
rohusöömisest,“ täpsustas Avo. „Nad saavad koguaeg ühte ja
Ilona Vaagen

Veetlev leedi 2011
Tiitel Veetlev Leedi ja koos sellega rändav hõbedane
rinnanõel said 13. märtsil toimunud pensionäride kevadpeol
uue omaniku. Peol viibijad esitasid omapoolsed kandidaadid
ning häälte kokkulugemisel selgus võitja – Malle Rahnu.
Seni on tiitlit kandnud: 2008. aastal Marta Annamaa, 2009.
aastal Helve Randla ja 2010. aastal Ilme Manglus.
Ilona Vaagen

Veetlev leedi 2011 Malle Rahnu Foto Ilona Vaagen
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Koolielu uudised
Olümpiaadidel ja konkurssidel osalemine
Traditsiooniliselt on aasta algus tihe konkursside ja
olümpiaadide toimumise aeg. Meie kool on maakondlikel
võistlustel alati aktiivselt osalenud, nii ka seekord.
Jaanuaris osalesid meie õpilased maakondlikel matemaatikaja keemiaolümpiaadidel. Mõlemal olümpiaadil sai tubli
tulemuse 9. klassi õpilane Roland Reinvald, jagades 10. – 11.
kohta.
Veebruaris toimus maakondlik bioloogiaolümpiaad, kus 9.
klassi õpilane Gertrud Pleksner saavutas väga tubli 6. koha ja
Mihkel Lepson jagas 9. – 11. kohta.
Aktiivselt on õpilased osalenud eesti keele ja kirjanduse
konkurssidel. Jaanuaris toimunud vabariiklikul Tammsaare
lugemiskonkursil Albus hinnati 7. klassi õpilase Rainer
Grosbergi esinemine eriauhinna vääriliseks.
Veebruarikuus osalesid Tartumaa etluskonkursil Rainer ja
Mirjam Grosberg.
Traditsioonilistel algklasside Muinasjutuvestja konkursil
Elvas ja Küünlapäeva luulekonkursil Nõos olid esindatud ka
meie õpilased.
Märtsis käisid koolisisese õigekirjavõistluse võitjad kooli
esindamas Tartu linna ja maakonna õigekirjaolümpiaadil, kus
Hendrik Silm 7. klassist saavutas maakonna arvestuses 5.
koha.
Suurepärase punkti saksa keele õpingutele Sillaotsa Koolis
pani 9. klassi õpilane Mirjam Grosberg, kes saavutas 3. koha
vabariiklikul saksa keele võistlusel "Deutsch ist ein Plus".
Matemaatikas osalesid meie võistkonnad Elvas maakondlikul
NUPUTA võistlusel ja enne kevadist koolivaheaega võtsid
õpilased osa traditsioonilisest KÄNGURU võistlusest.
Jaan ja Mirjam Grosberg saatsid oma tööd teater Vanemuine
poolt korraldatud kunstivõistlusele „Nägin teatrit“ ning nüüd
on nad kutsutud 29. märtsil laste ja noorte teatripäeva
tähistamise tänuüritusele teatrisse Vanemuine.
Spordivõistlused
Sportlikest tegevustest osalesime Vooremäe terviseradade
avaüritusel ja käisime Otepää uuel staadionil vaatamas
juunioride MM-võistlusi suusatamises.
Meie
õpilased
võistlesid
Tartu
linna
MV
murdmaasuusatamises Vooremäel ning vahetult enne
veerandi
lõppu
Tartumaa
koolinoorte
sisekergejõustikuvõistlustel Tartus.
Vastlapäeval toimunud kooli talispordipäeval Arakamäel
viidi läbi võistkondlikud laskumised, osavuslaskumised ning
pikima liu individuaalvõistlus.
Ainenädalad
Kunstinädala raames tegid õpilased nii ainetundides kui
huviringides erinevaid tehnikaid kasutades palju vahvaid
pilte, mis kaunistavad kooli koridore ja fuajeed.
Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse nädal toimus vabariigi
aastapäeva nädalal, kus räägiti Eestimaa kaitsest.
Keeltenädalal tutvustati õpilastele eesti, vene, inglise ja saksa
keelt rääkivate maade eripära, toimus kaunima käekirja
konkurss ning nädal lõppes viktoriiniga emakeelepäeval.

Õppekäigud
Kunstinädala raames käisid 4. – 6. klassi õpilased õppekäigul
Tartu Teatri Kodus ja osalesid õpitoas „Multikatund“.
4. – 5. klassi õpilased osalesid õppekäigul Tartu Vanemuise
teatrisse, kus külastati muusikalist teatritundi „Ajalugu
muusikas“.
1. klassi õpilased käisid õppekäigul Tartu Postimuuseumis ja
kinos. Märtsi lõpus külastatakse teatris Vanemuine etendust
„Buratino“.
4. klassi õpilased osalesid Sõbrapäeval Luunja koolis
traditsioonilisel inglise keele sõbrapäevaüritusel.
Tunnivälised tegevused
11. veebruaril toimus kooli raamatukogus näitus „Heljo
Mänd 85“ ning samuti viktoriin näituse põhjal.
Veebruari- ja märtsikuus joonistasid õpilased raamatukogus
pilte eesti loomateemaliste lasteraamatute kangelastest. Valik
töid saadeti 6. aprillil Kõrvekülas toimuva X Tartumaa
lasteraamatupäev „Loomad eesti lastekirjanduses“ raames
korraldatud kunstivõistlusele.
Valentinipäeval valiti koolis õpilaste seast Valentin ja
Valentina. Eelnevalt olid klassid esitanud oma kandidaadid,
kellel tuli siis õpetajatest koosneva žürii ees esineda
enesetutvustuse, luuletuse või naljapalaga. Viimaseks
ülesandeks poistel teha lipsusõlm ja tüdrukutel meisterdada
kaunistatud süda. Sel aastal sai Valentini tiitli Jaan Grosberg
ja Valentina tiitli Moonika Pungar.
Külalisesinejad ja läbiviidud uuringud meie koolis
Vabariigi aastapäeval külastas meie kooli Kaitseliidu Tartu
malev, kus õpilastele räägiti Eesti kaitsmisest, näidati
sõjavarustust ja kaitsemaskeerimist.
Lõuna-Eesti pommigrupi spetsialist jagas 5. – 9. klassi
õpilastele teadmisi ohutuks tegutsemiseks kokkupuutel
plahvatusohtliku esemega, rääkis demineerijate tööst ja
näitas õppefilme ning pilte.
Lõuna Prefektuuri KKB ennetusteenistus viis 6. – 8. klassi
õpilastele läbi 1-tunnise koolituse meelemürkide teemal.
Sillaotsa kooli 8. ja 9. klassi õpilased osutusid valituks
üleeuroopalise uuringu ESPAD valimisse. Uuringu
eesmärgiks on uurida noorte vaba aja veetmise viise ning
alkoholi ja narkootikumide kasutamist. Eestis teostavad
küsitlust TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute
Instituudi sotsioloogid koostöös Tervise Arengu Instituudiga.
9. klassi õpilased osalesid Sillaotsa koolis toimunud Euroopa
keeleoskuse uuringus SurveyLang, testitavaks keeleks oli
saksa keel.
Uuendused kooli inventari osas
Uuel aastal saime kooli saali suure ekraaniga teleri, mida
kasutatakse nii õppetundides kui ka pikapäevarühma ja
lasteaiarühma tegevuste mitmekesistamiseks. Kõikides
ainekabinettides on õppetöös infotehnoloogia võimaluste
paremaks kasutamiseks Data-projektorid ja muusikaklassis
uus digiklaver.
Kooli söökla personali tööd kergendab äsja ostetud
kartulikoorimismasin ja lasteaia köögis on peagi abiks uus
vahustaja.
Reet Hüsson
Sillaotsa Kooli infojuht
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Koolilapse lauluke
Koolis käidud päris kaua,
olen täitsa väsinud.
Ema õhtul kattis laua,
süüagi ei jaksan´d ma.

Praegu vitamiine söönA ja B ja C,
päike purikad katki lööbneid ma küll ei söö!

Hurraa! Ja vaheaeg
on käes!
Olen hästi palju õues,
möllan ringi kõigest väest.

Ema ütles: „Oota pisut,
varsti vaheaeg on käes!
Siis saad palju puhata
ja rattaga ringi uhada.“

Lumi sulab õue peal,
poriloigud suured seal.
Jääpurikad tilguvad,
linnukesed siutsuvad.

Kummikud on jalas märjad,
aga see ei häiri mind.
Märjaks said ka
püksisääred.
Kevad- teretan ma sind!

Luuletasid Sillaotsa Kooli
1. klassi õpilased koos oma
klassijuhatajaga

Lauluvõistlus „Helisev muusika“ kutsub taas
Seekord siis juba kuuendat korda on väiksed ja suured laulu-ning muusikasõbrad oodatud Priiuse seltsimajja. Lauluvõistlus
toimub sel aastal pühapäeval, 10.aprillil ja võistlusele saab registreerida 6. aprillini telefonil 522 9351 või e-maili aadressil
ilona@haaslava.ee.
Ilona Vaagen
kultuurinõunik

Valimised on läbi. Elagu valimised!
Taaskord on toimunud demokraatia pidupäev ning rahvas on
saanud võimaluse nimetada järgnevaks neljaks aastaks oma
esindajad Riigikogusse. 63% Eesti valimisõiguslikest
kodanikest
kasutas
võimalust
hääletada
oma
lemmikerakonna või –kandidaadi poolt. Oli kuulda ka
arvamusi, et hääletati mõne niššipartei poolt, et olla
protestimeelne.
Kõige aktiivsemad olid valijad Tallinna linnas (69,8%) ning
Harjumaal (68,7%), kõige vähem käidi valimas Ida-Virumaal
(55,4%) ja Saaremaal (56,3%). Vastust väitele, et
maapiirkondade madalam aktiivsus oli tingitud halvast ilmast
või hoopis kehvematest transpordioludest, nagu sõnas üks
kandidaat, tuleb igal ühel endal otsida.

Omavalitsusjuhina pidasin vajalikuks ka ise seekordsetel
valimistel osaleda. Olen enam kui rahul nende 495 häälega,
mis mulle usaldati. Selle tulemusega edestasin paljusid teisi
omavalitsusjuhte, tublisid ettevõtjaid ja aktiivseid kodanikke
ning tegin meie valimisringkonna 59-st kandidaadist 19-nda
tulemuse. Tänan kõiki valijaid, kes hääletamas käies oma
kodanikukohust täitsid. Aitäh!
Loodan, et inimesed, kes sel korral valituks osutusid, leiavad
aega külastada oma valimisringkonda ja valijaid tihedamini
kui kord nelja aasta jooksul. Televisioonis, ajalehes või
raadios antud intervjuu ei saa kunagi olla mõjuvam kui
isiklik kontakt. Jääb üle vaid oodata ja loota.

Valla Teataja toimetuse palvel lisan ka väikese kokkuvõtte edukamatest kandidaatidest
Nimi
Amet
Erakond
Igor Gräzin
Riigikogu liige
Reformierakond
Ene Ergma
Riigikogu esimees
IRL
Aivar Kokk
Ettevõtja, endine Jõgeva maavanem
IRL
Jaan Õunapuu
Riigikogu liige
SDE
Marika Tuus
Riigikogu liige
Keskerakond
Mati Raidma
Riigikogu liige
Reformierakond
Peeter Tulviste
Riigikogu liige
IRL
Jüri Morozov
Saare vallavanem
SDE
Mai Treial
Riigikogu liige
Rahvaliit
Reno Laidre
Elva linnapea
Reformierakond
Jaan Sõrra
Tartumaa Põllumeeste Liidu esimees
SDE
Aleksandr Suvorov
Meeksi vallavanem, Ülenurme volikogu liige
Keskerakond
Arvo Sarapuu
Riigikogu liige
Keskerakond
Terje Trei
Riigikogu liige
Reformierakond
Kalmer Lain
Jõgeva linnapea
Reformierakond
Joel Luhamets
EELK Tartu Pauluse koguduse õpetaja
IRL
Üllar Luup
Reporter-toimetaja
Rohelised
Mati Kepp
Ettevõtja, endine Mustvee linnapea
SDE
Priit Lomp
Haaslava vallavanem
SDE
Taavi Pirk
Rahvaliidu peasekretär
Rahvaliit

Häälte arv
6109
3873
3382
3103
2976
1699
1270
1144
1109
1038
1024
1003
878
848
624
624
604
596
495
481
Priit Lomp
vallavanem
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Informatsioon
• Eesti Erametsa OÜ ostab metsakinnistuid. Telefon 50 72 544
• OÜ Eesti Köögivili soovib osta ja rendile võtta põllumaad. Küsi pakkumist! Telefon 56930040
• Müüa lõhutud küttepuid koos kohaleveoga. Telefon 56930040
• Roiul müüa 2-toaline kõigi mugavustega korter. Tel 53941802 või 7490107.
• Lillekimpude ja pärgade valmistamine. Lille- ja köögiviljaseemnete ning lillesibulate ja püsilillede müük. Tel 51 313 27 või
kuukingades@hot.ee. OÜ Kuuking

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
27.03.11
10.04.11
20.04.11
26.04.11

Sulle-Mulle-Täika Priiuse seltsimajas
Lauluvõistlus Helisev muusika Priiuse seltsimajas
Haaslava valla Jüriöö jooks
Teatriabonoment. Draama „Elling“ Sadamateatris

Kell 12-14.00
Kell 12.00
Kell 19.00
Kell 19.00

ÕNNITLEME JUUBILARE
Aleksandra Babarõkina
Klavdiya Morozova

ÕNNITLEME
Marilin Paimre
13.03.2011

Nadežda Võsotskaja
Reet Pungar
Richard Pihlakas
Aleksander Rohusalu

Politseiteated
 Ajavahemikul 07.01-19.02.11 a on Uniküla külas
aknaklaasi lõhkumise teel sisse murtud taluhoonesse. Hoones
on lõhutud suitsuandur ja köetud küttekoldeid. Asjaolude
väljaselgitamiseks
alustas
kriminaalpolitsei
kriminaalmenetluse.
 20.02.11a kella 19.20 ajal nõudis Roiu aleviku Kesktänav
10 ühe korteri peremees, et tema korterist lahkuks sinna
sisenenud meesterahvas. Kuna viimane keeldus aga
lahkumast, kutsuti kohale politseipatrull, kes alustas
korraldust eiranud meesterahva suhtes väärteomenetluse.
 27.02.11 a kella 02.41 ajal teatati politseile Roiu
alevikust, et kortermaja Männi 4 ühes korteris hoitakse
kedagi kinni. Kohalesaabunud patrull rikkumist ei
tuvastanud, teatajad olid alkoholijoobes.

 04.03.11 a kella 21.10 ajal teatati Aardla külast, et
Keskuse 2 maja trepikojas on joobes ja agressiivne
meeskodanik. Patrulli saabudes oli meeskodanik juba
lahkunud.
 05.03.11 a kella 02.25 ajal palus kiirabibrigaad politsei
abi Roiu aleviku Kesktänav 10 majja, et sealt agressiivne isik
haiglasse toimetada.
 12.03.11 a kella 18.57 ajal kutsuti politseipatrull Roiu
alevikku aadressile Kesktänav 10, kus puukuuris toimus
lärmakas jooming. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.
 15.03.11 a kella 21.30 ajal tabati Haaslava külas neli
noorukit, kes olid tunginud seal asuvasse hoonesse.
Kohalekutsutud patrull tuvastas isikud, juhtumi asjaolud on
selgitamisel.

 01.03.11a kella 21.36 ajal toimetati Roiu aleviku
bussipeatusest kainenemisele joobnud meeskodanik.

Harras Tiisler
ülemkonstaabel

 03.03.11 a päeval urineeris nooruk Roiu alevikus
Männi 4 maja trepikoja ees. Asjaolude väljaselgitamiseks
alustas politsei väärteomenetluse.

Mälestame lahkunuid
Vaike Pind
04.01.1951 – 04.03.2011

Rudolf Ivanov
05.01.1932 – 09.03.2011

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

