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Haaslava valla 20. aastapäevaks
valmis Kurepalu terviserada
Justkui juubelikingitusena
valmis Haaslava valla 20.
aastapäevaks Kurepalu
terviseraja planeeringu
teine etapp järveäärse ja
laululava aladele. Projekti
rahastati
LEADER
programmi toel.

Vallavanema veerg Palju õnne Haaslava
vald lk 2

Nüüdsest
saavad
vallaelanikud
teha
Foto:Laste mänguväljak, autor: P. Raudsepp
jõuharjutusi jõulinnakus,
Lo o d a me, et ter vi ser ad a j a
harrastada tervisekõndi või joosta
mänguväljak leiavad vallakodanike
pehme kattega terviserajal. Ka ajale
seas aktiivset ja sihipärast
kasutamist. Ilusate
ilmade saabumise järel
on
tervisepargi
külastatavus nähtavalt
suurenenud.

Valla taasasutamisest
20 aastat lk 6-7
Kasulik info
metsaomanikele lk 8
Haaslava valla
koolilõpetajad lk 11
Persoon: Aleksander
Rohusalu lk 12

Foto: Jõulinnak, autor: P. Raudsepp

jalgu jäänud külakiige asemele on
püstitatud uus ja kiikujale turvalisem.
Mõeldud on ka väiksemate kodanike
peale, kelle tarvis on rajatud laste
mänguväljak. Lastevanematele on
paigaldatud väljaku äärde pingid,
rattaga tulijatele rattahoidla.
Lisaks puhastati projekti raames järve,
et oleks veelgi parem suviseid
rannamõnusid nautida.

Meie
randa
ja
terviseparki külastavad
ka väljaspoolt valda
elavad külilsed, seega
tasub oma käitumisega
neile eeskuju näidata ja
uusrajatist hoolega hoida. Nii jätkub
rõõmu kõigile pikemalt.
Kui jõulinnak sai avatud laste poolt
jaanilaupäeval, siis külakiik ja
mänguväljak saavad ristsed valla
juubelipeol 9. juulil. Hea võimalus
tulla ja oma silmaga järgi kaeda!
Pille-Riin Raudsepp
kultuurinõunik
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Palju õnne Haaslava vald!
Hea vallarahvas. Kätte on jõudnud suur
suvi ning naeratav päike ootab puhkust
nautivaid väikeseid ja suuri oma sooja
embusse. Kuid ka puhkamisega tuleb
olla väga ettevaatlik. Soe suvi on saanud
saatuslikuks paljudele noortele meestele,
kes oma jõudu hinnata ei oska ning
alkoholijoobes rannas ujumis- ja
vettehüpperekordeid ületada soovivad.
On suvi ja on suure sünnipäevapeo aeg!
11. juulil 1991 omistati Haaslava vallale
omavalitsuslik staatus, mida oleme 20
aastat sirgeseljaliselt ja väärikalt
hoidnud. Nii on ka käesolev „Teataja“
juubelihõnguline, pühendades suurema
osa oma sisust valla ajaloole ning siin
olnud ja ka täna tegutsevatele tublidele
inimestele. Uus on ka infolehe kujundus
ja tublisti täiendatud värvigamma.
Laupäevaks, 9. juuliks oleme kutsunud
paljusid endisi ja tänaseid vallajuhte,
tublisid kodanikke ja ettevõtjaid,
õpetajaid ja kultuuritegelasi Priiuse
Seltsimajja, et juubelit väärikalt
tähistada ning tublimatest tublimatele ka
valla vapiga rinnamärgid kinkida. Oma
muusikalise tervituse teevad siis nii
Haaslava Meeskoor kui Priiuse
Segakoor. Olen kindel, et väljaspoolt
valda saabuvad külalised saavad omas
kodus pikalt muljetada meie koorilaulu
mitmekülgsuse ning hea taseme üle.
Haaslava valla tähtsaim vara on meie
inimesed. Hea rahvas, kes hoiab oma
koduümbruse puhtana, kasvatab kaunites
kodudes oma peredele lisa ning peab
lugu nii sellest, mida ise teeb kui ka
sellest, mida ametnikud või teised tublid
inimesed tema heaks teha saavad. Aitäh,
et olete kaks aastakümmet vaadanud ja
toetanud meie valla kasvamist. Seetõttu
kutsumegi teid 9. juulil kell 19.00
Kurepalu laululavale, et üheskoos maha
pidada üks tubli tantsuõhtu Haaslava
Meeskoori tantsubändi ja Väikese Pundi
saatel.
Eelmisel suvel otsustasime naabrite
eeskujul ja enda arvutustest lähtuvalt
lasta suveperioodil tänavavalgustusel
puhata ning lülitasime selle välja. Nagu
ka tol hetkel Postimehe reporterile
laususin, ootasime rahalist kokkuhoidu,
mis ulatuks tuhandetesse kroonidesse.
Ka täna on mõnigi inimene tulnud ja
öelnud, et miks me tühjast põleda
laseme, hoiame parem kokku, kuid
käesolev kevad on vähemalt mind teinud

ettevaatlikuks. Olukorras, kus iga
nädalavahetuse järel parandame Roiu
ootepaviljoni, rannaala kõrvalt leiame
põlenud välikäimla ning autorataste alt
aastaid hoole ja armastusega
kasvatatud jõulupuu, mis tuleval talvel
oleks esimest korda saanud olla ehteis,
ei õigusta paar tundi öist pimedust ega
tuhande eurone rahaline kokkuhoid
meie inimeste turvalisust.

omavahendite eest, teostama. Peale
juubelipidustusi saavad vahetatud
seltsimaja aknad ning juba sügisel
plaanime täiendavateks tegevusteks
uuesti rahataotluse sisse anda.
Siseministeeriumi eestvedamisel
plaanitakse rajada üle terve eesti
hulgaliselt kergliiklusteid. Pilootprojekti summa pole suur ning suuri
lootusi pole mõtet hellitada, kuid oma
projekti esitasime
Roiu-Kurepalu
v a l g u s t a t u d
kergliiklustee ehitamiseks. Kas sellel
teemal
arenguid
oodata on, saame veel
kindlasti kuulda.

Sotsiaalvaldkonnas
toetatakse
Eesti
Noorsootöökeskuse ja
Haridusministeeriumi
eestvedamisel noortekeskuste rajamisi ning
Foto: Jaanituld süütamas, autor: toimetus
ka meie esitasime
Enne suvepuhkusele minekut oli uue
sellesse meetmesse oma taotluse.
Riigikogu koosseisu jaoks enim pead
Loodame, et aasta algul volikogu poolt
halliks tegev probleem maamaks.
lo o d ud No o rtevo liko gu n in g
1993. aastast kehtinud (tollal küll
aastatepikkune aktiivne töö noortega
kaheosalisena) maks, mida keegi
annab meile rohkem hindamispunkte
kahtluse alla polnud seadnud. Tahab ju kui paari aasta eest ning otsustajad
iga maaomanik igal aastaajal oma
näevad võimalust meie valla noori uue
valdustele ligi saada ning suurematel maja ning sisustusega toetada.
teedel mööda asfalti liikuda, kuid Eesti
poliitikas juba on nii, et populism Kõiki kinnistuomanikke ees ootav
ületab vahel ratsionaalsuse. Kas need, suurim muutus sel aastal saab olema
kes valimiste ajal lepingule alla üleminek korraldatud jäätmeveole, mis
kirjutasid lootsidki 15 eurost vähendab metsaaluste reostamist ja
kokkuhoidu aastas? Kuid täpselt tekkivate jäätmete koguseid ning viib
selline on meie tehtud arvutus: kindlasti alla ka olmejäätmete äraveo
keskimine Haaslava valla maaomanik hinda. Anname selle valdkonna uutest
võidab aastas 15 eurot ning vald arengutest igas järgmises lehes
omakorda kaotab aastas ligi 15 000 kindlasti teada ning loodame elanike
eurot. Kas aastase 15 eurose mõistvale suhtumisele.
kokkuhoiuga suudame tasuda
Hea Haaslava valla inimene. Soovin
kallineva elektri eest, mis omakorda
sulle kaunist suve ning ilusat
annab uue aluse hinnatõusuks paljudes
puhkuseaega. Püüa ikka ilusat ilma ära
teistes valdkondades.
kasutades tegeleda kodukaunistamise
Käesoleva aasta jooksul oleme ning aiatöödega, kuid märka ka visata
menetlemiseks esitanud mitu olulist murule pikali ja tunda rõõmu sellest
suurt projekti. Kultuurivaldkonnas ilust, mida oled loonud. Aitäh Sulle!
taotlesime toetust Priiuse Seltsimaja
renoveerimiseks, mis läbis küll
Priit Lomp
kadalipu, kuid hasartmängumaksust
Haaslava vallavanem
jagus medaleid Tartumaal vaid
kolmele, mistõttu olime sunnitud
plaane väiksemas mahus, vaid
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Vallavalitsuse istungitel arutatud küsimused:
11. juuni 2011
1.
Sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest.
2.
Kasutusloa andmine.
3.
Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
4.
Puurkaevude rajamiseks nõusolekute andmine.
5.
Päkste külas asuva Roiujärve maaüksuse jagamine.
6.
Paluküla külas asuva Pille maaüksuse jagamine.
7.
Kingu maaüksuse jagamine.
8.
Haaslava Vallavalitsuse 29. novembri 2010 määruse nr 4 „Laste ja õpilaste Sillaotsa Kooli vastuvõtmise
tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ muutmine.
20. juuni 2011
1.
Tegevustoetuse maksmine.
2.
Ehituslubade andmine.
3.
Kasutuslubade andmine.
4.
Päkste külas asuva Pärna, Lutsu ja Soo maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine.
5.
Väikeelamu ehitamiseks kirjaliku nõusoleku andmine.
6.
Sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest.

Kultuuri– ja spordisündmused Haaslava vallas
9. juuli 2011-Haaslava 20 aastapäeva tähistamine
Kavas:
14.00 pidulik aktus Priiuse seltsimajas. Oodatud endised vallajuhid,
vallavolikogu liikmed, valla töötajad
19.00 Juubelipidu Kurepalu laululaval (halva ilma korral Priiuse
Seltsimajas). Oodatud on kogu vallarahvas. Esinevad Haaslava
Meeskoori Tantsuansambel HAME, Haaslava Meeskoori Väike
Punt, Läti naisansambel “Nona”; juubelitort; ühistantsimine ja
sünnipäevaüllatus. Avatud on puhvet, peole toob bussiring. Info
plakatitelt ja kodulehelt www.haaslava.ee
11. juuli 2011 - Haaslava valla taasasutamisest täitub 20 aastat
21. juuli 2011 kell 19:00 - Kontserttuur “Kui tahad olla hea”
Kurepalu laululaval
Esinevad Miina Rikka, Henri Aruküla, Artur Nagel. Esitlusele tulevad
Eesti heliloojate teosed pop-jazz võtmes. Kontsert on tasuta. Lisainfo:
www.haaslava.ee

Foto: väiksed jaanipäevalised mänguhoos

6. augustil 2011 kell 11:00 VI Külade mängud Kurepalus
6. külade mängud toimuvad Kurepalu rannas ja selle ümbruses.
Osalema on kutsustud kõikide Haaslava valla külade, Roiu aleviku ja
Vallavalitsuse esindused. Lisainfo: Tiit Kruusement, 55 566 220
13. augustil 2011 kell 10:00 Vooremäe mängud Kaagvere
staadionil
Lisainfo: www.maksavald.ee
13. agustil Tartumaa Arendusseltsi suveseminar Kurepalu
vabaaja pargis
Info ja osalejate registreerimine: tas.ee/est/aeg/8-2011
Laat, õpitoad kell 11.00-14.00

Foto: Helisev muusika Priiuse seltsimajas
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Majanduslike huvide deklaratsioonide avalikustamine
Ametisolevate vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid kuuluvad avalikustamisele
korruptsioonivastase seaduse § 15 lg 3 alusel ja lähtudes Haaslava Vallavolikogu 06.05.1999. a määrusest nr 7 „Haaslava valla
ametiisikute majanduslike huvide deklareerimise kord“ (muudetud 28.01.2004 määrusega nr 2).
Andmed on avaldatud järgmises järjekorras :
1. Ees- ja perekonnanimi.; 2. Ametikoht.; 3.Ametipalk (deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk + asutuses makstavad
lisatasud; märgitakse ametipalga puudumine, kui ametipalka ei saada).; 4. Kinnisvara või ehitused.; 5. Registrisse kantud autod,
vee- ja õhusõidukid.; 6. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid (emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus).;7. Pangaarved
(pank, arve liik ja nende arv).; 8.Varalised kohustused ja võlad.; 9. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui
ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades
nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; muud tulud või
tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuluga on tegemist). Tulu suurust ei avalikustata.
Sulgudes on deklaratsiooni täitmise kuupäev.
Andmeid isikukoodi, maksustatava tulu ja dividendide ning andmeid abikaasa, vanemate ja laste kohta ei avalikustata.
1. Kristjan Jansen. 2. Vallavolikogu liige. 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Sõiduauto Mazda (2002). 6. Ei ole. 7. SEB arveldusarve. 8. SEB
3238 09 eurot (õppelaen), vallavolikogu liikme hüvitis, TÜ doktorandi riiklik õppetoetus, AS Glamox HE põhipalk.(30.04.2011)
1. Heiki Kõõra. 2. Vallavolikogu liige. 3. Ei ole. 4. Maatulundusmaa Haaslava vald Kriimani küla. 5. Mazda 626 (1996) 6. Ei
ole. 7. Swedbank arveldusarve. 8. Ei ole. 9. Palk OÜ Mäesagara, vallavolikogu liikme hüvitis. (30.04.2011).
1. Anne Lõssenko. 2. Vallavolikogu liige. 3. Ei ole. 4. Korteriomand Tartu maakonnas Haaslava vallas Roiu alevikus. 5. Ei ole.
6. Ei ole. 7. Swedbank arveldusarve. 8. Ei ole. 9. Palk Sillaotsa Kool,vallavolikogu liikme hüvitis. (14.04.2011).
1. Margus Pleksner. 2. Vallavolikogu liige. 3. Ei ole. 4. Korteriomand Haaslava vald, Tartu maakond. 5. Sõiduauto VW Golf
2003. 6. Ei ole. 7. SEB arveldusarve. 8. Ei ole. 9. Vallavolikogu liikme hüvitis, palk Tamme Kuivatid AS. (30.04.2011).
1. Lauri Roosiorg. 2. Vallavolikogu liige. 3. Ei ole 4. Taru maakond, Lange - Vahe talu kinnistud, kinnistu Pärnu maakond
Häädemeeste vald. 5. Grandezza 26CA (2007), Opel Corsa (1988). 6. OÜ Sulase PT 100%, OÜ Sahkar TT 100 %. Lange-Vahe
talu 100 %, OÜ Pipenet 35 %, OÜ Germanfort 50%. 7. SEB arveldusarve. 8. Ei ole. 9. Palk OÜ Sahkar TT, vallavolikogu liikme
hüvitis. (25.04.2011).
1. Peeter Suislepp. 2. Vallavolikogu liige. 3. Ei ole. 4. Elamu Haaslava vald, Kurepalu küla (kaasomand, 50%); korter Tartu linn
(kaasomand 50%). 5. Sõiduauto Nissan Primera (1995, kaasomand, 50%), sõiduauto Volkswagen Passat (2005, kaasomand
50%), sõiduaauto Mazda 3 (2010, kaasomand 50%). 6. Ei ole. 7. SEB deebetarve ja krediitarve, Swedbank deebetarve,
Krediidipank deebetarve. 8. SEB 102 267 eurot (50%); SEB Liising AS 11 918 eurot (50)%. 9. Palk Ettevõtluse Arendamise SA,
vallavolikogu liikme hüvitis. (29.04.2011).
1. Ida Talbonen. 2. Vallavalitsuse liige 3. Ei ole. 4. Hoonestatud kinnistu Haaslava vald, Ignase küla. 5. Ei ole. 6. Ei ole.
7. Swedbank arveldusarve. 8. Ei ole. 9. Palk Haaslava Vallavalitsus. (19.04.2011).
1.Sergei Tomba. 2.Vallavolikogu liige. 3. Ei ole. 4. Elamumaa Haaslava vald, Ignase küla. 5. Sõiduauto Škoda Octovia (2010).
6. Ei ole. 7. Swedbank, arveldusarve. 8. Autoliising 9587 eurot. 9. Palk AS ABB, vallavolikogu liikme hüvitis. (27.04.2011).
1. Heiki Tooming. 2. Vallavalitsuse liige, 3. Ei ole. 4. Elamumaa Rannu vald; elamu Tartu linn ½, väikeelamumaa Tartu
maakond, Haaslava vald ½. 5. Sõiduatod Ford Transit (1989); Audi 80 (1994). 6. Ei ole. 7. SEB arvelduskonto. 8. SEB 10 496
eurot. 9. Palk Haaslava Vallavalitsus. (30.04.2011).
1. Jaan Undrits. 2. Vallavolikogu liige. 3. Ei ole. 4. Kinnistu Haaslava vald (kaasomand). 5. Sõiduauto SEAT (2000). 6. Ei ole.
7. Swedbank - arveldusarve; Sampo Pank arveldusarve, BIG Pank tähtajaline hoius. 8. Ei ole. 9. Vanaduspension; vallavolikogu
liikme hüvitis. (30.04.2011).
Volikogu esimees Taivo Kirm ja vallavanem Priit Lomp esitasid majanduslike huvide deklaratsioonid Siseministeeriumile ja
avaldatakse nimetatud ministeeriumi poolt Riigi Teatajas.

Taivo Kirm
Haaslava Vallavolikogu esimees
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Kaitseliit Haaslava
vallas
Möödunud kuul liikus meie vallas ringi
palju laigulistesse mundritesse
riietatud rahvast. Need olid
kaitseväelased ja kaitseliitlased, kes
osalesid õppusel „Kevadtorm.“
Seetõttu on sobilik aeg tuletamaks
meelde meie kaitseliitlasi.
Teadupärast Haaslava vallal oma
kaitseväge ei ole, küll aga tegutseb meil
Kaitseliidu üksus.
Kaitseliit (edaspidi KL) on vabatahtlik
riigikaitseline organisatsioon, kuhu on
liitunud mehed, kelle jaoks on tähtis
Eesti maa ja rahva vabadus ning
omariiklus. Mehed, kes vajaduse korral
lähevad kaitsma meie maad ja rahvast
ning kes on valmis rakendama oma
oskusi ja teadmisi olukordades, kus on
vaja abistada tsiviilvõime.
KL taasasutati Eestis 17.veebruaril 1990.
Järvakandis peetud asutamiskoosolekul
esindas Kambja kihelkonda ja Haaslava
valda Harri Henn, hilisem KL Tartu
Maleva pealik.
Aprillis 1990 tegi Harri Henn katse luua
Haaslava KL üksus. Mehed kutsuti
kokku,
koosolekul
valiti
algatustoimkond, kuid kaugemale ei
jõutud. Teine katse tehti 1992. aastal, siis
käidi mõned korrad koos, kuid ka nüüd
jäi asi seisma. Praegu tegutsev KL üksus
loodi 1994.aasta kevadel. KL Haaslava
(üksik) rühm asutati ametlikult 9.
jaanuaril 1995.
Novembris 1995 liideti KL Haaslava,
Mäksa ja Võnnu rühmad ühtseks M(maa)
kompaniiks. Haaslava rühma koosseisu
kuulusid lisaks meie valla meestele veel
Kambja ja Ülenurme kaitseliitlased.
Praegu kuuluvad Haaslava kaitseliitlased
KL Tartu Maleva Esimese malevkonna
koosseisus olevasse Lõuna kompaniisse.
Haaslava kaitseliitlased on osa võtnud
er inevatest KL Tar tu Maleva
väliharjutustest ja õppustest,
suurõppusest „Kevadtorm“, osaletud
Tartu maleva sõduriproovil, käinud
erinevatel kursustel – baasõppekursus
BÕK, reservväelaste õppekogunemine
RÕK, tankitõrje, kuulipilduri, meditsiini,
langevarjuri, minööri jne kursustel.

Suvel 1997 käisid meie kaitseliitlased
Paldiskis ja Pakri poolsaarel
rahvusvaheline rahupartnerluse
suurõppusel „Baltic Challenge 97.“
Kaitseliitlane Ülo Pedel on saanud
rahuvalvemissioonide ettevalmistuse
ja väljaõppe Põhjala lahingugrupis.
Alates 1995. aastast käisid Haaslava
kaitseliitlased omal algatusel iga kuu
esimesel pühapäeval koos käima.
Traditsioon sai alguse rühmapealikest,
kes said maleva staabis väljaõpet ja
soovisid seda meestele edasi anda.
Harjutasime erinevaid lahingoskusi,
maskeerumist, varjatud liikumist
maastikul, orienteerumist, esmaabi,
luuret, varitsuse korraldamist jne.
Käies erinevates kohtades õppustel,
said paljud koduvalla metsad ja teed
selgeks. Aastalõpul korraldasime
püstolist täpsuslaskmist, kus parima
tulemuse saavutanu sai auhinna.
La s k e h a r j u t u s t e l k ä i m i s t o n
soodustanud asjaolu, et aastatel 19912003 oli KL Tartu Maleva
üks lasketiire Möldripalu
karjääris. Praegu asub
Haaslava vallas Palukülas
Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutuste lasketiir, mida
kasutavad ka kaitseliitlased.
Kaitseliitlaste relvadeks olid
esialgu Soome vintpüssid,
hiljem AK automaadid ja
praegu automaatpüssid AK 4.
Väiksemad käsitulirelvad,
püstolid ja revolvrid olid ja
on enamasti ostetud
kaitseliitlaste isikliku raha eest ja
malevas arvele võetud.
Tavaliselt oli kogunemiskoht Tuigo
vanas koolimajas, kuid olid olemas ka
kokkulepitud kohad, kus mehed pidid
häire korral kogunema. Ka oli paika
pandud
esmane
tegevus
kriisisituatsioonis. Aeg ajalt olid
tegevusse kaasatud Sillaotsa Põhikooli
Noored Kotkad ja mõnel korral ka
Naiskodukaitse liikmed. Suvel
korraldasime ühise pikniku. Koos
Haa sla va T al us elt s i rah va ga
korraldasime ühise peoõhtu. On
loomulik, et lisaks oma tegemistele
käisime korralikult ka malevkonna
õppustel ja üritustel. Aasta jooksul
käisime koos umbes paarkümmend
korda.
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Hoides sidet möödanikuga, olid KL
Tartu Malevas liikmetena kirjas kaks
ennesõjaaegset KL Haaslava kompanii
liiget – Julius Ivane ja Heino Liivola.
Praegu saavad meie kaitseliitlased
kokku 4-5 korda aastas, korralistel
maleva õppustel, laskeharjutusel ja
aastakoosolekul.
Sillaotsa kooli juures tegutsevad alates
1997. aastast Kodutütarde ja Noorte
Kotkaste salgad, kelle juhid on olnud
Leelo Küün, Kaie Käär, Annika
Tõnurist, Johanna Annamaa, Taivo
Kirm, Veiko Kõiv ja Karl Pleksner.
Rohkem kui tosin aastat on Haaslava
vallavalitsus ja volikogu rahastanud
kohalike kaitseliitlaste
ning
kodutütarde-noorkotkaste tegemisi.
Haaslava rühma malevlased ja
kodutütred-noorkotkad on igal aastal
osalenud Eesti Vabariigi aastapäeva ja
taasiseseisvuspäeva tähistamisel, olnud
auvalves ning asetanud lilli Kurepalu

Foto: Haaslava kaitseliitlased

vabadussamba ja Reola lahingupaiga
mälestuskivi jalamile.
KL on teinud suure arengu paremuse
poole ja muutunud arvestatavaks osaks
meie riigi kaitsejõududes. Võrreldes
KL loomise algusaastatega, on
vallarahva suhtumine laigulistesse
mundritesse riietatud meeste vastu
paranenud.
KL ridadesse on alati vaja energilisi ja
teotahtelisi noori. Kui Sinu jaoks on
oluline oma perekonna turvalisus,
tahad täiendada oma militaarteadmisi
ja -oskusi, tahad osaleda kaitseliitlaste
tegemistes, tule Kaitseliitu.

Haaslava kaitseliitlased
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Valla taasasutamisest 20 aastat
11. juulil möödub 20 aastat sellest, kui
meie koduvallale omistati taasiseseisvunud Eestis omavalitsuslik
staatus, lihtsamalt öelduna taastati
Haaslava vald.
Loomulikult oli vald siin ka varem,
nimelt 1819-1867 tegutses samanimeline
mõisavald, 1867-1939
iseseisev
haldusüksus Haaslava vald ja 1939-1950
olime Kuuste valla osa. 1950-1990/1991
olid valdade asemel külanõukogud ja
maakondade asemel rajoonid. Aastatel
1952-1953 kuulus Haaslava külanõukogu
Tartu oblasti koosseisu.
10. novembril 1989 võttis ENSV
Ü l e mn õ u k o g u v a s t u „k o h a l i k e
omavalitsuste aluste seaduse“, mille järgi
pandi paika uus haldusreform.
10. detsembril 1989 valiti külanõukogude
juurde volikogud, tõsi veel vastavalt
„rahvasaadikute
nõukogude
valimisseadusele“ ja ka selle nime all.
Volikogu pidi vallastaatuse saamiseks
koostama valla arengukava ja
põhimääruse projektid, mis saadeti ENSV
Ülemnõukogu juures tegutsevale
ekspertkomisjonile. Vastavalt
ekspertkomisjoni arvamusele andis
Ülemnõukogu taotluse esitanud
külanõukogule omavalitsusliku staatuse.
Sellega on seletatav ka asjaolu, et osad
vallad tähistasid taasiseseisvuse 20
aastapäeva juba aastal 1990, teised 1991
ja mõned koguni 1992. aastal.
Haaslava vald sai riigipoolse kinnituse
11. juulil 1991.
Vallamajas töötasid sel ajal Margus
Pleksner (vallavanem), Aavo Omann
(vallasekretär),
Merle
Viira
(pearaamatupidaja), Riina Rosenthal
(raamatupidaja) ja Paul Kõ ur
(maakorraldaja).
Esimene vallavalitsus moodustati
vallavolikogu otsusega 2. oktoobril 1991
koosseisus: Margus Pleksner, Aavo
Omann, Merle Viira ja Anu Kruus
(sotsiaalnõunik).
Haaslava vallamajast on 20 aasta jooksul
käinud läbi väga palju inimesi.
Vallavolikogu liikmed – valitud
rahvaasemikud on olnud:
1991-1993: Maire Anni, Harri Henn,
Vallas Kiisel, Voldemar Kuningas, Maire
Manglus, Toomas Roosaar,
Avo
Samarüütel, Johannes Toomsalu ja Sirje
Vestmann.

1993-1996: Marju Jansen, Maie
Kajalaid, Vallas Kiisel, Tõnu Ojamaa,
Tõnu Muru, Jüri Saarkivi, Andres
Siimo, Arne Siimo, Arno Talbonen ja
Johannes Toomsalu.
1996-1999: Ivar Dubolazov, Marju
Jansen, Maie Kajalaid, Voldemar
Kuningas, Tõnu Ojamaa, Urmas
Pleksner, Jüri Saarkivi, Avo
Samarüütel ja Jaan Undrits.
1999-2002: Andres Arujõe, Marju
Jansen, Maie Kajalaid, Virve Raidma,
Lauri Roosiorg, Jüri Saarkivi, Avo
Samarüütel, Roomer Tarajev (19992000), Jaan Undrits ja Sirje Vestmann.
2002-2005: Anne Laur, Maie Kajalaid,
Margus Pleksner,Lauri Roosiorg,
Urmas Roots, Avo Samarüütel, Peeter
Suislepp, Arno Talbonen ja Jaan
Undrits.
2005-2009: Taivo Kirm, Anne Laur,
Anne Lõssenko, Sirje Otsa, Lauri
Roosiorg, Urmas Roots, Peeter
Suislepp, Arno Talbonen ja Jaan
Undrits.
2009-2013: Kristjan Jansen, Taivo
Kirm, Heiki Kõõra, Anne Laur
(volitused peatatud), Anne Lõssenko,
Margus Pleksner, Lauri Roosiorg,
Peeter Suislepp, Sergei Tomba ja Jaan
Undrits.
Vallavolikogu esimees
on olnud
Margus Pleksner (1991 -1993,
samaaegselt ka vallavanem), Voldemar
Kuningas (1993-1996), Maie Kajalaid
(1996-1999), Avo Samarüütel (19992005), Lauri Roosiorg (2005-2009) ja
alates 2009. aastast Taivo Kirm.
Vallavanema ametis on olnud Margus
Pleksner (1991-1999), Koit Prants
(1999-2003), Jüri Raudseping (20032009) ja 2009. aastast Priit Lomp.
Vallasekretärina on töötanud Aavo
Omann (1991-2002), Aire Veske (2003
-2007) ja alates 2007. aastast Ene Silla.
Pearaamatupidajana on töötanud Merle
Viira (1991-1992) ja 1992. aastast Ida
Talbonen. Raamatupidajana on
töötanud Riina Rosenthal, Merle Viira,
Margit Pann ja praegu Maire Manglus.
Sotsiaaltöötajate-hooldusametnikena
on töötanud Anu Kruus (nõunik), Liivi
Sepp (1991. aastast tänaseni), Viktoria
Arujõe, Helle Tamm, Eda Jõepera,
Maie Otsa (1999-2007 tervishoiu-,

haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja) ja
Marju Jansen.
Majandusnõunikuna on töötanud Uuno
Uibu (1992-1996), Vahur Nõgene (1996
-2004, maanõunik ning hiljem maa- ja
ehitusnõunik,
1993-1996
maakorraldaja), Heino Sild (1996-2000
ehitusnõunik), Reemo Timmermann
(2000-2004 ehitusjärelvalve insener),
Heiki Tooming (alates 2004. aastast
maa- ja ehitusnõunik), Tiit Lukas (20042007 ehitusnõunik), Kairi Kell (20072010 maa- ja arendusnõunik), Priit
Lomp (2008-2009 majandusnõunik) ja
Jüri Raudseping (2009. aastast alates
maa- ja keskkonnanõunik).
Kultuuritöötaja (seltsimaja juhataja,
kultuuriametnik, kultuuri - ja
spordinõunik) ametis on olnud Ilme Piir,
Mati Õun, Kaja Kalmer (1998-1999),
Tiina Prentsel (1999-2003), Heiko
Kuusik (2003), Ilona Vaagen (20032011) ja alates 2011. aastast Pille-Riin
Raudsepp.
Arvutispetsialistid on olnud Karel
Omann, Rene Tõnisson ja Tiit Kivisild.
Veel on vallaametnikuna töötanud:
Anne Laur (tehniline sekretär), Sirje
Siimo (komandant), Maire Anni
(arhivaar),
Kalju
Kotkas
(metsandusspetsialist), Maido Konks
(maakorraldaja), Virve Raidma
(vallaarst), Evi Tamm (vallaarst).
Ruumide puhtuse eest on hoolitsenud
Anneli Pleksner, Tiina Prentsel, Taimi
Ellen, Tiina Kaha (seltsimajas) ja Heidi
Klaus. Haljastustöölise ametis on olnud
Ilona Altmäe.
Valla bussijuht on alates 1993. aastast
olnud Väino Zuba.
Roiu päevakeskuses on töötanud Helle
Vassila ja Ene Tiina Zoober
Valla allasutuste juhtidena on ametis
olnud: kommunaalmajandus ja
„Majaabi“ - Uuno Uibu, Marko Sild ja
Valeri Rudakov. Roiu lasteaed
„Kukupai“ – Anne Lõssenko, Roiu
raamatukogu - Elle Kruus. Sillaotsa
kool – Ain Esko, Aivo Roonurm, Ilvi
Suislepp, Anne Nukk ja Karin Kütt.
Vabandame siinkohal, kui keegi on
loetelust ülekohtuselt välja jäänud.
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Kõik 20 aasta jooksul tehtu ei mahu
kuidagi siinkohal paberile, palju tehtust
on oma silmaga näha ja sellepärast
piirdun mõningate tähtsamate tegude
üleslugemisega.

Haaslava vald toetab abipolitseinike,
kohalike kaitseliitlaste ning Sillaotsa
kodutütarde ja noorkotkaste tegemisi.
Valla territooriumil asub Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutuse lasketiir.

Alates septembrist 1995 on Haaslava
valla oma vapp ja 15. juunil 2000
õnnistati sisse Haaslava valla lipp. 23.
juunil 1996 avas Riigikogu esimees
Toomas Savi Kurepalus vabadussamba,
mis on mõeldud mälestamaks kõiki
Haaslava valla elanikke, kes on Eesti riigi
ja meie maa vabaduse eest oma elu
andnud.

V a l la k u l t u ur i el u o n o l n ud
mitmekesine.
Üheks
meie
„f i r m a mä r g i k s “ o n H a a s l a v a
meeslaulupäev ja Haaslava Meeskoor,
tegutseb „Priiuse“ segakoor, oleme
toetanud Kuuste Naiskoori, erinevatel
aegadel on tegutsenud või tegutsevad
külakapell, näitering, mis on etendanud
tublisti üle 10 näidendi, tantsurühm
„Krüsanteem“, kantritantsu rühm „Prii
line“. On korraldatud lauluvõistlusi
„Helisev muusika“ ja „Kaks takti ette“.
2004. aastal tähistati „Priiuse“
seltsimaja 100 juubelit, samal aastal
korraldati esimene Kurepalu külapäev,
suvel 2005 toimus Kurepalus XXV
Eesti Vabadusristi päev, 2006
korraldati Kurepalus VII Võnnu
kihelkonna päevad.

1992 aastast on meil Kesk Soome
maako nnas o ma sõpr usvald –
Leivonmäki. Soomes teostati
haldusreform ja 2008 liideti Leivonmäki
vald Joutsa vallaga, kellega praegu
suhtleme. Oleme palju kordi käinud
vastastikku külas ja vahetanud kogemusi.
Augustis 1994 hakkas ilmuma Haaslava
Valla Infoleht Teataja, kus kajastatakse
vallavalitsuse, volikogu ja valla
allasutuste tegemisi, antakse ülevaade
toimunud üritustest ja edastatakse muud
vallarahvale vajalikku infot.
Valla põhiprioriteediks on läbi kogu
taasiseseisvusaja olnud hariduse andmise
väärtustamine ja selleks tingimuste
loomine. Sillaotsa Põhikool ja Roiu
Lasteaed Kukupai on valla raha
jagamisel, mida algaastatel pidevalt
nappis, ikka olnud esimeste seas, et
vallakodanike lastel oleks hea ja mõnus
koht kus mängida ja õppida. Erinevatel
aegadel on osaliselt lasteaias ja eriti
koolimajas tehtud põhjalikud remondid,
muretsetud juurde uusi õppevahendeid ja
inventari. Parema lõpptulemuse
saavutamiseks ühendati möödunud
sügisel Sillaotsa Põhikool ja Roiu
lasteaed üheks Sillaotsa Kooliks. Kaks
aastat tagasi rajati Roiu Sillaotsa vahele
kergliiklustee, mis tagab lastele turvalise
koolitee ning annab tervisesportlastele ja
muidu jalutajatele võimaluse ohutult
Sillaotsale ja Vooremäele jõuda.
Juunikuu lõpul toimus juba
Haaslava vallavanema
kõikidele meie vallas
koolilõpetajatele. Samuti on
traditsiooniga vallavanema
pisikestele vallakodanikele
vanematele.

12 korda
vastuvõtt
elavatele
pikaajalise
vastuvõtt
ja nende

Olulisel kohal on meie vallas olnud
inimeste turvalisus. Konstaabliametit
pidanud Ivar Dubolazov ja praegu Harras
Tiisler on olnud „mehed omal kohal“.

Roiu lasteaia ruumides töötab perearst
Virve Raidma, kes on pidanud ka
vallaarsti ametit. Veel on vallaarstina
töötanud Evi Tamm. 2004. aastal avati
vallakodanike soovil Roiul
hambaravikabinet, mis iibetõstmise
probleemide tõttu praegu ajutiselt
tühjana seisab.
17. märtsil 2006 avati pidulikult
Sillaotsa spordihoone, kus saab
harrastada erinevaid spordialasid. Uue
kuue on saanud Sillaotsa kooli
staadion. Lisaks on ehitatud korvpalli-,
võrkpalli- ja tenniseväljakuid Roiule,
Sillaotsale, Aardlasse ja Ignasele, Valla
e e s t v õ t t el raj a t i Vo o r e mä e l e
valgustatud suusarajad ja edaspidi
toetame Vooremäe
suusakeskuse
loomist. Erinevatel aegadel on
toimunud Kurepalu karikavõistlused
laskmises, Sillaotsa võrkpalli-,
korvpalli- ja jalgpalliturniirid, Sillaotsa
malesimultaanid,
sportlikud
vastlapäevad, jüriöö jooks,
jalgpallimatš FC Wald versus FC Cool,
alates 2006. aastast toimuvad
sportlikku laadi külade mängud. Koos
nelja naabervallaga korraldame
külakorda Vooremäe mänge.
Siinkohal jäägu lahti kirjutamata
seltskondliku ja ühiskondliku sisuga
ettevõtmised
ning
valla
põhifunktsioonide täitmisega seotud
tegemised, kommunaalmajandus,
veemajandus, teedehooldus nii talvel,
kui suvel ja muu igapäevane inimeste
aitamine.
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Head meelt teeb, et vaatamata vahepeal
võimutsenud majanduslangusele
kerkivad
meie
valla
uusasustusrajoonides ja ka mujal uued
kodud. Vallakodanike arv kasvab, tõsi
vähehaaval, kuid ikkagi kasvab. Sügisel
Sillaotsa kooli esimesesse klassi
õppima asuvate õpilaste arv on viimase
6 -7 aasta suurim. Lasteaiakohtadele on
rohkem soovijaid, kui kohti ise.
Aktiivset elu elavad valla pensionärid.
Küsides Tartu linnas ja maakonnas
inimestelt, millised märksõnad
seonduvad neile kohanimega Haaslava,
vastatakse enamasti:
Vooremägi,
H a a s l a v a
m e e s k o o r ,
lennundusmuuseum, harvemini Tuigo
kalmistu, Marjamaa talu ja Sillaotsa
kool.
Enamus eeltood ust o n meie
püsiväärtused. Meie valla kõige
suuremaks väärtuseks aga on siin
elavad inimesed. Nii põliselanikud kui
uusasukad, kes on siin omale kodu
rajanud. Inimesed, kes oskavad hoida
oma kodu ja ei unusta sealjuures
esivanemate pärandit.
Vald on inimesele kõige lähemal seisev
osa meie riigist Usun, et Haaslava vald
tuleb oma ülesannetega toime ja on ka
tulevikus igati jätkusuutlik. Seda
vaatamata pealinnast kostvatele
juttudele haldusreformi vajalikkusest
ning võimalikust „väikeste“ valdade
sunniviisilisest liitmisest naabritega.
Kahtlen, kas kaks kokkupandud vaest
ikka ühe rikka välja annavad. Loodan
siiralt, et tulevikus tähistatakse meil
valla juubeleid veelgi.
Tänan siinkohal kõiki endiseid ja
praeguseid vallavolikogu liikmeid ning
kõiki vallamajas ja valla allasutustes
töötanud ja töötavaid inimesi. Tänan
kõiki vallakodanikke ja teisi häid
inimesi, kes on andnud oma panuse
Haaslava vallaelu edendamisse, tehtud
töö eenst ning soovin meile kõigile
õnne ja edu edaspidiseks.
Taivo Kirm
Haaslava Vallavolikogu esimees
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Kasulik info metsaomanikele
15. juunini sai hilinenult esitada Natura
2000 toetuse taotlusi erametsamaale.
Taotluse esitanud metsaomanike
katastriüksuste piirimärgid (piirikivi,
kupits, metallpost), mis on ühtlasi ka
metsaala piirimärkideks, peavad olema
kohapeal visuaalselt tuvastatavad igal
aastaajal. Juhul kui piirimärk ei ole
aastaringselt tuvastatav (kõrge rohi,
sügav lumi jne.), tuleb kasutada
lisatähistust. Kõige paremini sobib
selleks visiiritikk (puutokk), mis on
värvilise märkevärvi või märkelindiga
tähistatud.
Erandina säilib nõue taotlejale tähistada
ringikujulise metsaala keskpunkt.

Kui katastriüksuse piirimärk puudub
või pole visuaalselt tuvastatav on SA
Erametsakeskus õigus toetust
vähendada.

kõigi muude metsanduslike küsimuste
korral (igal metsaomanikul on
kalendriaastas õigus saada 15 tundi
tasuta nõuannet).

Juhul kui metsaomanik leiab, et tema
metsaala ei ole keskkonnaregistri
kaardil nii suur nagu tegelikkuses või
puudub kaardilt, tuleb esitada avaldus
metsaala kandmiseks Natura 2000
metsaalade kaardile.

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

Abi katastriüksuste piirimärkide
tähistamisel, täiendavate metsaalade
kindlakstegemisel ja avalduste
esitamisel saab küsida metsakonsulentide käest. Samuti saab
metsakonsulentide
poole pöörduda

Ülo Kuusik
metsakonsulent

Emajõe Veevärgil lepingute sõlmimise kuu
AS Emajõe Veevärk teavitab oma
teeninduspiirkonna
veeja
kanalisatsioonitarbijaid kavandatavast
lepingute sõlmimise kuust.
Teenuste tarbijad, kes ei ole veel
sõlminud AS Emajõe Veevärgiga
vastavat lepingut, saavad ennast ilma
sanktsioonideta legaliseerida juulikuu
jooksul. Nendel, kes sõlmivad meiega
juulikuus lepingu, tuleb tasuda ainult seni
tarbitud teenuste eest vastavalt kehtivale
hinnakirjale.
Kui
meie
teenuseid
kasutatakse ilma neid mõõtmata, toimub
arvestus juba tarbitud teenuste eest
vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt
kehtestatud kasutuseeskirja normidele.

Alates 1.08.2011 asub AS Emajõe
Veevärk teostama oma teeninduspiirkonnas süvakontrolli illegaalsete
veeja
kanalisatsiooniühenduste
avastamiseks. Peale mainitud tähtaega
tuvastatud mittelepinguliste ja teenuste
eest mittetasunud omanike kinnistud
klassifitseeritakse
illegaalsete
ühendustena ning omanikele esitatakse
trahvinõue
vastavalt
kehtivale
Ühisveevärgi
ja
–kanalisatsiooni
seadusele ning kohaliku omavalitsuse
poolt kehtestatud menetlusreeglitele,
mis võib eraisikute puhul ulatuda kuni
1150 EUR. Ühtlasi kuuluvad sellised
ühendused
avastamise
hetkest
sulgemisele.

AS Emajõe Veevärk tänab kõiki
kliente, kes on täitnud kohusetundlikult
oma lepingulisi kohustusi. Tänu teile
on saanud võimalikuks juba teostatud
investeeringud kohalikesse vee- ja
kanalisatsiooniprojektidesse.
Informatsioon lepingute sõlmimiseks
telefonil 7311842 ja 7311844 ning
koduleheküljel www.emajoevv.ee.

Emajõe Veevärk

Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele
16aastastele ja vanematele lastele, kes
lõpetavad tänavu põhikooli,
gümnaasiumi või kutseõppeasutuse,
lõpetatakse peretoetuste maksmine
alates kooli lõpetamisele järgnevast
kuust. Kui õpinguid jätkatakse samal
kalendriaastal niisuguses õppeasutuses,
kus õppi mine annab õiguse
p e r eto et u st e le , s ii s ma ks t a ks e
suvekuudel saamata jäänud toetus
välja tagantjärele ning jätkatakse
igakuist maksmist kuni õppimise
lõpetamise või 19aastaseks saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni
16aastaseks saamiseni. Toetuse suurus
pere esimesele ja teisele lapsele

2011. aastal on 19,18 eurot kuus ning
pere kolmandale ja igale järgmisele
lapsele 57,54 eurot kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis,
gümnaasiumis või põhihariduse baasil
kutseõppeasutuses või kes on
põhihariduseta ja õpib kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele
kuni 19-aastaseks saamiseni. 19aastaseks saamisel makstakse toetust
õppeaasta lõpuni.
Kui laps pärast 16-aastaseks saamist ei
õpi, siis ei ole tal ka õigust
lapsetoetusele.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendri-

aastal õppeasutuses, kus õppimine
annab õiguse peretoetustele, siis pärast
Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute
jätkamise kohta andmete saamist
makstakse suvekuudel saamata jäänud
toetus välja tagantjärele ning jätkatakse
igakuist maksmist kuni õppimise
lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks
saamiseni.
Kui 16-aastane laps asub õppima
välisriiki, siis peretoetuse saamiseks
peab lapse Eestis elav perekonnaliige
esitama pensioniametile välisriigi
vastava õppeasutuse tõendi.
Sotsiaalministeerium
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Eesti lipu kasutamise kord julgustab lippe kasutama
Eesti lipp kuulub meile kõigile ning
seepärast ei ole ükskõik, kuidas seda
kasutatakse. Eesti lipu kasutamise
põhimõtted ja üldnormid on Riigikogu
sätestanud seadusega. Õigusaktiga
kehtestatud Eesti lipu kasutamise
korra järgimine väärtustab, lihtsustab
ja ühtlustab sinimustvalge lipu
kasutamist. Samas ei ole need reeglid
mõeldud piirama Eesti lipu kasutamist.
Hiljuti pöördus üks vallaasutus
Riigikantselei poole küsimusega, kas
erakorralisel lipupäeval võib lipu heisata
ka hiljem korras ettenähtud ajast. Nimelt
oli Riigikantselei edastanud kõikidele
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele
erakorralise lipupäeva teate, milles
märkisime ära lippude heiskamise aja.
Vastav teade jõudis aga asutuse
lipuheiskajani peale teates märgitud aega.
Mida sellisel puhul teha? Kas heisata lipp
peale lippude üldist heiskamisaega või
jätta lipp heiskamata?
Lipu heiskamise mõte
Eesti lipu heiskamisega anname teada
oma
isiklikest
rõõmuja
kurbusepäevadest, samuti ühisest
väärtuspildist ja minevikukogemusest.
Näiteks heiskame sinimustvalged lipud
pulmade, sünnipäevade, suguvõsa
kokkutulekute puhul – sellega teavitame
o ma k o d u k a n t i p er ek o n d l i k e s t
sünd mustest. Lip u h eiska misel
leinalipuna väljendame kaastunnet. Aga
näiteks vabariigi aastapäeval või
emadepäeval heiskame lipud ühtsustunde
väljendamiseks: meile kõigile on oluline
Eesti Vabariik, selle väljakuulutamine ja
selle põhiseaduslikud väärtused.

Lühidalt: Eesti lipu heiskamisega
väljendame meile olulisi tundeid,
sõnumeid ja mõtteid.

kasutamist, mitte aga pärssida seda.
Kui neist kokkulepitud reeglitest ei ole
võimalik kinni pidada, siis tasub lipp
ikkagi heisata. Näiteks kui lipud
heisatakse lipupäeva hommikul kella
Reeglid lihtsustavad lipu kasutamist
kaheksaks, aga teie saate lipu heisata
Eesti lipu kasutamise korra sätestab
alles kella üheksaks, siis on korrektne,
seadus. Täpsemaid suuniseid Eesti lipu et heiskate lipu kell üheksa ehk
igapäevaseks kasuesimesel
võimatamiseks annab hea
lusel. Sest oluline ei
Eesti lipu kasutamise
tava, milles on
ole ju lipu heismeelespea
selgitatud
lipu
kamise täpne aeg
k a s u t a m i s e  Igaüks võib heisata Eesti
vaid lipuheiskamine
niinimetatud ideaal- lipu
ise
ja
sellega
juhte. Ikka selleks,  Heiska Eesti lipp
väljendatav mõte.
et teada, kuhu poole pidupäevadel
Oluline on veel, et
püüelda ja millest
lipp oleks puhas ja
 Suhtu lipusse austusega
eeskuju võtta. Tava
terve ning lipuarvestab
k a  Heiska lipp päevavalguse
vardale või –mastile
rahvusvaheliselt ja ajaks
sobiva suurusega.
ajalooliselt välja  Jaaniõhtul Eesti lippu ei
kujunenud lippude langetata
kasutamise tradit24. veebruaril, 23, juunil ja 20.
sioonidega. Kuid ei
augustil heisatakse Eesti lipp
seadus ega hea tava
anna
vastuseid
kõikidele
lipu
kasutamise
üksikküsimuste kohta. Seepärast
Vaata lisaks
tulebki appi võtta ka terve mõistus.
Eesti lipu kasutamisest Riigikantselei
Eesti lipud heisatakse üldjuhul
veebilehel valitsus.ee/eestilipp
päikesetõusul või kell kaheksa. Kuid
näiteks suguvõsa kokkutulekul on
paslik lipp heisata hoopis kokkutuleku
alguses. Seadus ega hea tava ei kõnele
Gert Uiboaed
sellest midagi.
Riigikantselei sümboolikanõunik
Järeldus
Eesti lipu heiskamisel on kokku lepitud
üldistes reeglites. Reeglite eesmärgiks
on väärtustada ja lihtsustada lipu

Kurepalu ja Mõra küla arengukava koostamine
Mõra ja Kurepalu küla piirkonnal
puudub ühistegevuse arengukava. Et
piirkonda arendada ja investeeringuid
piirkonda tuua, on vajalik arengukava
kui dokumendi olemasolu. Koostöös
Haaslava Vallavalitsuse, Kurepalu
Külaseltsiga Priius ja Mõra Küla
Seltsiga on plaanis koostada Kurepalu
ja Mõra küla arengukava, millele on
saadud rahastus Kohalikust Omaalgatuse Programmist.
Küla arengukava, kui kohalike inimeste

omavaheline kokkulepe valmib külaelanike ja teiste huvitatud osaliste
ühistöö tulemusena. Just selle protsessi
käigus pannakse alus ühisele soovile
külaelu edendada ja luuakse alus
kavandatu elluviimisele. Ühiselt
arengukava koostades õpitakse tundma
üksteist ja oma küla. Koos leitakse
paremaid lahendusi. Küla arengukava
on aluseks külaelu korraldamisel.
Küla arengukava koostamise esimene
koosolek on plaanis juuli teisel poolel,

täpsem info ilmub Haaslava valla
kodulehel ja infotahvlitel. Pange oma
mõtted kirja ja olge aktiivsed osalema
arengukava koostamisel.
Epp Säga
(alates juulist 2011 uus elanik Mõra
külas)
MTÜ Mõra Küla Selts juhatuse liige
Tel. 5261630
epp@maamees.ee
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Eesti Erametsa OÜ ostab metsakinnistuid. tel. 50 72 544
Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu. Voodrilaudade
tööstuslik värvimine. Vajadusel transport. tel. 56 640 228
Gaasi-, vee-, kanalisatsiooni-, küttetorustike ehitus, san.tehnilised tööd. Kaevetööd, pinnaseläbistus kinnisel meetodil.
Labidakäsi OÜ, www.labidakasi.ee, tel. 53 4 71 534
31.07.2011 algusega 10:00 toimub Vooremäel, Eesti raskeima profiiliga maastikurattarajal, rattavõistlus I Vooremäe
3000, lisainfo www.sportinfo.ee

Vallavalituse teated:

Töökorraldus Roiu Raamatukogus juhataja puhkuse ajal: ajavahemikus 04.juuli - 05.august on raamatukogu avatud ainult
esmaspäeviti kell 10.00 - 16.00.

Vallavalitsus jagab Euroopa Liidu toiduabi toimetulekutoetuse saajatele, nelja ja enama lapsega peredele ning raskes
majanduslikus olukorras olevatele leibkondadele.

Lugupeetud lapsevanemad! Vallavalitsus ootab I klassi astujate toetuste avaldusi 8. augustiks. Lisainfo vallamajast.

Politseiteated
20.05 õhtul märkas Roiu
alevikus naaber, et
kõrvalasuvasse eramusse
sisenes seltstskond noori.
Politsei patrull kontrollis
elamusse sisenenud isikuid.
Selgus, et majas on
majaomaniku poeg oma
sõpradega.
23.05. kella 00.10 ajal teatati
politseile, et Kur epalu
rannaalale on sõitnud
sõiduauto. Sõiduauto
kontrollimisel avastati
sõiduautost alaeline, kes oli
tarvitanud alkoholi. Alustati
väärteomentlust.
24.05 päeval kella 15.25 ajal
toimetati Ignase külast
kaine ne misele joobnud
meeskodanik.
Ajavahemikul 21.05-28.05 on
Paluküla külas sisse tungitud
maakodu hoonetesse, juhtumi
asjaolud on selgitamisel.
28.05. päeval sõimas Ignase
külas Pikamäe tee kortermajas
joobes naaber oma korteri
aknast hoovis toimetavat
naabrit. Sõimaja suhtes alustati

väärteomenetlust ja politsei
karistas sõimajat
rahatrahviga.
02.06 teatati Metsanurga
külast lahtiselt ringijooksvast koerast. Juhtumi
asjaolud on selgitamisel.
02.06 kella 02.30 ajal rikuti
sõidukiga Roiu alevikus
Männi tn majade juures
haljastust ja sõideti otsa seal
kasvavale puule. Asjaolude
väljaselgitamisega tegeleb
avariitalitus, samuti ootab
politsei pealtnägijate abi
süüdlase vastutusele
võtmiseks.
02.06. kella 17.28 ajal
juhtus liiklusõnnetus Reola–
Hammaste tee 13,2 km, kus
sõiduauto sõitis teelt välja ja
rullis üle katuse. Sõiduki
juht sai vigastada ja
toimetati haiglasse.

04.06 kella 21 ajal kukkus
Uniküla külas tiiki
meester a hva s, ko hale kutsutud kiirabi andis
meesterahvale esmaabi,

meeskodanik haiglaravi ei
vajanud.
05.06 kella 20.20 ajal teatati
peretülist Roiu alevikus
Männi 3 kortermajas, tüli
lahenes enne patrulli
saabumist.
07.06 leiti Koke külast
lõhkekeha. Kohalekutsutud
demineerijad tegid lõhkekeha kahjutuks.
10.06 kella 02.26 ajal teatati
lärmakast seltskonnast Roiu
aleviku
Männi
4
kortermajast. Seltskond
lahkus enne politseipatrulli
saabumist.
10.06. õhtul tekkis Kurepalu
külas naabritevaheline
arusaamatus kinnistut läbiva
tee kasutamise pärast.
Asjaolude väljaselgi tamiseks alustas politsei
väärteomenetluse.
14.06 kella 18 ajal teatati
peretülist Aadami külas.
Kohalesaabunud patrull
vägivalda ei tuvastanud.

17.06 õhtul läksid Unikülas
kaks meesterahvast ühise
alkoholi tarvitamise ajal
tülli, mille käigus üks mees
lõi teist meesterahvast
rusikaga näkku. Osapooled
olid jõudnud kokkuleppele
enne patrulli saabumist ja
osapooled menetlust ei
soovinud.
26.06 kella 02.25 ajal häiris
naabrite öörahu Koke külas
naaberkinnistult kostuv
muusika. Peale politseipatrulli saabumist keeratui
muusika vaiksemast. Kella
03.55 ajal teatati samast
kohast naabrite vahelisest
kaklusest, Kohalesaabunud
patrull tuvastas, et naaber
otsustas müratekitaja
iseseisvalt „vaikima
sundida“ kasutades selleks
ämbritäis vett, mille kallas
naabrite muusikakeskusele.
Juhtumite asjaolud on
selgitamisel.
Harras Tiisler
konstaabel

Mälestame
Ulla Rannu
25.01.1954 – 13.06.2011

Peeter Ind
24.02.1968 - 04.06.2011
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Haaslava valla koolilõpetajad

Foto: Haaslava valla koolilõpetajate vastuvõtt Priiuse seltsimajas, autor: P. Raudsepp

PÕHIKOOLID:
Ülenurme Gümnaasium
Henri Roosiorg
Kenneth Luik
Alari Ennok
Maarja Kaha
Marta Kööbas
Kuuste Põhikool
Jüri Schneeberg
Tatjana Mitrjagina
Tartu Hiie Kool
Kristen Puusepp
Tartu Kunstigümnaasium
Markkus-Edberg Luhasaar
Tartu Karlova Gümnaasium
Siim Ustav
Tartu Kesklinna Kool
Merily Paales
Tartu Tamme Gümnaasium
Brenda Pintsaar
Tartu Kivilinna
Gümnaasium
Mari Pall

Pärnu Täiskasvanute
Gümnaasium
Janne Lehtla
Sillaotsa Kool
Rasmus Annok
Meriliis Evart
Mirjam Grosberg
Regina Jakobson
Henrik Lepson
Gertrud Pleksner
Tanel Rannik
Roland Reinvald
Karola Siimsalu
KESKKOOLID JA
GÜMNAASIUMID:
Ülenurme Gümnaasium
Rasmus Pleksner
Laura Luik
Kätty Kupri
Imre Laur
Kadri Pungar
Raili Randla

Tartu Karlova
Gümnaasium
Sigrit Mõik
Tartu
Waldorfgümnaasium
Tanel Pajuri
Tartu Mart Reiniku
Gümnaasium
Martin Grosberg
Triin Tõnurist
Tartu Tamme
Gümnaasium
Johannes Soobik
Tartu Descartes`i
Lütseum
Tuuli Hallik
Nõo Reaalgümnaasium
Taavi Mals
Tartu Forseliuse
Gümnaasium
Denis Pappel
Tartu Hugo Treffneri
Gümnaasium
Laura Valli
Rene Terase

Karl Pleksner
Tartu Vene Lütseum
Aleks Vannik
Anastasia Ivanova
KUTSE–, KÕRG– ja
ÜLIKOOLID
Kutsehariduskeskus
Katre Kõõra
Johanna Annamaa
Sander Kaha
Gerli Manglus
Age Ploom
Marko Prii
Katrin Lilo
Luua Metsanduskool
Veiko Kõiv
Tallinna Polütehnikum
Olle Kask
Tartu Ülikool
bakalaureus
Kaisa Kraus
Eesti Maaülikool
magister
Omari Otsa

Õnnitleme juubilare

Haaslava vallas sündinud

Hilja Stümper
Arvo Allikas
Mati Õun

Karl-Lukas Murumets 30.05
Karl Jansen 02.06
Hugo Soopere 12.06

Persoon: Aleksander Rohusalu - mees nagu orkester
Haaslava vallas elab, töötab, õpib või
peab vanaduspõlve hulk tublisid mehi
ja naisi, keda me kohtame küll
ka uplusejä rjeko rra s võ i va lla
üritustel, kuid tihtilugu ei tea me
nende mõtetest ja elust suurt midagi.
Haaslava valda kolib igal aastal ka
uusi elanikke, kes meie tublisid
sootuks ei tunne. Seetõttu on
uuenenud Teataja võtnud ülesandeks
n e i d v a l la el a ni ke t u t v u s t a da .
Esimesena selles järjes tutvume
Aleksander Rohusaluga, rahva poolt
kutsutud Sassiga.
Intervjuud alustades jääb esmapilgul
mulje, justkui oleks tegu tagasihoidliku
härraga, kelle ütlemisest kostub ikka
“Ah, mis mina...” või “Ah, kõik teavad
seda lugu juba niigi...”. Jutu käigus
avaneb aga hoopis teine mulje. Tegu on
mehega, kes tööd ei karda, on mitmel
alal andekas ja tunnistab, et pole
temperamendi poolest mitte harilik Eesti
mees, vaid pigem lõunamaiselt
kuumavereline.
Aleksander on üks järele jäänud kolmest
mehest, kes on
laulnud Haaslava
Meeskooris alates 1965. aastast.
Haaslava vallas elab ta alates 1964.
aastast. Siia kolides töötas ta
mehaanikuna, hiljem autojuhina. Tal on
kolm poega ja 7 lapselast - 6 tüdrukut ja
1 poiss. Musikaalsus on neil ilmselt
geenides, sest poegki on tasemel
meeskoori laulja ja ka lapselapsed
ümisesid kogu intervjuu vältel meile
taustaks oma heledal häälel.
Muusikal on Aleksandri elus suur roll.
Lisaks laulmisele oskab ta mängida õige
mitut pilli: saksofoni, klarnetit,

Foto: Aleksander esimeses reas paremalt kolmas. Autor: Toimetus

klaverit ja isegi kortsule saab hääled
sisse.
Just seetõttu on meie vestluse
peamiseks
teemaks Haaslava
Meeskoor. Aleksander on seal laulnud
pikki aastakümneid, lisaks on tehtud
meeskvartetti, mis küll tänaseks enam
koos ei käi, kuna vanus on teinud oma
töö, kuid omal ajal sai parteikomiteeski
sellega laulmas käidud. Nooremana on
ka bändi tehtud, mis kindlasti noortele
Sassile populaarsust lisas, eeskätt
õrnema sugupoole seas.
Aleksandril on hea meel, et meeskoor
on püsinud ja usub, et püsib veel kaua,
kuna noori mehi on ikka juurde tulnud.
Muret teeb vaid see, et vähesed neist on
Haaslava valla elanikud. Stabiilselt
laulab kolmekümne mehe ringis, on
olnud juhuseid kus laulupäevaks
saadakse kokku isegi 45 meest. Peagi
on tulemas ka koori 90 juubel. Selle

Toimetus
Vastutav toimetaja: Pille-Riin
Raudsepp

Väljaandja
Haaslava Vallavalitsus
www.haaslava.ee

Kaastööd ja reklaam:
teataja@haaslava.ee
5229351;

Kurepalu küla, Haaslava vald
Tartumaa
Täname kaastööde eest!

eest tänab ta ka Haaslava valda, kes on
olnud läbi aegade väga toetav.
Peamised meenutused on ikka koori
väljasõitudelt ja esinemistelt.Meenub
lugu kui Kihnu sõidu ajal kaasavõetud
õllevaat tahtis merre ära uppuda. Veel
viimasel hetkel sai nöörid taha ja välja
tõmmatud, muidu oleks mehed kolm
päeva kuival olnud. Volbriööks jällegi
tegi Sass külla tulnud naistele luuad
jalgevahele, et oleks ikka lõbusam.
Tänagi veel võime kohata Sassi
meeskoori ridades, eesmärgiks on
võetud osaleda veel ühel üldlaulupeol.
Juubelisoov: Et
koori juurde tuleks

Haaslava

mehi

Silmatorkavaim saavutus Haaslavas:
supelrand
Pille-Riin Raudsepp
kultuurinõunik

