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Võimsat meestelaulu sai kuulata juba 32. korda

Eesti Kaitseväe Orkestri dirigent Peeter Saan tervitamas laulupäevalisi

Linnulaul ja kaunis männimets tervitasid ka sellel korral
kokku tulnud meeskoore, orkestrit ja kuulajaid. Kauniks
traditsiooniks saanud üritus pakkus nii vana ja
harjumuspärast kui ka uut ja huvitavat. 20. mail sai teoks
järjekordne, seekord juba XXXII Haaslava Meestelaulupäev.
Peale rongkäiku Kurepalu laululavale võis alata kontsert, kus
kuulata sai meeste koorilaulule ja Eesti Kaitseväe Orkestri
pillimängu. Esinesid naistantsurühm Krüsanteem ja kaasa sai
laulda ka publik. Lisaks Haaslava Meestekoorile oli külas
veel Eesti Maaülikooli meeskoor Gaudeamus. Õhtut juhtis
Sillaotsa kooli õpilane Rainer Grosberg, kontserdi kunstiline

juht oli Lauri Breede. Meeleolukas pidu jätkus simmaniga
Priiuse Seltsimajas, kus rahavale tantsuks mängis Mini-MTJ.
Üllatusmomenti pakkus esimene Eesti talent Erki-Andres
Nuut oma lehepillil.
Täname kõiki korraldajaid, muusikuid, dirigente ja taidlejaid
ning loomulikult ka pealtvaatajaid, et aitasite taaskord meile
nii olulisel üritusel teoks saada.
Pille-Riin Raudsepp
kultuurinõunik

Töökas talgupäev Vooremäel peetud
7. mail toimus juba igakevadiseks traditsiooniks saanud
talgupäev, kus kokku osales 26 000 inimest. Ligi poolsada
inimest osales ka Vooremäe terviseradade kevadkoristuse
talgutel. Põhitöödeks oli valgustuse rajamisel radadele
jäänud kivide korjamine, võsa ja murdunud puulatvade
põletamine ning üldine prahikoristus. Haaslava Vallavalitsus
ja Haaslava valla Noortevolikogu tänavad kõiki talgulisi ning
loodavad järgmisel kevadel veelgi arvukama meeskonnaga
talvele järgnevaid koristustöid teostada.
Haaslava Vallavalitsus
Haaslava valla Noortevolikogu
Tublid talgulised mäe tipus. Taustal osavalt maskeeritud Eesti Kaitseväe
õppuse Kevadtorm sidejaam (parempoolne). Foto: Tundmatu sõdur
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
Haaslava Vallavolikogu istungil 13. mail:
− Kehtestati Suislepa maaüksuse detailplaneering.
− Anti arvamus Reola liivakarjääri mäeeraldise
kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta.
− Muudeti Haaslava Vallavolikogu 17.06.2005. a otsust
nr 21 „Katastriüksuste sihtotstarvete määramine.“
− Tunnistati kehtetuks Haaslava Vallavolikogu
11.02.2011. a otsuse nr 33 „Haaslava valla omandis
oleva maa rendile andmine.“
− Kinnitati Haaslava valla 2010. aasta majandusaasta
aruanne.
− Võeti vastu Haaslava valla jäätmekava.
− Võeti vastu Haaslava valla jäätmehoolduseeskiri.
− Muudeti Haaslava Vallavolikogu 18. märtsi 2011. a
määrust nr 25 „Haaslava valla korraldatud jäätmeveo
rakendamise kord.“
− Muudeti Haaslava Vallavolikogu 16. novembri 2009. a
otsust nr 10 „Volikogu alatiste komisjonide liikmete
kinnitamine,“ ja kinnitati tervishoiu-, haridus- ja
sotsiaalkomisjoni liikmeks Valdek Rohtma.

Vallavalitsuse istungitel arutatud küsimused
29. aprill
− Kasutusloa andmine.
− Ehitusloa andmine.
4. mai
− Sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest.
− Bakterpuhasti rajamiseks kirjaliku nõusoleku andmine.
− Kasutusloa andmine.
− Vallavolikogu istungile eelnõude esitamine.
Ene Silla
vallasekretär

Jäätmekava eelnõu avalik väljapanek ja avalik istung
Haaslava valla jäätmekava 2011-2015 eelnõu avalik
väljapanek toimus 07. - 21.aprill 2011. Jäätmekava eelnõuga
sai tutvuda valla kodulehel, vallamajas ja Roiu
raamatukogus. Avalikustamise ajal ei laekunud elanikelt
ettepanekuid eelnõu osas. Arvamused jäätmekava eelnõu
kohta saatsid Tartu Maavalitsus ja Keskkonnaameti JõgevaTartu regioon, kelle esitatud ettepanekute põhjal tehti
jäätmekava eelnõus vastavad parandused.
Jäätmekava eelnõu arutamiseks korraldatud avalik istung
toimus Priiuse Seltsimajas 04.mail kell 18.00. Kuigi kohale
ilmus vaid kolm vallakodanikku, tehti arutelu käigus nende
poolt mitmeid asjalikke muudatus- ning parandus-

ettepanekuid. Omapoolseid muudatus- ja parandusettepanekuid tegid samuti vallavolikogu liikmed 13.mail
toimunud vallavolikogu istungil, kus ka jäätmekava eelnõu
määrusena vastu võeti. Jäätmekavaga ja sellega samal
istungil vastuvõetud jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda
valla kodulehel.
Jäätmekava koostajate poolt tänud kõikidele eelnõu kohta
arvamusi ja ettepanekuid esitanutele!
Jüri Raudseping
majandus- ja keskkonnanõunik

Eesti Postile teeb endiselt muret postkastide seisukord
Eraisikutele kuuluvate postkastide seisukord ei ole kaugeltki
veel rahuldav. Kirjakandjate teenindada on ligemale 561 000
eraisiku postkasti, neist 148 000 kuulub eramaja omanikele
ning hinnanguliselt 30% vajab väljavahetamist.
Paraku peab tõdema, et üsna sageli on postkastid katki, liiga
väikesed (sh väike ava) või neile puudub juurdepääs. Samuti
leidub majapidamisi, kus postkast üldse puudub. Tihtipeale
sobivad postkastid aiaväravas pigem linnu pesakastiks –
ajalehed ja kirjad sinna sisse ei mahu. Selliseid pesakastideks
sobivaid postkaste on aiaväravas ajalehti ja kirju ootamas
paljudel Eestimaa peredel. Ometi peab kirjakandja ajalehed
sinna panema. Samas on ka neid majapidamisi, kus postkast
üldse puudub.
Loomulikult on vana postkast aiateiba küljes pererahvale
armas, kuid kui kirjad saavad märjaks ja perioodika sisse ei
mahu, on viimane aeg mõelda uue ja korraliku postkasti
soetamisele. Vastu suve kolitakse maamajadesse ja
suvilatesse ning suunatakse perioodika sinna – sealgi on vaja
korralikku postkasti.

Kindlasti tasub meeles pidada, et sama oluline kui korrektne
postkast on ka selle märgistamine. Uusi postkaste on viimase
aasta jooksul paigaldatud rohkelt, kuid sageli unustatakse
neile aadress märkimata. Just maapiirkondades on väga palju
selliseid postkaste, millel puudub omaniku aadress. Sellisel
juhul on pea võimatu kirja või teadet postkasti toimetada.
Probleemid tulevad esile, kui saaja pöördub meie poole, kuna
oodatud saadetis ei ole kohale jõudnud. Maapiirkondades on
probleemiks talu nime puudumine postkastil.
Postkastile ja selle paigutamisele esitatavad nõuded on
määratletud postiseaduses, kus on ära toodud postisaajale
pandud kohustused. Postkastile tuleb kindlasti märkida
korteri või maja number, talu puhul selle nimi ning juriidilise
isiku postkastile lisaks juriidilise isiku nimi.
Posti- ja logistikaettevõte tänab kõiki nõuetele vastavate
postkastide omanikke ja loodab, et lähiajal paraneb olukord
veelgi.
AS Eesti Post
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Taotle uut isikut tõendavat dokumenti aegsasti!
Aastail 2012-2014 lõppevad korraga kehtivusajad Eesti
kodaniku isikut tõendavatel dokumentidel (dokument), mis
on väljastatud alates 2002. aastast kümneaastase ja alates
2007. aastast viieaastase kehtivusega. Sel perioodil
mitmekordistub kodakondsus- ja migratsioonibüroode
teenindustes klientide arv, pikenevad ootejärjekorrad ning
võrreldes praegusega ka dokumendi kättesaamise ooteaeg.
Eeltoodust tulenevalt palume elanike mõistvat suhtumist.
Ühtlasi palume kontrollida oma dokumentide kehtivusaega ja
esitada taotlus uue dokumendi saamiseks aegsasti,
soovitavalt umbes 6 kuud enne selle kehtivusaja lõppemist.
Samuti palume dokumendi kättesaamisel arvestada 30
päevase tähtajaga.

Lisaks soovitame 15-aastastele ja vanematele Eesti
kodanikele, kellele on varem välja antud Eesti kodaniku pass
(pass) või isikutunnistus (ID-kaart), esitada taotlus uue IDkaardi saamiseks posti või e-posti teel – ID-kaardi taotluse
esitamiseks ei pea isiklikult teenindusse kohale tulema, kuid
dokumendi kättesaamiseks tuleb siiski pöörduda teenindusse.
Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida Euroopa Liidu ja
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, pass on vajalik
eeskätt reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu ning seda posti
ega e-posti teel taotleda üldjuhul ei ole võimalik.
Politsei-ja Piirivalveamet
Lõuna Prefektuur

Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine
Igal inimesel on õigus üldisele maksuvabale tulule suuruses
1728 eurot (27000 krooni) aastas ehk 144 eurot (2250
krooni) kuus. Samuti on pensionäridel lisaks pensioni osas
õigus täiendavale maksuvabale tulule 2304 eurot (36000
krooni) aastas ehk 192 eurot (3000 krooni) kuus. Kokku on
pensionäridel õigus saada tulumaksuvaba tulu 4032 eurot
(63000 krooni) aastas ehk 336 eurot (5250 krooni) kuus.
Kui pensionär täiendavalt tulumaksu juurde maksma ei pea,
siis tuludeklaratsiooni esitamise kohustust ei ole.
Tuludeklaratsiooni esitamise kohustus on näiteks juhul, kui
maksuvaba tulu on arvestatud topelt. Soovitus on
tuludeklaratsioon esitada juhul, kui maksuvaba tulu ei ole
aasta kestel täies ulatuses arvesse võetud või kui maksuvaba
tulu avaldust ei ole tehtud ning seetõttu on tulumaks kinni
peetud.
Kui pensioni summa on:
• kuni 2304 eurot (36000 krooni) aastas ehk 192 eurot (3000
krooni) kalendrikuus, siis:
o töötava pensionäri pensionit tulumaksuga ei
maksustata. Maksuvaba tulu avaldus tuleks esitada
tööandjale. Juhul, kui avaldust ei ole esitatud tööandjale,
siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja
Tolliametile.
o mittetöötava pensionäri pensionit tulumaksuga ei
maksustata.
• rohkem kui 2304 eurot (36000 krooni) aastas ehk 192 eurot
(3000 krooni) kalendrikuus kuni 4032 eurot (63000 krooni)
aastas ehk 336 eurot (5250 krooni) kalendrikuus, siis:
o töötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse kas
tööandjale
või
elukohajärgsele
pensioniametile.
Tuludeklaratsioon on soovitatav esitada, kui palk on alla

144 eurot (2250 krooni) kalendrikuus ja maksuvaba tulu
avaldus on esitatud tööandjale või avaldust ei ole üldse
esitatud.
o mittetöötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse
elukohajärgsele pensioniametile. Juhul, kui avaldust ei
ole esitatud, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon
Maksu- ja Tolliametile.
• üle 4032 euro (63000 krooni) aastas ehk 336 eurot (5250
krooni) kalendrikuus, siis:
o töötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse kas
tööandjale või elukohajärgsele pensioniametile. Juhul, kui
avaldust ei ole esitatud, siis on soovitatav esitada
tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.
o mittetöötav pensionär esitab maksuvaba tulu avalduse
elukohajärgsele pensioniametile. Juhul, kui avaldust ei
ole esitatud, siis on soovitatav esitada tuludeklaratsioon
Maksu- ja Tolliametile.
NB! Summad kroonides kehtisid aastatel 2008 – 2010.
Seda, kas avaldus on pensioniametile esitatud, palume
täpsustada Sotsiaalkindlustusametiga infotelefonil 16106.
Lisainformatsiooni
pensionite
osas
saab
ka
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.ensib.ee/.
Samuti soovitame esitada avaldus pensioniametile, kui Teie
ei ole seda teinud.
Need isikud, kes peavad/soovivad esitada tuludeklaratsiooni,
saavad seda esitada tagantjärgi 3 aasta eest (2008 - 2010. a).
Täiendavat infot tulude deklareerimise kohta saab Maksu- ja
Tolliameti
kodulehelt
http://www.emta.ee/tuludeklareerimine, infotelefonilt 1811
või e-posti aadressilt fyysisik@emta.ee.

Vallavanema vastuvõtt Haaslava vallas sündinud beebidele
1.juunil 2011 kell 18:00 on vallavanema vastuvõtule Kurepallu, Priiuse Seltsimajja kutsutud järgmised Haaslava vallas
sündinud beebid koos oma vanematega:
Sten-Oliver Belov
Ruudi Veiram
Marten Gavrilov
Markus Allika
Hanna Tšurkin
Ryan-Regon Talbonen
Agnar Vau
Karolin Salumets
Linda Helene Zupping
Samuel Sarapuu
Kai-Lii Hansumäe
Christella Kautlenbach
Heindri Saar
Mia Marleen Järv
Jako Mehilane
Helena Roosiorg
Enrico Kadakas
Karoliine Demidova
Tauri Tiisler
Marta-Leen Sild
Laura-Maria Lutsuveer
Sander Stupak
Sten Marten Mooses
Rafael Karu
Ruudi Reinumägi
Emma Kask
Marten Laksberg
Mairold Paidra
Marilin Paimre
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Südamlik tervitus meie emadele
6. mail kogunesid meie valla väiksemad ja suuremad, et koos
tähistada saabuvat emadepäeva. Eks emad on meile olulised
kogu aasta vältel, kuid ühel korral aastas tuleb nende heaks
eriliselt vaeva näha. Vallavanemgi tõdes oma tervituses, et
nii mõnigi kord tuleb endale tunnistada, et täiskasvanuna
külastame oma emasid ehk liigagi harva. Parimaks kingiks
emale pidas ta aga õnnelikku last. Neid väikseid rõõmsaid
lapsi kevadkontserdil ka jagus.
Esineti nii tantsukavade, pillimängu, etlemise kui ka
laulmisega. Kontserdile andsid raami Segakoor Priius ja
Haaslava Meeskoori Väike Punt.
Täname kõiki kontserdi korraldajaid, lapsi, lapsevanemaid ja
kollektiive vahva kontserdi eest.
Pille-Riin Raudsepp
kultuurinõunik

Sillaotsa Kooli väikesed näitlejad

Eestimaa XIII suvemängud

Selle suve suurim spordisündmus – Eestimaa XIII
Suvemängud – toimub Rakveres ajavahemikus 08. – 10.
juuli. Suvemängud toimuvad iga 4 aasta järel. Arvestust
peetakse valdade, linnade ja ka maakondade vahel, osalevad
ka mitmed välisvõistkonnad ja –võistlejad. Kokku on oodata
üle 4000 osavõtja. Võistlusi peetakse 26 spordialal, lisaks
erinevad
liikumisüritused
igaühele
ja
korralik
kultuuriprogramm. Suvemängud avatakse suurejoonelise
avamispeoga 8. juulil kell 21.00 Rakvere Ordulinnuses.
Ürituse patrooniks on Eesti Vabariigi President Toomas
Hendrik Ilves.
Haaslava vald osaleb esialgse kava järgi nii naiste kui ka
meeste võrkpallis. Naiskonna eelmise aasta 17. koht vajab
kindlasti ülemängimist, samuti meeskonna eelmise aasta 6.

koht ei olnud see, mille järele mindi. Kui kellelgi on huvi
teiste spordialade vastu ja keegi tunneb, et ta võiks sellisel
suurel spordipeol koduvalda esindada, siis soovitan täpsemalt
järele vaadata Eestimaa Spordiliidu Jõud koduleheküljelt.
Seal on kõik info olemas ja kõik osalemistingimused kirjas.
Kui kellelgi selline soov tekib, siis on palve sellest varakult
teada anda, sest ilma eelregistreerimiseta võistlema ei pääse.
Kellel on aga vaba aega ja huvi, siis miks mitte tulla sellel
ajal Rakverre võistlusi vaatama ja ka omadele kaasa elama?
Ilusat sportlikku suve kõigile!
Lisainfot ürituse kohta saab: www.joud.ee
Tiit Kruusement
Sillaotsa SH juhataja

4. juunil Võnnu KaeraJaani Võistu- ja Teatetants 2011
Rahvatantsurühmi, sõpruskollektiive ja kasvõi laulukoore
oodatakse osalema TeateTantsul koos lusti ja rõõmuga!
Enne TeateTantsu toimub Võnnus suur KaeraJaani
LaadaMelu ja lastele mitmete batuutidega KaerJaani
MänguMaa, mis on täiesti tasuta.
Toimuvad ka KAERAJAANI MEISTRIKOJAD:
1. SEPATÖÖ SEPAKODA
2. JAAGI TALU KÄSITÖÖKODA
3. KÕLAPILLIDE JA PUUTÖÖKODA
4. SELTSKONNATANTSUDE TANTSUKODA KOOS
ÜLLE KOOLI (Väägvere külakapell, lõõts) JA KATRIN
PEILIGA (Vastse-Kuuste rahvatantsurühma juhendaja)

5. Rahvatantsijaile - MAIE ORAVA RAHVATANTSU
MEISTRIKODA, kus Maie Orav õpetab oma soojenduskava
ja mõnda maatantsu....
6. Eesti Lipu päeva puhul on võimalus kõigil sini-mustvalget joonistada: EESTI LIPU MEISTRIKODA
Loomulikult toimub ka Väägvere saatel hobuvankril
meeleolukas TeateTants ümber Võnnu, mis algab umbes kell
14.00.
Õhtu lõpetab KAERAJAANI SIMMAN Lääniste Linnamäel
Konguta kapelli saatel!
Rohkem infot Võnnu Kultuuriblogist või telefonilt 525 7058
Teid Võndu oodates,
Võnnu KaeraJaani korraldusnaiskond
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Koolijuhi veerg
Peagi lõppev esimene õppeaasta Sillaotsa Kooli direktorina
on möödunud väga kiiresti ja töiselt. Palju aega on võtnud
ühisasutuse dokumentide uuendamine ja Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusega
(PGS)
vastavusse
viimine,
bürokraatiat meil selles osas jätkub. Ees seisab uuele
õppekavale üleminek ning ka see nõuab ettevalmistust,
koolitusi ja palju paberit. Hetkel on käsil kooli arengukava
koostamine.
Mõlema maja kollektiivid võtsid mind hästi ja abivalmilt
vastu. Muudatused ei ole kerged taluda täiskasvanutel ega ka
lastel.
Julgen öelda, et 96 % Sillaotsa Kooli töötajatest teeb oma
tööd südamega ja suur tänu neile selle eest!
Personali osas on probleemiks mõnede õpetajate
mittevastavus kvalifikatsioonile, enamus neist on juba
õppima asunud ja peagi ka lõpetavad ülikooli. Konkurss
vabanevatele kohtadele on välja kuulutatud, kuid tööjõuturg,
eriti kvalifitseeritud lasteaiaõpetajate osas on üsna kasin.
Suureks abiks on septembrikuust tööle asunud remondimees
Feliks, kes naeratades ja väga kiiresti suudab täita kõikide
töötajate soovid remonditööde osas: ehitab lasteaia õuealale
uusi asju, parandab lõhutud ning lagunenud tarvikud,
valmistab riiuleid ja pinke, paigaldab ruloosid jms.
Lasteaia osas teeb rõõmu see, et lapsi on palju, kurvastab
aga, et kõigile soovijaile ei suuda me veel lasteaia kohta
tagada. Probleemiks on ruumipuudus ja liikumis- ning
muusikategevuseks vajaliku saali puudumine. Üritame seda
kitsaskohta koosöös vallavalitsusega lähitulevikus lahendada.
Sõimerühma õueala sai täiendust vahva mänguväljaku näol
ja kõige väiksematel nüüd õues tegemist ning toimetamist
jätkub. Ka koolieelikute õueala kooli juures on täienenud.
Koolieelikute rühma lapsed ja õpetajad on uues keskkonnas
hästi kohanenud, koostöö algklassidega on olnud tihe ja neil
on olnud võimalik kasutada oma õppetöös kooli ruume ja
rajatisi (kooli saali, käsitöö- ja kodunduse klassi,
raamatukogu, spordihoonet jne). Samas ei ole kaotatud sidet
ka lasteaia majaga, ikka käiakse sõpradega mängimas.
Lasteaia osa saab korraliku IT süsteemi suvel, sellega
paranevad elektroonilised suhtlusvõimalused nii kahe maja
vahel kui ka lastevanematega. Lisaks saab operatiivsemalt
edastada infot kodulehele. Ka metoodilise kabineti
laiendamine on plaanis, sest hetkel pole isegi ruumi, kuhu
kõik lasteaia pedagoogid nõupidamiste läbiviimiseks ära
mahuks. Lasteaia kelder sai koristatud sinna aastatega
kogunenud
kraamist
ja
mõtted
nende
ruumide
kasutuselevõtmiseks on ka juba olemas.
Koolilapsi tean peaaegu kõiki juba nimepidi, aga loomulikult
tunnen paremini neid, kes oma aktiivse tegevusega silma
paistavad. Õpiraskuste ja käitumishäiretega õpilaste
toetamisel oleme teinud koostööd Tartu Hariduse ja
Tugiteenuste Keskuse spetsialistidega. Julgustan vanemaid
pöörduma oma muredega selle keskuse spetsialistide poole.
Õpilasi on koolis arvuliselt vähe, aga vaatamata sellele oleme
aktiivselt osalenud olümpiaadidel ja võistlustel ja saavutatud
tulemused on head. Kogu kooli õpilastest pooled õpivad
hinnetele 4 ja 5. Parimaid ja aktiivsemaid õpilasi ning nende
vanemaid tunnustame koos vallavanemaga 27. mail
koolimajas.

Eelkoolis käis kooliks valmistumas 18 last. 14. mail lõppes
nende eelkooliaasta aktuse ja tantsu ning väga maitsva tordi
söömisega. Vanematele tutvustasime kooli ruume ja ümbrust
ning jagasime teavet algavaks kooliaastaks. Esimene klass
hakkab õppima koolimajas esimesel korrusel praeguses eesti
keele klassiruumis. Seal on neil hea ja turvaline kooliga
kohaneda, kasutada raamatukogu ja kooli saali ning
segamatult oma lühikese koolipäeva lõpus ka toimetada.
Tore, et järgmiseks õppeaastaks on meie kooli tulemas
õpilasi lisaks esimesele klassile ka teise ja kolmandasse
kooliastmesse. Lapsevanemad saavad aru, et väikeses koolis
on ikka parem ja turvalisem kui suures kombinaatkoolis.
Mured on meil küll osaliselt samad, mis suurtes koolidesikka tuleb ette koolikiusamist, käitumisraskusi, koolivara
lõhkumist jms, kuid me üritame kohe probleemi ilmnedes
sellega tegeleda ja koostöös hoolekandespetsialistide,
klassijuhatajate ning vanematega on see ka päris hästi
õnnestunud.
Uus õppekava võimaldab välja tuua kooli eripära. Sillaotsa
Kooli kollektiiv otsustas oma õppetegevuses keskenduda
loodus- ja õuesõppele ning kehalisele kasvatusele. Plaanis on
veel laulustuudio töö jätkumine õpetaja Egle Tavita
juhendamisel.
Uus PGS nõuab ka hariduslike erivajadustega laste töö
ümberkorraldamist, ideaalis näeme ühe täiskohaga
eripedagoogi tööle asumist, kes tunneb lapsi ja suudab neid
aidata nii lasteaias kui ka koolis. Lisaks annavad koolielule
värvi nelja kooli kohtumised Melliste, Võnnu ja Mehikoorma
koolidega. Katsume jõudu loodusteemadel ja spordis.
Läbirääkimised käivad Tartu Suusaklubiga. Loodame, et
saame ära kasutada suurepäraseid looduslikke tingimusi ning
Vooremäe suusakeskuse olemasolu ja alustada juba
septembrist suusatreeningutega.
Lähiaastatel soovime algatada ka uut traditsiooni oma kooli
olümpiamängude näol.
Koolihoone on nädalavahetustel leidnud aktiivset kasutamist
erinevate laagrite ja ürituse läbiviimisel. Suveperioodiks on
ruumid broneerinud iluvõimlejate ning rahvusvaheline CIF
laager. Meie kooli õpilaste spordilaager toimub õpilaste
tungival soovil 13.-14. juunil.
Suurim projekt, milles sellel aastal osalesime, on Kaitse End
ja Aita Teist. Selle projekti raames said õpilased teadmisi
plahvatusohtlike esemetega käitumise, liikluse, tuleohutuse
ning esmaabi teemadel. Maikuu lõpus toimub Elvas projekti
kokkuvõttev laager, kus osalevad ka kaheksa meie kooli
õpilast ja üks õpetaja.
Teistest projektidest rääkides ootame vastust Tiigrihüppe
SA-le ja IF Kindlustusele esitatud taotlustele sülearvutite ja
jalgrattakiivrite ostuks. E-kirju olen vahetanud erinevate
rahvusvahelise Comeniuse projekti partneritega. Loodan
väga, et suudame leida sellised partnerid, kellega koostöös
saame kirjutada projekti ja minna Euroopaga tutvuma.
Tegemist jätkub, kõik head ettepanekud ja koostööpakkumised on teretulnud!
Karin Kütt
Sillaotsa Kooli direktor
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Miina Härma Haaslaval
Erinevatel aegadel on meie valda külastanud mitmed tuntud
Eesti kultuuritegelased, sportlased, poliitikud. Meie muusika
suurkujudest on palju kordi Haaslaval viibinud esimene Eesti
naishelilooja, koorijuht ja muusikaõpetaja Miina Härma
(aastani 1935 Hermann).
Lisaks esinemistele oli muusikakorüfee Haaslava käikude
põhjuseks veel asjaolu, et Klaose talu peremehe Oskar
Saviku abikaasa Linda oli Miina Hermanni õetütar.
24. veebruaril 1908 etendati Haaslava karskusseltsi „Priius“
näitelaval Miina Hermanni kuuevaatuselist laulumängu
„Murueide tütar.“
Sellest etendusest sai alguse Haaslava vallasekretäri Jaan
Väljaotsa lähem tutvus heliloojaga. Ka sattus Jaan Väljaots,
kes oli ka üks karskusseltsi „Priiuse“ juhtfiguure, tahtmatult
üheks osapooleks helilooja Miina Härma tülis August
Vieraga.
August Wiera (Viera) (1853-1919) oli Eesti esimene
kutseline teatritegelane, koori-, orkestri - ja näitejuht,
„Vanemuise“ seltsi ja hiljem omanimelise teatritrupi
näitejuht Tartus.
Loeme väljavõtteid M. Hermanni kirjadest J. Väljaotsale:
Kroonlinnas, 23. jaanuar 1908 – „Palun kirjutage omale
tarvitamiseks „Murueide tütre“ noodid ära ja andke ka neid
siis härra August Vierale ära kirjutamiseks. Kõige
aupaklikumate tervitustega Miina Hermann.
Kroonlinnas, 19. juunil 1908 - „Palun Teid, andke „Murueide
tütre“ etenduse raha 15 rubla, minu õemehe M. Kopluse
kätte. Olin teise õe juures Venemaal ja rahast tuli pisut
puudus. Palun katsuge raha rutuga M. Kopluse kätte
toimetada. Miina Hermann“
Tartus, 8. augustil 1908 - „Minu postituse vahel puuduvad
„Tuljaku“ noodid. Kuhu need said. Kui linnas olete, tulge
ühes laste ja abikaasaga mulle külla. Räägiksime mõndagi,
mis tarvilik oleks. Kuumalt tervitades. Miina Hermann.“
Kroonlinnas, 5. november 1908 - „Eile sain „Tuljaku“
noodid tagasi. Palun minge Viera juurde ja ütelge, miks ta
minu „Tuljaku“ noote ära ei saada. Tõrelge, miks ta valetas,
et tema neid Teie käest saanud ei ole. Tehke seda tingimata.
Mõtlen Viera ka kohtu kätte anda. Tahan temale ka keeldu
anda, et ta enam etendada ei tohiks. Tema on minu muusika
Riiga edasi andnud, kui enda oma. See on liig. Kas peaksin
selle nõude härra Rütli kätte andma, või on seal kedagi
nooremat advokaati. Kõik rahvas teab, et see muusika minu
töö on, nüüd korraga aga on Viera oma. Kirjutage ruttu, mis
nõu Teie annate. Tuhat tervist Teile. Miina Hermann.“
NB! Kirjas mainitud Oskar Rütli (Rüütli) oli tuntud Tartu
advokaat, „Priiuse“ auliige.
Aastatest 1900-1902 ja1916-1922 on teada mitu korda, kui
Miina Hermann esines koos oma laulukooridega Haaslava
vallamaja juures ja karskusseltsi „Priius“ majas.
Loeme „Priiuse“ protokolliraamatust: – Seltsitegevuse
aruanne 1916. aasta kohta: „28. veebruaril 1916 pani Miina
Hermann seltsi ruumides toime kontserdi, milles muu seas ka
tema enese helitööd „Kalev“ ja „Linda“ ette kanti. Seltsi
ruum oli temale ilma maksuta tarvitada tänutäheks selle eest,
et ta omal ajal „Murueide tütre“ võrdlemisi väikese tasu eest
meie seltsile mängida andis.“

Ajaleht ”Postimees” kirjutas 21. augustil 1919: ”Pühapäeval,
17. augustil panid linnategelased ”Priiuse” saalis Punase
Risti hääks pidu toime. Näitemäng ”Armastatud kiri” mängiti
ette ”Vanemuise” vilunud näitejõudude poolt härra Pettai
juhatusel. Miina Hermann oma mees-, nais- ja segakooriga
kandis puhtalt ja tundega hulga laulusid ette. Olgu see pidu
meie maategelastele õhutuseks, et ka nemad hakkaks
ettekannete hääduse pääle rohkem rõhku panema. Rahvast oli
kaunis palju, sest üle hulga aja oli ka ilus ilm.”
Vaadates erinevate Haaslaval toimunud kontsertide ja pidude
kavasid, oli peaaegu igal siin toimunud suuremal kontserdil
kavas midagi Miina Härma (Hermanni) heliloomingust.
Karskusseltsi „Priius“ segakoori repertuaaris olid lood „Enne
ja nüüd“, „Sõjalaste marss“, „Lauliku lapsepõli“, „Tuljak“,
„Isamaa õitse sa“ jne. Haaslava meeskoor laulis tihti „Meeste
laulu“ ja Eesti Vabariigi aastapäeva aktustel lauldi tavaliselt
ühislauluna ”Mu isamaa armas”.
Märkides eriliselt ära Miina Härma osa Haaslava
kultuuriloos,
otsustas
„Haaslava
seltskondlike
organisatsioonide ja koolide komitee“ tähistada helilooja
Miina Härma 75 aasta juubelisünnipäeva.
Ürituse korraldasid ühiselt karskusselts „Priius“, Haaslava
Meeslaulu Ühing, „Sillaotsa“ lauluselts, Haaslava Perenaiste
Selts, Naiskodukaitse Haaslava jaoskond, Sillaotsa algkool ja
Tuigo algkool.
Miina Härma õige sünnipäev oli 9. veebruaril 1939, kuid
erinevaid õnnesoovijaid-aktusekorraldajaid oli väga palju ja
selle tõttu lükkus Haaslava üritus kevadesse.
30. aprillil 1939 toimus Haaslava rahvamajas pidulik
kontsert-aktusel, kus aukülalisena viibis kohal juubilar Miina
Härma isiklikult. Üritusel tehtud fotodelt on näha, et rahvas
seisis kahel pool spaleeris ja juubilar Miina Härma tuli saali
Tuigo koolijuhataja Aksel Rüütli käevangus. Naiskodukaitse
liikmed ja Sillaotsa ja Tuigo koolide kodutütred tõid Miina
Härmale lilli.
Aktusekõne pidas Aksel Rüütli ning kontserdil esinesid
Sillaotsa ja Tuigo algkoolide lastekoorid, Haaslava
Perenaiste Seltsi naiskoor, “Sillaotsa” Lauluseltsi segakoor,
Haaslava Meeslaulu Ühingu meeskoor, helikunstnik Hilda
Parson-Põllusaar ning nais-, mees- ja segakooride liikmetest
moodustatud ühendkoor. Kokku esines laval 130 lauljat ja
saalis oli umbes 300 pealtvaataja. Pärast kontserti toimus
tantsuõhtu, kus muusikat tegi Haaslava Meeslaulu Ühingu
salong orkester.
Ürituse kulud olid 104 krooni ja 51 senti – Miina Härmale
annetatud auaadressi kaante eest 23 krooni, helilooja autosõit
Tartust Haaslavale ja hiljem tagasi, taksoarve 13 krooni,
ühine eine juubilarile ning kutsutud külalistele ja
korralduskomitee liikmetele rahvamaja puhvetis 6.43, saali
üür karskusseltsile„Priius“ 10 krooni ja muusika tasu
tantsuõhtul mängimise eest Haaslava Meeslaulu Ühingule 18
krooni.
Helilooja mälestuse jäädvustamiseks kingiti „Haaslava
seltskondlike organisatsioonide ja koolide komitee“ poolt
Sillaotsa ja Tuigo algkoolile Miina Härma portreefotod.
Taivo Kirm
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Kevadsuvi Haaslava jahimaadel
Paar aastat on möödunud viimasest jahimeeste tegemisi
kajastavast artiklist vallalehe veergudel. Ent huvi
püssiomanike toimetamiste vastu on jätkuv, iseäranis
viimasel ajal meediakajastust leidnud uue jahindusseaduse
eelnõu asjus.
Talvine jahihooaeg on sedapuhku lõppenud. Haaslava
jahiseltsi kasutada olevail jahimaadel, mis Sipe - Kõrkküla
kandis ka Kambja valla aladele ulatuvad, kütiti möödunud
jahihooajal suurulukitest 2 põtra, 15 metssiga ja 31 metskitse.
Väikeulukeist kütiti arvukaimalt rebaseid (51), kopraid (13)
ja kährikuid (12).
Märkida tuleb, et peale marutaudivaktsineerimise kampaania
lõppu on rebaste ja kährikute seas vohama hakanud kärntõbi.
Kel kodukoerte tervis armas, peaks oma lemmikud kindlasti
õuealal pidama – kärntõbi nakkab ka koertele.
Haaslava jahimaadel domineerivad lagedad põllualad ja
kultuurmaastik. Kuigi jahipiirkond on oma 13620 hektariga
Tartumaa mõistes suurepoolsete hulka kuuluv, on siiski
põtradele elualaks sobivaid suuri metsamassiive vähevõitu.
Metsseadki käivad talunike põldudel pahandust tegemas
sageli naaberpiirkondadest.
Kevadsuvel võib jahimehi kohata peamiselt põldude
läheduses, kus kartuli- ja viljakultuure rüüstavaid metssigu
peletatakse ja kütitakse.
Kuna viimased talved on metskitse asurkonnale laastavalt
mõjunud, siis selleaastane sokujaht jääb paraku
minimaalseks. Paraku on kitsed ka salaküttidele kerge saak.
Tartu on lähedal ja nii mõnelgi korral on märgatud kerge
lihanoosi otsijaid öösiti teedel tiirutamas. Iga pauk, mis
metsas tehakse, ei pruugi olla ametliku jahimehe poolt
tehtud...
Jätkub metsloomade lisasöötmine. Haaslava jahiseltsi
liikmed hooldavad 12 metssigade söödakohta ning on

rajanud 42 soolakut. Söödakohtade rajamisega on püütud
metssigu põllualadelt eemale meelitada ja soolakud on
hädavajalik sõralistele täiendavate mineraalainete allikaks.
Jahiseltsil on kohustus teedel hukkunud metsloomade
korjused koristada. Paneme vallaelanikele südamele, et eriti
hommiku- ja õhtuhämaras tuleks autoga liigeldes olla
ettevaatlikum – need on ulukitegi liikumisajad.
Mida toob jahimeeste ja maaomanike suhetesse uus
jahiseadus? Populistid on maalinud üsna roosakaid ja
ebarealistlikke pilte maaomaniku taskusse voolama
hakkavatest rahajõgedest. Paraku on Eestimaa jahimaad üsna
ebaühtlase ulukiarvukusega. On kohti, näiteks Saaremaal,
kus metsseauputus ja laialdane turismijaht annavad
maaomanikule õigustatud ootuse jahiturismiturult oma osa
saada. Samas, Haaslava jahimaadel pole jahitegevus sugugi
mitte kasumlik. Muide, Haaslava jahiseltsi kuulub 45
jahimeest, kellest pea pooled on Haaslava kandis elavad või
kohalike juurtega. Enamik jahimehi panustab oluliselt
isiklikku aega ja raha ning saadav tulu on peamiselt rõõm
looduses viibimisest ja heast seltskonnast.
Seepärast loodame ka edaspidi maaomanike realistlikule ja
mõistvale suhtumisele. Siinkohal tahaksime tänada vallas
tegutsevaid põllumehi, kes on viljajääke, silo jms.
metsloomade
talviseks
lisasöötmiseks
annetanud.
Koostegevuses suudame kindlasti jahiloomade arvukuse ja
põldurite ning metsaomanike ulukikahjustused kontrolli all
hoida.
Võimalike küsimuste ja koostöösoovidega palume pöörduda
telefonil 56641413 või e-mailil okoforest@hot.ee
Janno Simm
Haaslava Jahiselts

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
29.05.2011
01.06.2011
12.06.2011
23.06.2011
23.06.2011
29.06.2011

Lauluvõistlus Helisev muusika Priiuse seltsimajas
Vallavanema vastuvõtt Haaslava valla beebidele, Priiuse seltsimajas
Pensionäride kevadpidu Priiuse seltsimajas
Jaanipäev Kurepalu laululaval
Kambja kihelkonnapäev ehk ülemaailmne kambjalaste kokkutulek
Vallavanema vastuvõtt kooli lõpetajatele

Surnuaiapühad 2011. aastal
Ahja kalmistul
24. juuni kell 13:00

Lisainfo: - Võnnu kogudus 749 2322,
- õp Urmas Paju 529 3100

Ahunapalu (perevalla) kalmistul
26. juuni kell 13:00,

Surnuaiapüha Kambja kihelkonnas 2011 aastal
23. juuni kell 11:00

Võnnu vanal kalmistul
3. juuli kell 13:00, eelneb armulaud Võnnu kirikus 11:00

Surnuaiapüha Tuigo kalmistul
19. juunil kell 15:00

Võnnu uuel kalmistul
17. juuli kell 13:00, eelneb armulaud Võnnu kirikus 11:00

11:00
18:00
12:00
19:00
11:00
18:00
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Informatsioon
• Eesti Erametsa OÜ ostab metsakinnistuid. Tel. 50 72 544
• OÜ Eesti Köögivili soovib osta ja rendile võtta põllumaad. Küsi pakkumist! Telefon 56930040
• Müüa lõhutud küttepuid koos kohaleveoga. Tel. 56930040
• Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu. Voodrilaudade
tööstuslik värvimine. Vajadusel transport. Tel.: 56 640 228
• Suvised lahtiolekuajad Roiu raamatukogus 01. juuni - 31. august: E, T 10-17; K 15-18; N,R 10-16
• Alates 6. juunist sõidab valla buss suvise sõidugraafiku järgi, üks kord nädalas esmaspäeviti.
• Haaslava Vallavalitus palub kõigil Haaslava vallas elavatel koolilõpetajatel (põhikooli, gümnaasiumi, kutsekooli,
kõrgkooli, ülikooli) endast teada anda hiljemalt 20. juuniks. Vallavanema vastuvõtt kooli lõpetajatele toimub 29. juunil
algusega kell 18:00, Priiuse seltsimajas Kurepalus. Nimi, lõpetatud õppeasutus ja aste saata aadressile liivi@haaslava.ee
või anda teada tel. 7446 522
• Haaslava vald jagab taas Euroopa Liidu toiduabi. Abi jagatakse toimetulekutoetuse saajatele, 4 ja enama lapsega peredele,
raskes majanduslikus olukorras olevatele leibkondadele.
Toiduabi jagatakse vallamajas, lisainfo: 7 446 522
• Tule tennist mängima!
Sillaotsa kooli juures on avatud tenniseväljak. Väljak on soovijatele avatud igal ajal. Võta kaasa sõber ja vahendid ning
kasuta head võimalust!
• 4. juunil toimub Võnnu KaeraJaani Võistu- ja Teatetants 2011
Rahvatantsurühmi, sõpruskollektiive ja kasvõi laulukoore oodatakse osalema TeateTantsul koos lusti ja rõõmuga! Toimub
laat, simman ja palju muud. Rohkem infot Võnnu Kultuuriblogist või telefonilt 525 7058

ÕNNITLEME JUUBILARE
Sale-Liia Janneste

ÕNNITLEME

Salme Sumer

Helena Roosiorg
14.04.2011

Asta Pedel

Emily Sagaja
27.04.2011

Maret Roio

Politseiteated
 19.04 päeval kasutati Sillaotsa kooli juures omavoliliselt
kaasõpilase jalgratast. Jalgratta kasutamisega tekitati
jalgrattale tehnilisi vigastusi. Asjaolude väljaselgitamisega
tegeleb noorsoopolitsei.
 24.04. tekkis Ignase külas tüli kahe külamehe vahel.
Kannatanu toimetati kiirabi poolt haiglasse, kus anti talle
arstiabi. Osapooled politseipoolset menetlust ei soovi.
 24.04 ja 14.05 tekkis tüli lapse ja joobes isa vahel Roiu
aleviku Männi tn 4 kortermaja korteris, kuna isa oli
vigastanud operatsioonijärgset haava. Kiirabi toimetas
joobnud isa haiglasse.
 24.04 õhtul tekkis ühise alkoholi tarvitamise käigus tüli
naisterahva pärast kahe Ignase küla mehel vahel. Kiirabi
toimetas kannatada saanud mehe haiglasse, osapooled
politseipoolset menetlust ei soovi.
 25.04. avastati, et Roiu alevikus Kesktänav 10 maja
hoovis seisnud sõiduautol on vigastatud tagaluuk. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustas politsei menetluse.

 25.04 avastati Ignase külas, et kuuri katuselt on
omavoliliselt ära võetud 12 kasutatud eterniitplaati.
Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel, asjaolude
väljaselgitamiseks alustas politsei menetluse.
 Ööl vastu 28.04, 31.04 ja 05.05 on Roiu alevikus
põllumajandusühistu territooriumil seisnud traktorite
kütusepaakidest varastatud erinevates kogustes diiselkütust.
 14.05. päeval avastati Aardla külas, et kinnistule on
toodud koorem ehitusprahti ilma omaniku teadmata. Juhtumi
asjaolud on selgitamisel.
 14.05 kella 23.40 ajal tabati Roiu alevikust alaealine, kes
oli tarvitanud alkoholi, alaealise suhtes alustati
väärteomenetlust.
Harras Tiisler
ülemkonstaabel

Mälestame lahkunuid
Virve Kallas
03.06.1924 - 22.04.2011

Heino Matsalu
21.01.1942 - 25.04.2011

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62113 Kurepalu, Tartumaa  7 446 524.
Toimetaja: Pille-Riin Raudsepp (teataja@haaslava.ee). Trükkija: Trükikoda Bookmill

