Haaslava valla infoleht
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Majandushuvide avalikustamine korruptsiooni tõkestamiseks
Korruptsioon on vastava seaduse mõtte kohaselt
ametiisiku tegevus või tegevusetus, millega ta, kasutades ära
oma ametile vastavaid volitusi, teavet või autoriteeti, tekitab
kahju riigile või kohalikule omavalitsusele nende vara põhjendamata kulutamisega või eraisikuile põhjendamatute soodustuste tegemisega, saab sellise tegevuse eest korruptiivset
tulu või talle jääb tekkimata kahju.
Haaslava valla korruptsioonivõimalusega ametiisikuteks on vastavalt volikogu määrusele Haaslava Vallavolikogu ja Haaslava Vallavalitsuse liikmed, Haaslava valla kohaliku omavalitsuse poolt töö- või teenistuskohale valitud,
nimetatud või töölepingu alusel tööle võetud isikud, kellel on
ametikohast tulenev õigus vastu võtta teistele isikutele kohustuslikke otsuseid, teha toiminguid või otsustada valla vara
erastamise, võõrandamise või kasutusse andmise küsimusi.
Kõik need ametiisikud olid kohustatud korruptsioonivastase seadusega kehtestatud korras esitama majanduslike
huvide deklaratsiooni oma vara, varaliste kohustuste ja muude asjaolude kohta, mis võimaldavad kindlaks teha tema majanduslikud huvid ja varandusliku seisu.
Haaslava Vallavolikogu esimees ja Haaslava vallavanem esitasid deklaratsioonid riigikontrolörile.
Kriminaalkoodeksi kohaselt karistatakse majanduslike huvide deklaratsiooni esitamata jätmise või selles teadlikult valeandmete esitamise eest rahatrahvi või arestiga.
Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale vastavalt
avalikustame volikogule 30. aprilliks k.a. esitatud deklaratsioonide andmed järgmiselt:
1. Ees- ja perekonnanimi, töö- või ametikoht. 2. Ametipalk kroonides 3. Kinnisvara, hooned ja korterid ka vallasvarana 4.
Sõidukid. 5. Väärtpaberid 6. Pangaarved 7. Võlakohustused 8.
Täiendavad tuluallikad 9. Maksustatav tulu eelmisel aastal kokku.
1. Ivar Dubolazov, politseikonstaabel, volikogu liige 2. 3200
krooni. 3. Kinnistu Haaslava vallas 4. Ei ole. 5. Hansapanga aktsiad
16 tk (1160 krooni), hüvitusfondi aktsiad 964 tk (2988 krooni), 6.
arvelduskonto Hansapangas, arvelduskonto Ühispangas. 7. ei ole,
8. ei ole 9. 45264 krooni.
1. Marju Jansen, taluperenaine, vallavolikogu liige. 2. ei ole 3. ei
ole 4. ei ole 5. ei ole 6. Hansapanga arvelduskonto 7. ei ole 8. hüvitus vallavolikogus töötatud aja eest 9. 2732 krooni.
1. Voldemar Kuningas, füüsilisest isikust ettevõtja põllumajanduses, vallavolikogu liige. 2. ei ole. 3. elamu ja kõrvalhooned ning
pooleliolev elamu Haaslava vallas. 4.sõiduauto Opel Rekord 1983,
5. ei ole. 6. arvelduskonto Ühispangas. 7. ei ole, 8. tulu ettevõtlusest pole näidatud, hüvitus vallavolikogus töötatud aja eest. 9. pole
märgitud.
1. Tõnu Ojamaa, talupidaja, vallavolikogu liige — keeldus majanduslike huvide deklaratsiooni esitamast.
1. Urmas Pleksner, Isover-Klaasvill AS laotööline, vallavolikogu
liige. 2. 4700 krooni, 3. ei ole 4. Sõiduauto Opel Kadett 1987. 5. ei

ole 6. Arvelduskonto Hansapangas, 7. ei ole. 8.hüvitus vallavolikogus töötamise eest. 9. 66481 krooni.
1. Jüri Saarkivi, talupidaja, vallavolikogu liige. 2. puudub. 3. elumaja ja kõrvalhooned Haaslava vallas. 4. sõiduauto Ford Sierra
1989, 5. ei ole, 6. ei ole, 7. ei ole, 8. hüvitus vallavolikogus töötamise eest. 9. 45000 krooni + vallast saadud hüvitus.
1. Avo Samarüütel, OÜ Männiku Piim juhatuse esimees 2. 7500
krooni. 3. Korter Tartus, maja Haaslava vallas, kinnistu Haaslava
vallas. 4. Volkswagen Passat 1989. 5. OÜ Männiku Piim osak
(4000 krooni), Hansapanga aktsiad 150 tk (12000 krooni).
6.Arvelduskonto Ühispangas. 7. Võlg Ühispangale 40000 krooni.
8. pole märgitud. 9. pole märgitud.
1. Jaan Undrits, valla asutuse Majaabi santehnik, vallavolikogu
liige. 2. 2600 krooni. 3. Korter Tartu linnas, elamu Haaslava vallas.
4. sõiduauto Moskvitš 412 1991. 5. ei ole. 6. arvelduskonto Hansapangas. 7. ei ole. 8. pole märgitud. 9. 30580 krooni.
1. Eda Jõepera, valla sotsiaalhooldustöötaja. 2. 2982 krooni. 3. ei
ole. 4. sõiduauto Nissan 1990. 5. ei ole. 6. Arvelduskontod Hansapangas ja Ühispangas. 7. ei ole. 8. ei ole märgitud. 9. 32221 krooni.
1. Maido Konks, valla maakorraldaja. 3425 krooni. 3. ei ole. 4.
sõiduauto Mazda 323 1987. 5. ei ole. 6. arvelduskontod Ühispangas ja Hansapangas. 7. ei ole. 8. töötasu osaühingust Avek. 9.
76744 krooni.
1. Anu Kruus, valla sotsiaalnõunik, vallavalitsuse liige. 2. 5290
krooni. 3. ¼ mõttelist osa elamust Haaslava vallas. 4. ei ole. 5. ei
ole 6. Arvelduskonto Ühispangas. 7. ei ole. 8. ei ole. 9. 76499
krooni.
1. Vahur Nõgene, valla maanõunik, vallavalitsuse liige. 2. 5290
krooni. 3. ei ole 4. sõiduautod Ford Sierra 1987 ja Opel Vectra
1990, 5. ei ole. 6. Arvelduskonto Hansapangas. 7. ei ole. 8. töövõtust saadav tasu. 9. 74049 krooni.
1. Aavo Omann, vallasekretär, vallavalitsuse liige. 2. 5750 krooni.
3. ½ mõtteline osa kinnistust Järvamaal Kabala vallas. 4. ei ole. 5.
ei ole 6. Arvelduskonto Hansapangas. 7. ei ole. 8. lisatasud 9.
93944 krooni.
1. Virve Raidma, vallaarst ja perearst. 2. 1840 krooni. 3. 3-toaline
korter Haaslava vallas. 4. ei ole. 5. ei ole 6. Arvelduskontod Ühispangas ja Hansapangas. 7. kapitalirent sõiduauto Nissan Almera
eest 101464 krooni. 8. tasu füüsilisest isikust ettevõtjana 9. 53272
krooni.
1. Liivi Sepp, spetsialist-hoolekandetöötaja. 2. 2360 krooni. 3. ei
ole. 4. ei ole. 5. ei ole 6. Arvelduskonto Ühispangas. 7. ei ole. 8.
pole märgitud. 9. 39499 krooni.
1. Ida Talbonen, vallavalitsuse pearaamatupidaja, vallavalitsuse
liige. 2. 6080 krooni. 3. elamu Haaslava vallas. 4. ei ole. 5. ei ole.
6. ei ole. 7. ei ole. 8. lisatasud. 9. 88268 krooni.
1. Merle Viira, vallavalitsuse kantselei juhataja. 2. 5000 krooni. 3.
4-toaline korter Tartu linnas. 4. ei ole 5. ei ole 6. Arvelduskonto
Hansapangas. 7. Kinnisvara Finantseerimise AS-le 99000 krooni.
8. lisatasud 9. 68715 krooni.
Maie Kajalaid,
vallavolikogu esimees, deklaratsioonide hoidja.
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ISAMAALIIT
 Koduvald koduseks ja turvaliseks !
 Koostöös Sillaotsa Põhikooli perega aitame tõsta meie kooli mainet ja taset! Sillaotsa kooli võimla ehitus peab saama meie kõigi ühiseks mureks! Vallavalitsuse
kulude vähendamise arvelt suurendame haridusinvesteeringuid.
 Leiame, et võimaldades kõikide soovijate laste paigutamist lasteaedadesse, kindlustame noorte perede jäämise valda.
 Toetame vanurite ja raskustes olevate inimeste koduse hoolekande arendamist
ning sotsiaaltöötajate koolitust.
 Leiame, et kõik algklasside lapsed peavad sööma koolilõunat, olenemata vanemate sissetulekust!
 Aitame leida töö kaotanud või puudega inimestel koolitust, mis võimaldaks uuesti
asuda tööle.
 Muudame arstiabi kõigile vallaelanikele kättesaadavaks. Haiguste ennetamiseks
viime läbi ülevallalisi tervisepäevi.
 Kaitseliidu ja politsei koostöö peavad tagama turvalisuse kogu vallas!
 Leiame, et kohalik omavalitsus peab võimaldama olemasolevatele ja uutele ettevõtetele paremad arenemisvõimalused läbi informatsiooni kättesaadavuse!
 Teeme Kurepalu laululava korda ja aitame lahendada Vooremäe suusakeskuse
probleeme. Valla spordiüritused peavad muutuma ligitõmbavamaks. Aitame rajada Roiule jõusaali ja Aardlasse võrkpalliväljaku. Toetame noori tippsportlasi.
 Parem bussiliiklus on võti probleemide lahendamiseks valla ääremaadel.
 Investeerime veemajandusse, sest tarbijani peab jõudma kvaliteetne ja mõõdetud
joogivesi!
 Lahendame teede, tänavate ja parklate korrashoiu probleemid! Heakorra ja puhtuse eest peavad seisma ühiselt nii vallaametnikud, kui ka maaomanikud

!
Margus Pleksner
Isamaaliidu volitatud esindaja
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101 MARGUS PLEKSNER
34 aastane, keskharidus, abielus, peres 3 last, vallavanem, erakonna ISAMAALIIT liige, Kaitseliidu liige.

MUUDAME LASTEAIAD KÕIGILE SOOVIJATELE KÄTTESAADAVAKS.

102 VIRVE RAIDMA
38 aastane, ülikooliharidus, peres 2 last, perearst, Perearstide Seltsi liige, hobiks on rahvatants ja seltskonnatants.

TERVIS AUSSE!

103 MARJU JANSEN
45 aastane, kesk-eri haridus, abielus, peres 4 last, talupidaja, Sillaotsa Põhikooli hoolekogu esimees.

SOTSIAALABI KODUSEMAKS JA INIMESELE LÄHEMALE!

104 URMAS PLEKSNER
32 aastane, keskharidus, abielus, peres 2 last, laohoidja, erakonna ISAMALIIT liige, Kaitseliidu liige,
hobiks on sport.

TAGAME TURVALISUSE.

105 ANDRES ARUJÕE
42 aastane, keskharidus, abielus, peres 3 last, ettevõtja, hobiks on motokross ja suusatamine.

TOOME VALDA ROHKEM ETTEVÕTLUST.

106 REIN KALDA
45 aastane, ülikooliharidus, abielus, peres 2 last, ettevõtja, hobideks ornitoloogia ja jahindus.

KULTUURI- JA SPORDIÜRITUSED PEREÜRITUSTEKS!

107 TAIVO KIRM
38 aastane, kesk-eri haridus, abielus, peres 3 last, majandusjuhataja ja õpetaja, Kaitseliidu liige, hobiks
on ajalugu ja sport.

ÄÄREMAADEL ELAMINE ELAMISKÕLBLIKUKS!

108 TÕNU MURU
39 aastane, kesk-eri haridus, abielus, peres 4 last, elektriinsener, hobideks laulmine, jahindus ja sport.

VEEMAJANDUS KORDA!

109 LAURI ROOSIORG
24 aastane, kesk-eri haridus, abielus, peres 2 last, talupidaja ja ettevõtja, Haaslava Taluseltsi aseesimees, hobiks on jahindus.

TEED, TÄNAVAD JA PARKLAD KORDA
HEAKORD JA PUHTUS VALDA!

110 ROOMER TARAJEV
19 aastane, keskharidus, TÜ üliõpilane, hobiks on jalgpall.

AITAME ARENDADA HARIDUST!
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KOOSTÖÖ JA KODURAHU
Koostöö ja kodurahu. Kuigi need kaks sõna räägivad ilmekalt iseenda eest, tahaksime siiski selgitada, miks just need sõnad on meie valimisliidu nimeks.
Oma vestlust Sinuga, lugupeetud valija, tahaksin alustada eesti rahvalaulu ridadega
Oleks minu olemine,
teiseks minu tegemine,
küll mina teaksin,
mis mina teeksin ...
Kõik me teaksime, mis me teeksime, kui oleks vaid meie igaühe olemine ja tegemine. Aga kas saaksime igaüks oma tahtmist? Ei saa. Ainult üks inimene üksikul
saarel saab arvestada vaid omaenda tahtmiste ja soovidega, aga eluga hakkama ta
üksi ei saaks. Nagu inimühiskonnas tervikuna tuleb üksikindiviidil arvestada teistega, otsida mõttekaaslasi ja koostööpartnereid, nii tuleb seda teha ka kohalikus omavalitsuses, vallavolikogus.
Kohalik omavalitsus on vastutaja kohaliku elu korraldamisel, arengueelduste
otsimisel, tegijate ergutamisel ning hädasolijate toetamisel. Et kõigi nende ülesannetega toime tulla, ongi vaja volikogusse erinevate elu- ja töökogemustega inimesi.
Noorte tarmukale kohetehatahtmisele on kõrvale tarvis ka kesk- ja vanemaealiste elu jooksul kogutud kogemusi ja tasakaalukust. Erinevate eluvaldkondade esindajad toovad volikogusse just selle valdkonna probleemid ja oskavad sõna sekka
öelda
Volikokku valitakse üheksa inimest. Kes nad on, seda me veel ei tea. Aga seda
peame teadma, et ainult oma tahtmist ei saa volikogus keegi, sest kõike otsustatakse
häälteenamusega. Tuleb kõvasti pingutada, et leida koostööpartnereid ja mõttekaaslasi. See ongi meie valimisliidu nime esimene sõna — koostöö.
Teine sõna meie nimes — kodurahu — tuleneb edukast koostööst. Kus me
suudame oma tegemisi nii teha, et oleks võimalikult vähe neid, kes meie poolt vastuvõetud otsustega rahul ei ole, siis see ongi kodurahu. Kodurahu nimel peame kõik
pingutama, sest ainult rahu kosutab, vaen ja vastastamine aga ei vii elu edasi vaid
teeb haigeks nii hinge kui ihu.
Lugupeetud valija!
Vali enda esindaja Haaslava Vallavolikokku meie valimisliidu nimekirjast,
sest valides meie nimekirja järgi leiad mõistva suhtumise ja kõikidest võimalikest
lahendustest soodsaima oma probleemidele.
Maie Kajalaid,
valimisliidu volitatud esindaja
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111. MAIE KAJALAID
Sündinud 1935 Tartu linnas. Kesk-eriharidusega. Lõpetanud 1957 Tartu Meditsiinikooli velsker-ämmaemandana.
Praegu pensionär ja talupidaja Igevere külas Kirbu talus. Ühtegi erakonda ei kuulu.

112. AVO SAMARÜÜTEL
Sündinud 1955 Lääne-Virumaal Salla vallas. Ülikooliharidusega. Lõpetanud 1978 Eesti Põllumajanduse Akadeemia insenerina. Töötab osaühingu Männiku Piim juhatuse esimehena, elab Kurepalu külas. Ühtegi erakonda ei
kuulu.

113. JÜRI SAARKIVI
Sündinud 1948 Tartu linnas. Põhi- ja kutseharidusega. Lõpetas 1965 Tartu 17. Kutsekeskkooli remondilukksepana. On taluperemees Lange külas Rajanurme talus. Ühtegi erakonda ei kuulu.

114. JAAN UNDRITS
Sündinud 1937 Tartu linnas. Ülikooliharidusega. Lõpetanud 1962 Eesti Põllumajanduse Akadeemia zootehnikuna.
Elab Kurepalu külas ja töötab valla asutuses Majaabi sanitaartehnikuna. Ühtegi erakonda ei kuulu.

115. MALLE RAHNU
Sündinud 1939 Valgamaal Karula vallas. Keskharidusega. Lõpetas 1957 Valga I Keskkooli. Elab Tõõraste külas
ja töötab Eesti Raudteel Reola jaamaülemana. Ühtegi erakonda ei kuulu.

116. EEVI ROHUSALU
Sündinud 1945 Haaslava vallas. Keskharidusega. Lõpetanud 1963 Kaagvere Internaatkooli, omandanud sideoperaatori kutse. Kuulub kodutalu Anikiva taluperesse Haaslava külas. Ühtegi erakonda ei kuulu.

117. TOOMAS ROOSAAR
Sündinud 1956 Tartu linnas. Kesk-eriharidusega. Lõpetanud 1975 Gagarini-nimelise sovhoostehnikumi tehnikelektromehhaanikuna. Elab Aardla külas ja töötab Aardla Piimaühistus elektrikuna. Ühtegi erakonda ei kuulu.

118 .TAIMI ELLEN
Sündinud 1947 Tartu linnas. Keskharidusega. Lõpetanud 1985 Tartu Kaugõppekeskkooli ja omandanud müüja
eriala. Elab Kurepalu külas ja töötab Tartu Tarbijate Kooperatiivi Roiu kaupluse juhatajana. Ühtegi erakonda ei
kuulu.

119. AIN ESKO
Sündinud 1958 Võru linnas. Ülikooliharidusega. Lõpetanud Tartu Ülikooli 1982 füüsikapedagoogina ja 1996
psühholoogiabakalaureuse kraadiga. Elab Roiu alevikus ja töötab Sillaotsa Põhikooli direktorina. Ühtegi erakonda ei kuulu.

120. SIRJE VESTMANN
Sündinud 1956 Tartu linnas. Ülikooliharidusega. Lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia ökonomistraamatupidajana. Elab Unikülas ja töötab Tartu Kunstimuuseumi pearaamatupidajana. Ühtegi erakonda ei kuulu.

121. ANNE LÕSSENKO
Sündinud 1958 Tartu linnas. Kesk- ja kutseharidusega. Lõpetanud 1977 Tartu 17. Kutsekeskkooli müüjana. Elab
Roiu alevikus ja töötab Roiu Lasteaia juhatajana. Ühtegi erakonda ei kuulu.
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Kes oktoobrikuus on sündinud...
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Veera Ahtijainen
Maiga Peri
Jaan Undrits

1929
1936
1937

Roiu
Ignase
Kurepalu

17
18

Eduard Sahk
Elsa Meinhard
Vello Soome
Helga Zirk

1932
1931
1926
1927

19

Heljo-Johanna Anko
Kuzma Derjabin
Jaan Laur
Vaike-Vilhelmine
Randoja
Maria Gubar

1933
1935
1937
1929

Mõra
Ignase
Metsanurga
Roiu
Aardla
Uniküla
Koke
Tõõraste

1924

Ignase

27
28

Naima Näkk
Esta Kõiv

1911
1938

Haaslava
Kriimani

29
30
31

Ilse Potter
Tamara Kobjaševa
Endel Undrits
Väino Kerge

1927
1938
1933
1935

Aardlapalu
Roiu
Kurepalu
Kriimani

20
21
22
23
24
25
26

Aino Kiin
Anna Lempi Rötsä
Luule Elbrecht
Aleksei Tarajev
Elmar Vares
Aleksandra Vahva

1914
1915
1938
1931
1934
1921

Haaslava
Ignase
Kurepalu
Roiu
Kriimani
Kriimani

Veili Paapsi
Sirje-Reet Sulb
Aino Laja
Heino Ojalaid
Asta Soolepp
Alviine Kenk
Elmar Kopli

1934
1935
1936
1936
1929
1924
1929

Mõra
Mõra
Ignase
Paluküla
Haaslava
Roiu
Tõõraste

Palageja Saks
Oskar Ammer
Arkadi Raud

1930
1912
1939

Kõivuküla
Uniküla
Roiu

Palju õnne !

KODUKANDI LOOD XXXIV
lehekülgi Haaslava valla ajaloost

Tuletõrje kolmveerand sajandit
75 aastat tagasi — 24. oktoobril 1924 asutati Haaslava vallas Vabatahtlik Tuletõrje Ühing. Heitkem sel
auväärsel sünnipäeval pilk tuletõrjujate
tegemistele meie vallas eelmise sajandi
lõpust kuni tänapäevani.
Esimene Eesti tuletõrjekomando asutati 1788. aastal Tallinnas Mustpeade Vennaskonna poolt. 1862. aastal
asutati Tallinna Vabatahtlik Tuletõrje
Ühing.
Haaslava vallas loodi esimene
tulega võitlemise ühendus 1888. aastal.
Loeme ajalehte Postimees 19. aprillist
1888:
5. skp põlesivad Haaslava
vallas Roodna talu pärisomanikul küün
ja karjalaudad ära. Tuli olla karjapoisi
hooletuse läbi alguse saanud. 13 aastane karjapoiss saanud pererahva äraoleku ajal sahvrist lihatüki kätte ja hakanud seda küüni kõrval küpsetama.
Tuli puutunud aga katusesse ja varsti
olid hooned tules. Loomad saivad küll
ära päästetud, aga palju heina ja põhku ja hooned läksid tuleroaks.

Peale tulekahju on Haaslava peremehed nõuks võtnud tulekaitsmise ühenduseks kokku heita, nagu see juba mitmel pool, valdades on sündinud.
Seega kui täpne olla, oleks
meie valla tuletõrje pidanud 6. ja 18.
aprilli vahel oma 111. aastapäeva pühitsema.
1912. aastal on teiste Haaslava
organisatsioonide seas ära nimetatud ka
Tuletõrje puhul vastastikku abiandmise
selts.
Eesti Vabariigi tuletõrjele
pandi alus 7. septembril 1919, mil Tallinnas asutati Eesti Üleriiklik Tuletõrje
Liit, mis hiljem nimetati ümber Eesti
Vabatahtlikuks Tuletõrje Liiduks. Juriidilise aluse tuletõrjele andis 20. mail
1924 Riigikogu poolt vastu võetud Tuletõrjeseadus. Tuletõrje jagati kolme
liiki: riiklik, omavalitsuste oma ja vabatahtlik. Kohalikke omavalitsusi kohustati looma oma territooriumil Siseministeeriumile alluvaid tuletõrjeühinguid.
Varem ajas valdades enamasti
asja tulekindlustusselts, mille tegevus

oli aga juhuslikku laadi. Puudus väljaõpetatud kaader. Tulekahjust teatamine,
kohaleminek ja kustutustööd toimusid
kuidas kunagi.
Ühingul olid juriidilise isiku
õigused., see tähendab, et ta tohtis vallas omada kinnisvara, sõlmida lepinguid, korraldada tasulisi üritusi, nagu
pidusid, loteriisid, väljasõitusid. Igal
ühingul oli oma tuletõrjekomando, mis
omakorda jagunes ronijate, veemuretsejate, pritsijate, korrapidajate ja päästjate
jaoskondadeks.
Haaslava Tuletõrjeühingu asutamiskoosolek peeti 24. oktoobril 1924.
Ühinguga liitus ligi 60 inimest. Esimeheks valiti Julius Reeben.
Tuleb märkida, et meie naabervaldades loodi tuletõrjeühingud tunduvalt hiljem: Vana-Kuustes 2. oktoobril 1926, Luunjas 13. märtsil 1928,
Kambjas augustis 1928, Võnnus 27.
detsembril 1928, Mäksal 3. veebruaril
1929.
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Haaslava VTÜ oli Tuletõrje
Liidu liige ja kuulus Tartumaa Tuletõrjebrigaadi Tartu ümbruse divisjoni.
Organisatoorselt jagunes ühing kolmeks
jaoskonnaks: Roiu, Kriimani ja Igevere.
Oli ka naisjaoskond ja noortesalk.
1937. a. 25. jaanuaril muutis
ühing oma nime. Seni oldi Haaslava
Tuletõrje Ühing, nüüd lisati sõna valla,
niisiis Haaslava Valla Tuletõrjeühing.
Ühingul olid vallaga head suhted. 13. juuli 1932.a. Postimehes toodud ülevaates oli eraldi ära märgitud
Haaslava vald, kes toetas oma eelarvest
tuletõrjet 300 krooniga aastas. Samas
andis Pangodi vald oma pritsimeestele
vaid 25 krooni ja Otepää vald 17,5
krooni aastas.
Valla abiga muretses tuletõrjeühing 1937.a. veebruaris endale Roiul
kahekordse maja, mille alumisel korrusel oli garaaž. Maja osteti Põllutööministeeriumi käest 25-aastase järelmaksu
peale vaid saja krooni eest. Krundi suurus oli 0,4 ha ning ta asus praeguses
Roiu alevikus teeristi ja meierei vahepeal. Kuuldavasti saadi vallast laenu ka
1938. aastal tuletõrjeauto Ford ostmiseks.
Samal ajal olid suhted teiste
vallas tegutsevate organisatsioonidega
keerulised. Loeme 24. märtsi 1928 Postimeest:
"Priiuse" seltsi aastakoosolekul oli arutusel praegu kehtiv tuletõrjeseadus, mis tekitab seltsile raskusi.
Selts on kohustatud iga peoõhtu eest
tuletõrjeühingule valvepidamise eest
kaunis kena summa ära andma. Koosolekul otsustati Priiuse juurde oma
tuletõrjeosakond asutada, et ülearusest
kulust pääseda.
Muidugi ei saanud niisugusest
plaanist asja ja tuletõrjujad kasseerisid
endale üritustel valvamise eest raha
edasi. Asi muutus kui 1930. aastal tuletõrjujad ja kaitseliit vabastati nn lõbustusmaksust. Nüüd hakkasid ka teised
seltsid ja ühingud oma pidusid tuletõrjepidude nime all korraldama, et riigile
maksu mitte maksta. Seda olukorda
hakati kogu maal nii massiliselt kasutama, et riik pidi uuesti sekkuma ja taas
endise maksusüsteemi kehtestama.
Tuletõrjeühingu suurematest
ettevõtmistest on teada järgmisi üritusi:
6. septembril 1925 korraldatud tuletõrjepäev, 23.-30. augustil 1930 korraldatud tuletõrjenädal, 21. oktoobril 1934
korraldatud ühingu 10. aastapäevapidu
Kurepalus, 12. mail Haaslaval peetud
Tartumaa ringkonna tuletõrjeõppus ja

Haaslava Valla Tuletõrjeühingu juhatus 1938
osavõtt 1940. aasta suvel Tallinnas toimunud tuletõrjeparaadist.
1940. aasta 1. märtsil oli
Kuuste Vabatahtlikus Tuletõrjeühingus
(seoses valdade ühendamisega 1939.
aasta mais liideti Haaslava ja VanaKuuste tuletõrjujad) 171 liiget, neist
114 meest, 29 naist, 10 toetajaliiget ja
18 noorliiget. Ühingu arvel oli maja,
auto, 8 käsipritsi, 1 hüdroprits, 179 m
survevoolikuid ja 15 m imivoolikuid.
Ühingu esimees oli Jaan Mork, sekretäriks Jaano Ründal, laekuriks Johannes
Annok ja revisjonikomisjoni esimeheks
Ernst Tani.
Tartumaa
Tuletõrjebrigaadi
Tartu ümbruse divisjonis olid juhtivail
kohtadel Haaslava mehed: pealiku esimene abi oli Juhan Põdersoo, spordipealik Kaljo Põdersoo, adjutant Elmar
Roots, noortepealik Julius Ivane.
Haaslava VTÜ esimeheks on
olnud Juhan Põdersoo (4 korda), Harri
Põdersoo, Eduard Palla ja Kusta Adamson. Juhatuses on olnud veel: Helmi
Soe — naisjaoskonna pealik, Artur
Lillo, Eduard Lillo, Karl Soe, Johannes
Toom, Eduard Viilup, August Otsa,
Kusta Pastel, Liina Pastel, Johannes
Hansen. Komando pealikuteks olid Juhan Põdersoo, Alfred Toom ja 15,. juunist 1940 Eduard Sarapuu.
Koos tuletõrjeühinguga oli
Haaslaval 1940. aastani ka oma "tulekinnituse selts", 1940. a. valla ühistegelik kindlustuskassa, mille esimeheks oli
pikka aega Gustav Voites ja asjaajajaks
Huko Polli.
Haaslaval elas pikemat aega
Julius Maranik, kes oli samal ajal
Kastre-Võnnu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu esimees.
1941. aasta 13. juunil hukkus
Tartu lahingute ajal Tartu Eksporttapamaja tulekahju kustutamisel Haaslavalt
pärit tuletõrjuja Karl Henn.

Sõjajärgsel perioodil olid igas
külanõukogul, hiljem kolhoosides ja
sovhoosides oma tuletõrjesalgad. Haaslava maadel olid need "Kevade",
Mitšurini-nimelisel, Metsanurga ja
"Ühisjõud" kolhoosidel ning Villemi ja
Kuuste sovhoosidel. Noorte tuletõrjujate salgad olid Tuigo ja Sillaotsa koolides.
Raske aeg oli 1950 — 1957,
kui vabatahtlik tuletõrje oli laiali saadetud.
Meie territooriumi tuletõrjeautodest on teada GAZ AA ja Phanomen,
mis oli sanitaarautost ümber ehitatud.
Tuletõrjepealikuteks on sõjajärgsel perioodil olnud Elmar Roots,
Harald Henn, Albert Peedoson, Karl
Meinhard, Aksel Kevvai, Ülo Leopard,
Andres Nurme. Tublid tuletõrjujad on
olnud Heino Lepik, Albert Hüdse, Johannes Kilgi, Johannes Maasing, Helmi
Saar, Johannes Tohvri, Jaanus Reisner,
Eduard Tori, Aleksandr Jegorkin,
Genadi Tarajev jt.
Kutseliste tuletõrjujatena on
Tartus töötanud Aksel Voltri, Kaljo
Kõivokene ja Harri Toom. Neist Aksel
Voltri oli 1948 — 1990 Tartu Tuletõrjeühingus juhtivatel kohtadel: väljaõppeinstruktor, komandoülema abi, juhatuse liige ja kauemat aega ühingu aseesimees.
Praegu on meie vallas Päästeameti pealikuks Udo Vään, kes on tuletõrjes olnud 1970. aastast ning tema
abiliseks Felix Paumets.
Toome siinkohal ära ka meie
valla suuremate põlengute kroonika:

6. augustil 1787 põles Palukülas talumees Letti Mikko Jaan koos oma
majaga ära.

1840. aasta 15. veebruaril põles Igevere külas Titriku (Laksi) talukoht. Tules hukkus 7-liikmeline Toomide perekond, kellest noorim, Liis, oli
5- aastane.
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1887. aasta 3. juunil põlesid
Klaose talu elumaja ja laudad ära. Kõik
kraam jäänud sisse.

12. veebruaril 1899 põles Uniküla veski rehetare maani maha.

1900. aasta 25. aprillil põlesid
ära kõik Kangro talu hooned: elumaja,
kaks lauta, küün, hobusetall ja saun.
Selle kohta kirjutab 9. mai 1900 Postimees: "... kuna aga Igeveres kõik hooned alla tule seisavad ja üksteisest 100150 sannu kaugusel on, päästis kogu
küls mahapõlemisest see, et Kuuste
pärishärra L. von Sievers oma mõisa
rahvaga ja tulekustutusriistadega appi
jõudis ja tulele piiri pani. Kangro talu
hooneid ei suudetud enam päästa"

1913. aasta 23. märtsil põlesid
Suvike talus [Paabo talu Päkstes] kõik
hooned maani maha. Tulle jäi kõik majakraam, 19 siga, 2 hobust.

1924.aasta 19. augustil põles
Kriimani mõisas ära kaks talli, töörõivaste kuur, töötall, tõllahoone ja kaalukoda.

20. juunil 1925 põles Puusta
talus maha elumaja. Omanik Päiv oli ise
linnas ja nii suudeti ainult väike osa
majakraamist päästa. Kahju oli umbes
300000 marka.

1. novembril 1925 põles J.
Kikasele kuuluvas Jutra talus suur puust
rehehoone ühes kõigi põllutööriistade ja
talvise loomatoiduga maha. Kahju
600000 marka.

5. novembril 1925 põlesid
Musta talus maha karjalaut, tall ja põhukuur. Kahju üle 400000 marga.

Teataja

31. juulil 1926 põles VanaKuustes maha Julius Kuperjanovi isale
Danielile kuuluv Lalli talu. Kõik hooned hävisid. Kahju üle 1 miljoni marga.

4. juulil 1927 põles Pori talus
maha sepikoda koos kõigi riistadega ja
saun.

27. märtsil 1928 põles J.
Koortiile kuuluvas Kangatsi talus maha
suur rehehoone. Kahju 7000 krooni.

27. märtsil 1928 põles maha
Vabriku talu elumaja, mille peremees
Osvald Palla ise põlema pani, et kätte
saada kindlustustasu.

1928. aasta 27. juunil põles J.
Toomile kuuluvas Redeli talus maha
suur puuehitus, mille ühise katuse all
olid elutuba, rehetuba ja saun.

Tõenäoliselt suurim põleng
Haaslava vallas üldse oli 3. juunil 1932,
kui põles maha Kitse talu. Sellest ilmus
4. juuni Postimehes terve lehekülje pikkune lugu, millest loeme: "... ainsana
suudeti päästa elumaja. Maha põles 10
muud hoonet: 2 lauta, 2 aita, tall, rehetare, saun jne koos kõige seesoleva
kraamiga. Aidas põles ära üle 1000
puuda teravilja. Tulle jäi kogu põllumajandustehnika, palju saematerjali.
Lautades jäi tulle 14 lüpsilehma, 4
noorlooma, sead. Tuli oli nii suur, et
sädemed hakkasid ohustama Kondi ja
Kulla talude hooneid. Kohal olid kõik
ümbruskonna tuletõrjekomandod, samuti mootorpritsiga auto Tartust, mille
voolikud ühendati Kitse järve. Kahju
oli üle 18000 krooni. Põleng sai alguse
Joosep Mällole kuuluva isesõitja LANZ

korstnast, millele juht Aksel Sotnik
unustas sõela peale panna."

16. novembril 1932 põles Kurepalus maha Kaitseliidu Haaslava
kompanii maja. Oletati süütamist.

23. juunil 1936 põles Armi
talus ära laut, tall ja küün. Tulle jäi 3
lehma, hobune, 5 noorlooma jm. Kahju
6500 krooni.

17. augustil 1939 põles maha
Eesti Vabariigi
ministrile Albert
Assorile kuuluva Lange Talu elumaja.
Talu rentnikuks oli Johannes Kopli.
Kahju suurus 4000 krooni.

Korduvalt on põlenud meie
valla koolimajad. Kriimani kool 1821,
Päkste kool 1846 või 1847, Igevere
koolimaja 1921 a. jõulude ajal, Sillaotsa kooli vana maja põles 11. novembril
1903 ja 3. detsembril 1924 põles uuel
kivimajal ära katus ning osa sisustusest.

1944. aasta juulis-augustis
põlesid sõjategevuses maha suuremal
või vähemal määral Pori, Kruusaaugu,
Sepa, Pruuli ja Kangro talud.

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  (27) 490 130.
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