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SILLAOTSA PÕHIKOOL
alanud õppeaastal
Koolis õpib 153 last. Õpetajaid on üheksateist, neist kümnel erialane kõrgharidus.
Lisaainetena saab õppida soome keelt, kultuuri ja suhtlemisõpetust.
Klass
1.kl.
2.kl.
3.kl.
4.kl.
5.kl.
6.kl.
7.kl.
8.kl.
9.kl.
vene 3.+4.+5. kl.

Õpilasi
22
19
20
16
17
18
14
9
10
8

Klassijuhataja
Annika Tõnurist
Ivi Paal
Maret Roio
Kaie Käär
Kaja Tamm
Jana Anton
Aulike Lõõndre
Svetlana Nisu
Eda Paade
Svetlana Nisu

Esimesel septembril astusid laste ette
Õpetajad:
Vera Ahtijainen
Jana Anton
Ain Esko
Laine Kangron
Anne Keil
Taivo Kirm
Vaike-Reet Kreinin
Kaie Käär
Eva Linde

pikapäevarühma kasvataja
inglise keel
füüsika
pikapäevarühma kasvataja
ajalugu
poiste tööõpetus
emakeel ja kirjandus,
soome keel
4.klassi õpetaja
suhtlemisõpetus,pikapäevarühma kasvataja

Aulike Lõõndre
Svetlana Nisu
Ivi Paal
Eda Paade
Rita Plõks
Maret Roio
Kaja Tamm
Annika Tõnurist
Lea Vaabel
Signe Vedler

muusikaõpetus, tütarlaste käsitöö
vene keel, ajalugu,
tööõpetus
muusikaõpetus
keemia,
anatoomia
maa- ja loodusteadus
logopeed
matemaatika
kehaline kasvatus
emakeel ja kirjandus,
pikapäevarühm
kunstiõpetus
matemaatika

Juhtkond:
direktor
õppealajuhataja
huvijuht
majandusjuhataja
raamatukogu juhataja

Majanduspersonal:
Galina Bilinskaja
Reet Hüsson
Nadilja Kirm
Eve Lilo
Marina Raig
Pjotr Jurov
Harri Muuli

Ain Esko
Anne Keil
Eva Linde
Taivo Kirm
Aulike Lõõndre

Huvitegevus koolis
Septembri alguses korraldas kool
küsitluse laste huvitegevuse kohta. Vastused
saadi 116 lapselt. Huvitegevusega oli rahul 44
Ei oska
öelda
28%

Ei ole
rahul
34%

Rahul
38%

õpilast, ei olnud rahul 40. 33 ei osanud midagi
arvata. Õpilasi huvitas kõige rohkem (sulgudes huvitatute arv) ujumine (61),
jalgpall(38), peotants(35), enesekaitse(25),
inglise keel(14), kergejõustik(10), tennis(10),
korvpall(10). Huvitegevuse takistustena nimetati eelkõige võimaluste puudumist koha-

peal ja umbes 20 juhul vanemate rahapuudust.
Arvestades õpilaste huve ja materiaal
seid võimalusi hakkavad sel õppeaastal tegutsema ringid õpetajate ja teiste asjatundjate
juhendamisel:
Ujumine
Kaja Tamm
Enesekaitse
Tõnis Kalberg
Tantsuring
Kaie Käär
Tantsuring
Eva Linde
Suusatamine
Jaanus Teppan
Arvutiring
Tarmo Saavan
Mälumäng
Anne Keil
Kunstiring
Lea Vaabel
Mudilaskoor
Ivi Paal
Mudilaskoor
Aulike Lõõndre
Huviringide arv võiks olla suurem, kui
leiduks rohkem kohalikke juhendajaid. Kool
ootab asjalikke pakkumisi.

Kooli päevakava
(õppetunnid):
8.45 - 9.30
9.40 - 10.25
10.35 - 11.20
11.35 - 12.20
12.35 - 13.20
13.30 - 14.15
14.25 - 15.10
15.20 - 16.05

Kooli telefonid:
490103 õpetajate tuba
490163 direktori kabinet
Võimaluse korral palutakse
helistada vahetundide ajal,
sest üldjuhul tunnist õpetajaid telefonile ei kutsuta.

1994/1995. õppeaasta ürituste kalenderplaan:
1.september
22.september
26.- 30.september
28.september
10.- 14.september
20.- 30. oktoober
29.oktoober (3.nov)
7.november
november
7.-11.november
14.- 18.november
24.november
22.detsember
23.detsember
9.jaanuar
16.-20.jaanuar
26.jaanuar
14.veebruar
23.veebruar
28.veebruar
9.märts
13.-17.märts
18.märts
27.märts
20.aprill
23.aprill
28.aprill
19.mai
26.mai
1.juuni

Kooli algus.
Viie kooli õpetajate kohtumine Vara koolis.
Sügisnäitus.
Algklasside sügispidu.
Tüdrukute nädal.
Raamatukogunädal.
Tunnistuste kätteandmine.Vaheaja algus.
Algab II õppeveerand.
Kooli TV lindistus Tallinnas.
Hingedeaeg.Vaikne nädal.
Poistenädal.
Viie kooli kohtumine Kuuste koolis.
Keskastme jõulupidu. Õpetajate jõulupidu.
Aktus. Tunnistuste andmine.
Algab III õppeveerand.
Agklasside emakeelenädal
Viie kooli kohtumine Sillaotsa koolis.
Sõbrapäev.
Eesti Vabariigi aastapäeva aktus.
Vastlapäev.
Viie kooli kohtumine Kõrveküla koolis..
Teatrinädal.
Tunnistuste kätteandmine. Vaheaja algus.
Algab IV õppeveerand.
Viie kooli kohtumine Laeva koolis.
Öine maastikumäng tõrvikutega.
Õpetajate päev. ("Pahupidipäev").
I klassi lõpetamine. Kevadkontsert. Näitus.
"Tutipäev". Lõpetajate ja õpetajate ball Kurepalus.
Tunnistuste kätteandmine. Kooliaasta lõpp.

Valla laste koolituskulud.
Lapse koolitamine Sillaotsa koolis
läheb praeguse eelarve ja õpetajate palgataseme juures maksma 413.50 krooni kuus.
Sellest makstakse riigieelarvest 150 krooni ja
valla eelarvest 169 krooni. Lisaks tasuvad
lapsevanemad toiduraha kuus 94.50 krooni.
Riigieelarvest tuleb õpetajate, direktori
ja ½ õppealajuhataja palk. Vald katab oma
eelarvest kõik majanduskulud ja maksab palga
majanduspersonalile, pikapäevarühma kasvatajatele, ringijuhtidele, huvijuhile ja logopeedile.
Lisaks oma valla põhikoolile õpib
meie lapsi Ülenurme ja Tartu keskkoolides,
Kuuste koolis, Luunjas ja mujalgi. Nende
laste koolituskulud on erinevad. Nii kannab

meie vald teistele iga lapse koolitamise kulude katteks raha ühe kuu eest
Ülenurme vallale
250.- EEK
Kambja vallale
380.EEK
Luunja vallale
250.- EEK
Tartu linna koolid ei ole seni koolituskulude katmist nõudnud, kuid edaspidi
tuleb neidki hakata tasuma.
Võrdluseks toome ka koolilõuna maksumuse neis koolides, mis tuleb tasuda lapsevanematel:
Sillaotsa Põhikool
4.50
Ülenurme Gümnaasium
4.Kuuste Põhikool
4.Luunja Keskkool
6.-
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Notari- ja bürooteenused vallamajast
Vastavalt notariaadiseadusele saab vallasekretäri juures teostada järgmisi notariaaltoiminguid (sulgudes - riigilõiv):
1. dokumendi ärakirja või väljavõtte õigsuse
tõestamine (5.- EEK iga lehekülje eest)
2. allkirja ehtsuse tõestamine (10.- EEK iga allkirja eest)
3. volikirja tõestamine (30.- EEK )
Riigilõivust on vabastatud isikud, kes teostavad toiminguid riiklike toetuste ja pensioni
saamiseks ning eestkoste, hoolduse ja lapsendamise asjades vajalike dokumentide tarvis.
Kui notariaaltoimingut soovitakse teha
väljaspool vallamaja, näiteks kodus, tuleb selleks
eelnevalt kokku leppida. Siis tuleb tasuda kahekordne riigilõiv ja väljasõidukulud.
Notariaaltoimingut tegema tulles võtke
kaasa pass või isikutunnistus. Notariaaltoimingu
teostamiseks on vaja isiku enda kohalolekut.
Ärakirja õigsuse tõestamiseks peab tingimata
olema kaasas originaaldokument, millest on
ärakiri tehtud. Tõestamist vajavad ka foto- ja valguskoopiad. Volitust tegema tulles pole volikirja
teksti vaja valmis kirjutada, see peab vastama
kindlatele nõuetele ja koostatakse kohapeal.
Samuti on võimalik lasta vallamajas koostada vajalikud avaldused ja valmistada dokumentide
ärakirjad (valguskoopiad).

Nende teenuste loetelu ja hinnad on
Haaslava Vallavalitsuse määruse nr. 6 28.03.1994
kohaselt järgmised:
1. Volikirja koostamine
5.2. Volikirja koostamine pensioni või abiraha vastuvõtmiseks
1.3. Avalduse projekti koostamine
1.4. Dokumendi koopia valmistamine 1 lk
ühepoolne
1.kahepoone
1.50
5. Tõendi või õiendi koostamine valla registrite
andmetel
1.arhiivi andmetel (arhiiviteatis)
3.6. Sisse- või väljakirjutuslehtede täitmine (ühe
isiku kohta)
1.Märkus: sissekirjutuse puhul, kui on tegemist elukoha
registreerimisega, tuleb tasuda riigilõivu 10 krooni .

7. Arvutil dokumendivormi, reklaami vms. valmistamine (A4)
5.8. Masinakirjatööd (teksti 1 lk)
2.9. Maa-ala plaani valmistamine (mõõdistamist
arvestamata)
5.Loetletud teenuste saamiseks võib pöörduda vallavalitsuse kantseleisse igal tööpäeval 8 13 ja 14 - 17, esmaspäeviti alates kella 10-st.

Uusi talusid
Viimasel kuul on maakatastris registreeritud järgmised talud tagastatud maadel:
Viidiksaare
Kalju Viru
4.8 ha
Haaslava küla
Lepiku
Elsbet Raud
19.9 ha
Uniküla küla
Albri
Juta Malinkina
2.8 ha
Metsanurga küla
Sagara IA
Lehto Ojalaid
15.0 ha
Uniküla küla
Sotniku
Senny Piho
29.9 ha
Roiu alevik
Kihno (osa)
Olev Anderson
3.2 ha
Aadami küla
(talu põhiosa asub Vastse-Kuuste vallas)
Haaslava vallas on nüüd 58 talu.
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Vallavolikogu töömailt
Volikogu 12.istung toimus 21.septembril.
Üheteistkümnest valitud volikogu liikmest oli
kohal kaheksa. Istungit juhatas volikogu aseesimees Tõnu Ojamaa.
Kuulati informatsiooni ettepaneku kohta
maakonna polikliiniku üleandmisest viie valla Haaslava, Tartu, Tähtvere, Luunja ja Ülenurme kaasomandusse. Kuna uue ettevõtte põhikirja
projekti ega majandamise tingimusi veel tutvumiseks polnud, lükati otsustamine edasi.
Otsustati anda endine Tuigo koolimaja
hoone 10 aastaks rendile Haaslava Talunike Seltsile nende põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
Rendilepingu tingimuste kindlaksmääramine ja
lepingu projekti väljatöötamine tehti ülesandeks
maa- ja omandireformi komisjonile ning vallavalitsusele.
Lubati Sillaotsa Põhikoolil kooli hoolekogu ettepanekul kasutada õpilaste koolilõuna

doteerimiseks valla eelarve vahendeid eelarveaasta lõpuni ulatuses, mille võrra vähenesid kulud
seoses kooli söökla rendile andmisega.
Arutati maamaksu soodustuste andmist
pensionäride avalduste alusel. Kui vabastada kõik
pensionärid, kes maad kasutavad, jääks valla eelarvesse laekumata 32150 krooni. Tehti kaks ettepanekut: kas vabastada kõik või valikuliselt
vastavalt majanduslikule olukorrale. Kuna
volikogu liikmete vahel jagunesid hääled võrdselt
kahe ettepaneku vahel, lükati otsustamine edasi
järgmisele istungile. Selle aasta maamaksu osas
vabastamist ega soodustusi ei rakendata.
Kuulati vallavanema informatsiooni valla
eelarve reservfondi kasutamise kohta. Reservfondi jäetud 115,9 tuhandest kroonist on kulutatud 97,1 tuhat.

Sünniaasta 1994.

Märt Õkva
26. august
Haaslava küla
Anti Raig
1. september
Koke küla, Sika talu
Rando Annamaa
12. september
Koke küla, Musta talu

Palju õnne
emadele ja isadele!

Oma 41.hooaega alustas 11.oktoobril

KUUSTE NAISKOOR
Proovid toimuvad teisipäeviti,
üks kord nädalas algusega kell 19.00
Asjast huvitatuil helistada
õhtul 418150(küsida Valvet - koorivanem)
päeval 418142 või 418131 (Kuuste kooli direktor või
õppealajuhataja - mõlemad koori liikmed)
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Väljavõtteid vallavalitsuse määrustest ja korraldustest
Korraldus nr 93 12.09.1994
Anti luba aktsiaseltsi "Hellik" ületoomiseks Põlvamaalt
Värska vallast Haaslava valda. Aktsiaselts peab kauplust
Unikülas.
Korraldus nr. 87 29.08.1994
Kinnitati Haaslava valla munitsipaalettevõtte "RAV"
põhikiri. Ettevõte hakkab tegelema elamu- ja kommunaalmajandusega.
Korraldus nr. 100 26.09.1994
Anti nõusolek muuta aktsiaseltsi "Helet" põhikirja lisades
sinna uued tegevusalad: pandimaja pidamine ja väärismetallist esemete kokkuost ning müük. Aktsiaselts tegutseb
põhiliselt Tartu linnas.
Korraldus nr. 101 19.09.1994
Otsustati tagastada Peeter Tensi, Reet Allekõrsi ja Milvi
Kerovi kaasomandusse 4.5 ha suurune Pihla talu maa
Tõõraste külas.

Tartu Maaelektrivõrk
vajab Kuuste meistrijaoskonda
ELEKTRIMONTÖÖRI
Vanus kuni 35 a.
Vajalik autojuhtimisõigus
Tulla kohale Roiu alajaama

Korraldus nr. 102 26.09.1994
Otsustati tagastada Väino Kergele 1.3 ha Savila talu maad
Kriimani külas.
Korraldus nr. 103 03.10.1994
Otsustati tagastada Liidi Aadusoole 29.9 ha Udre talu maad
Roiu alevikus (Kõivukülas).
Korraldus nr. 104 03.10.1994
Otsustati tagastada Lauri Metsale 1.0 ha Metsa talu maad
Kurepalu külas.
Korraldus nr. 105 03.10.1994
Otsustati tagastada Aivo Opmannile 2.6 ha Käo talu maad
Mõra külas.
Korraldus nr. 106 03.10.1994
Lubati Sillaotsa Põhikooli direktoril sõlmida töövõtuleping
koolihoone katuse remondiks 50 000 krooni eest. Raha
eraldati sihtsuunitlusega riigieelarvest.
Korraldus nr. 107 03.10.1994
Munitsipaalettevõtte “RAV” direktoriks kinnitati Marko
Sild.

Kes soovivad edaspidi kindlasti saada
VALLA INFOLEHTE

"TEATAJA",
palume oma soov kirja panna
kantselei juhataja Merle Viira juures
või
telefonil 490130

Politseikroonika
5. oktoobril varastati Unikülas Piiri talu
majast kööginõusid, pesumasin ja muid esemeid.
Kurjategija on avastatud.
6. Ööl vastu 6. oktoobrit murti sisse Roiul
asuvasse erakauplusse, kust varastati alkoholi ja
muud kaupa 7500 krooni väärtuses.
Ajavahemikul 11.-18.septembrini teostati
ebaseaduslikku metsaraiet Ignase küla Armi talu
metsas. Kuritegu on avastatud ja süüdlased teada.

Südaööl vastu 13.oktoobrit pandi toime
sissemurdmiskatse Haaslava vallamajja. Aknaklaasid eemaldanud sissetungija põgenes pärast
valvesignalisatsiooni tööle hakkamist.
Samal ööl tehti katset ka Roiu sidejaoskonda tungimiseks. Seegi katse ebaõnnestus.

Aino Etti

Edgar Roosimäe

05.03.1909 - 16.09.1994
Kurepalu

22.08.1932 - 11.10.1994
Roiu

