Haaslava valla infoleht

Nr 6 (73) juuni 2000

Meestelaulu saatel kerkis Haaslava valla lipp
Haaslava valla põhimääruse kohaselt on vallal kui omavalitsusüksusel oma
sümboolika. Valla vapp kinnitati ja võeti
kasutusele juba 1995. aastal. Nüüd on
vallal ka oma lipp. 25. mail kinnitas
Haaslava Vallavolikogu lipu kavandi,
mille autoriks on Tartu kunstnik Riina
Liiv. Kooskõlas kehtiva korraga kooskõlastas ja registreeris valitud kavandi riigisekretär Aino Lepik von Wirén 9. juunil
2000.
Meie valla lipp koosneb kahest
võrdse laiusega horisontaalsest värvilaiust, millest ülemine on kuldkollane,
alumine sinine (vapi värvid). Lipu keskel
asub valla vapp, mida ümbritseb valge eraldusriba. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11, normaalmõõdud
1050x1650 mm. Lipu ja vapi värvilisi kujutisi saab vaadata ka Internetist aadressil
http://www.rk.ee/symb/.
Lipu ja vapi värvidest kollane (kuldne) sümboliseerib kindlust, jäävust ja tugevust, sinine – lootust
ja valla territooriumi poolitavat Mõra jõge, mis oli vanade Kambja ja Võnnu kirikukihelkondade piiriks.
Vapil kujutatud mänd sümboliseerib visadust ja järjepidevust, aga ka arengut. Kuusnurkne sinine
täht vallas asuvaid muistendites nimetatud tervise- ja tarkuseallikaid. Sinisel kilbil asuv kuldne kaarjas
tüvimik on valla keskel asuva Vooremäe sümboliks.
15. juunil 2000 õnnistas valla lipu Haaslava meeskoori harda ja piduliku laulu saatel sisse Tartumaa praost Joel Luhamets.
Sel päeval toimus Kurepalu vastremonditud laululaval taas traditsiooniline Haaslava Meestelaulupäev. Seekord juba 25 korda. Pärast lipu pühitsemist valla vabadussamba all süüdati samas tõrvik laulupeotulega ning rongkäik suundus laulupeoplatsile.
Peo avas vallavanem Koit Prants, tule süütas teenekas koorilaulja Mati Sepp. Meeste laul oma tuntud headuses kõlas taas võimsalt Kurepalu metsa all dirigentide Peeter Lokki, Alo Ritsingu, Kalev Lindali
ja Aulike Lõõndre dirigendikepi järgi, pakkudes elamust lauluväljakule kogunenud arvukale kuulajaskonnale.
Külalistena esines Soomemaalt tulnud Sysmä kammerkoor, kes esitas meilegi tuntud soome ja
rootsi rahvalaule. Mõnusat vaheldust koorilaulule pakkus nooruslik džässikoor Hale Bopp Singers Lauri
Breede juhatusel. Laulude vahele mängis puhkpilliorkester Popsid Enno Tubli eestvedamisel, kes pärast
ka simmanil peorahvast tantsitas. Õhtut juhatas alati energiline Olev Ulp.
Haaslava Vallavalitsus ja Priiuse Seltsimaja tänavad kõiki, kes aitasid nõuga, jõuga ja rahaliselt
kaasa selle ürituse kordaminekule. Jätkugu koostöö ja ühise tegutsemise tahet koduvalla vastse lipu all ka
edaspidiseks.
tekst: Tiina Prentsel ja Aavo Omann, foto: Ain Esko
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Kes juunikuus on sündinud...
1
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Aino-Miralda Sari

1919

Lange

Johannes Tohvri
Vello Kiho

1930
1933

Kurepalu
Kriimani

Ida Vään
Voldemar Aduson
Koidula Papp
Anastassia Škadun
Vaike Reit
Maria Mihhailova
Valter Ranken
Asta Pedel
Helmi Vares

1920
1931
1932
1939
1933
1933
1935
1936
1939

Igevere
Aardla
Roiu
Roiu
Uniküla
Koke
Aardlapalu
Ignase
Kriimani

Velda Naulin
Erika Traat

1934
1925

Aardlapalu
Roiu

Jefrosinja Lovkaja

1920

Ignase

Jevgenia Uiga

1923

Haaslava

15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Johannes Toomsalu
Vladimir Tiškin

1920
1932

Kurepalu
Ignase

Helmi Roose
Sale-Liia Janneste
Kalju Tippo
Leida Vijar
Arvo Leetla
Pavel Mänt

1911
1931
1937
1927
1927
1940

Uniküla
Uniküla
Aardlapalu
Kitseküla
Aadami
Kriimani

Aleksandr Šmatov
Liivia Mets

1927
1930

Roiu
Kurepalu

Guido Soolepp

1931

Haaslava

Aino Hint
Vaida Link
Alide Jõks
Salme Pilvistu
Sylvia-Elisabet Arju

1930
1934
1902
1919
1924

Aadami
Uniküla
Päkste
Lange
Haaslava

Palju õnne !

Sündmuste kroonika
 Meeleolukas lastekaitsepäev
oli 1. juuni õhtupoolikul Roiu lasteaia mängumaal.
Päeva motoks oli "Oh, kui hea on olla laps!" Suurt huvi ja
elevust pakkusid lastele politseiauto, päästeauto ja krossiratas. Lapsed said teavet ja informatsiooni, kuidas abi kutsuda
ja kes meid aitab, kui on õnnetus juhtunud.
Kõige hoogsamas ja paremas mänguhoos võib laps
ennast kriimustada ja kukkuda. Lastevanematele jagasid õpetussõnu lastekirurg Mare Kuum ja firma TAMRO EESTI AS
esindaja Aime Kull.
Kogu perele pakkus rõõmu, nalja ja lustilist meeleolu UMMI tsirkus.
Lastele jätkus kommi ja limonaadi kogu õhtuks.
Üritust toetas firma TAMRO EESTI AS.
 Vooremäe mängud
toimusid sel aastal 10. juunil Võnnu Keskkooli
staadionil. Osalesid Kambja, Võnnu, Haaslava ja Mäksa valdade võistkonnad.
Edukamad olid Haaslava valla võistlejatest:
Virve Raidma
naisveteranide pikamaajooksus
I koht
kuulitõukes
III koht
kaugushüppes
III koht
Väino Tara
meesveteranide kuulitõukes
I koht
Marge Lilo
naiste kuulitõukes
II koht
Taivo Kirm
meeste kuulitõukes
II koht
Veiko Kõiv
10 a. poiste kaugushüppes
II koht

Marko Otsus
11-14 a. poiste pikamaajooksus
II koht
Maidu Saar
meeste pikamaajooksus
III koht
Meie teatejooksuvõistkond ja naiste võrkpallivõistkond saavutasid III koha.
Haaslava Vallavalitsus tänab kõiki osavõtjaid ja
soovib järgmisi võite spordivallas.
2001. aasta VOOREMÄE MÄNGUD korraldab
Haaslava vald. Loodame, et koduvalla kaunis loodus ja oma
rahva sõbralik toetus aitab kaasa veel parematele tulemustele.
 Suveootuse piknik
pensionäridele toimus Kurepalus 11. juunil. Laulurõõmu ja
tantsulusti pakkus ansambel "Vanaemad".
Käesoleva aasta algusest tähistatakse pensionäride
juubelisünnipäevi koos eakaaslastega.
Ajaratas aastaringe nobedasti koob, sõpru, kes
jäänud hinge, aeg taas kokku toob...
Pensionäride ühendus "Kuldlõng" korraldab üritusi
pensionäridele igal teisel kuul kuus korda aastas.
On elurõõmu kõige enam vaja ja meelerahu, mõttekindlust just.
Pensionäride ühendus "KULDLÕNG" tänab kõiki
osavõtjaid, esinejaid ja häid sponsoreid OÜ "Männiku Piim"
ja Heldur Petersoni Kõivu-Andrese talu.
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 Kauni kodu konkurss
Meie ümber on häirivalt palju korralagedust ja asjatundmatust, seda suurem on heameel tõdeda, et meie koduvallas on ka palju heakorrastatud ühiskondlikke objekte, taluhooneid ja elamuid. Korrastatud hooned ja kaunis koduaed
kõnelevad pereliikmete pidevast tööst, korraarmastusest ja
ilumeelest. Kaunis koduaed pakub eelkõige oma pereliikmetele rahulolu ja naudingut ning täiendab koduvalla võluvat
loodust.
Kaunimate kodude väljaselgitamisel võeti arvesse
hoonete ja koduõue heakorda, ümbruse üldist kujundust,
haljastust ning piirdeid. kodu ei lähe moest, kõik kaunis ja
hea saab alguse kodust.
President Lennart Meri õnnitles 23. juunil Haapsalus parimaid kodukaunistajaid. Eesti kaunimad kodud valis
välja Eesti kodukaunistamise ühendus. Meie vallast valiti
Tartumaal välja Eesti kauneimate kodude hulka Marielle ja
Valter Annamaa Mandli talu Koke külas
Tõsta lipp, see vestku, vestku,
Tõotusest, mis kestku, kestku.
G. Suits
Eesti Vabariigi peaministri Mart Laari allkirjaga tänukirjad KAUNILE EESTI KODULE pälvisid:
Ilme ja Johannes Manglus Uniküla, Mihklimetsa
Marielle ja Valter Annamaa
Koke küla, Mandli talu
Roiu Perekeskus
Roiu alevik, Kesktänav 9
Isover- Klaasvill AS
Roiu alevik, Isoveri
 Vallavanema vastuvõtt
käesoleval aastal põhikoolide, gümnaasiumide, kutsehariduskoolide ja ülikoolide lõpetajatele 30. juunil kell 14
Priiuse Seltsimajas.
Siin eluaasateedel pole viitu, ma ise õige raja leidma pean,
kus oleks raskusi, kus poleks kulund kiitust ,
kus kukkudeski püsti jääks mu pea.
V. Osila
Õnnitleme kõiki lõpetajaid ja lastevanemaid!
Õnne ja edu! Oskust ja tarkust teha õigeid otsuseid
ja valikuid ning neid teostada!
Maie Otsa
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 Luunja II jalgrattapäev
toimus 25. mail Luunja Keskkooli korraldusel. Osa
võtma olid kutsustud ka Võnnu, Melliste ja Sillaotsa koolide
esindajad. Meie koolist oli väljas 20 õpilast ja õpetajad Arnold Looga ja Taivo Kirm.
Osavõtjad kogunesid kell 11 Luunja Keskkooli
staadionile, kus toimusid võistlused jalgratta vigursõidus, sprindis ja aeglussõidus. Meie õpilastest tulid auhinnalistele
kohtadele Mikk Annamaa (vigursõidu võitja), Maidu Saar
(sprindi võitja), Kristjan Jansen, Liisi Savolainen ja Martin
Seer.
Kell 12.30 anti start jalgrattamatkale. Nooremad
sõitsid lühemal marsruudil Luunja–Mäksa mõis–Luunja.
Vanemad, sealhulgas ka Sillaotsa õpilased, sõitsid marsruudil Luunja–Kavastu–Luunja. Kavastus oli väike puhkepaus,
mille ajal sealne piimatööstus Kavastu meierei kostitas võistlejaid Piima ja maitsva kohupiimakreemiga. Üle Emajõe
sõideti parvega. Matkarajal oli 6 kontrollpunkti, kus kontrolliti jalgratturite liiklusalaseid teadmisi.
Matk läks igati korda. Tehnika pidas vastu ja kuigi
tagasiteel olid vahemaad grupis juba küllaltki pikaks veninud, jõudsid kõik ilusasti Luunjasse tagasi. Siin toimus võitjate autasustamine. Kõigi osavõtnute vahel loositi välja jalgrattavarustust. Meie õpilaste osaks said helkurid, rattapump
jm.
Koju tagasi jõudes selgus, et ühtekokku sõideti jalgratastel ligi 60 km.
Taivo Kirm
 Iludusvõistlus VISS 2000
Traditsioonilised EESTI PUNASE KARJA VISS
võistlused peeti 16. juunil Ülenurmel.
Osalesid Jõgeva-, Põlva-, Tartu-, Viljandi ja Saaremaa eesti punase karja loomad.
Peale kolmeaastast vaheaega osales visside iludusvõistlustel ka OÜ Männiku Piim kahe noorloomaga ning
sedapuhku edukalt. Kauneimaks noorloomaks valiti Männiku
Piima mullikas Jämmi registrinumbriga 537183, keda esitles
Ljudmilla Liiv. Küllaltki tasavägises konkurentsis jäi neljandaks mullikas Lehik, keda esitles Andres Kägo-Saunasoo.
2000.aaasta VISSI tiitliga pärjati AS Tartu Agro
lehm Roosi.
Avo Samarüütel

Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kooskõlas Kohanimeseadusega ja
Kohanimede määramise korraga Haaslava
vallas on tehtud ettepanek määrata ametlikeks kohanimedeks

Kurepalu külas
Põdra – Hita Põder omandisse kuuluva
kinnisasja Villa-Maia jagamisel tekkiva maa
katastriüksuse nimena;

Tõõraste külas
Reola Raudteejaama – Aktsiaseltsile Eesti
Raudtee kuuluva maa katastriüksuse nimena.

Aadami külas
Kropi – endise Kropi talu hoonete (laut)
aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;

Metsanurga külas
Lille – Katrin Hõbenurme omandisse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;

Kõigil, kellel on vastuväiteid toodud nimede ametlikeks kohanimedeks kinnitamise
kohta, esitada need vallavalitsusele 30 päeva jooksul käesoleva eelteate avaldamisest.

Koke külas
Männiku – Osaühingule Männiku Piim
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;
Tiigitare – Heldur Petersoni ait-kuivati
aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;

Roiu alevikus
Meistrite 7 – Osaühingule Charlety kuuluvate ehitiste (endine masuudihoidla) aadressinimena;
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KODUKANDI LOOD XLI
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Nõukogude okupatsiooni algus
60. aastat tagasi, 1940. aasta juunis,
toimus Eestis nn "juunipööre". Meie
riik liideti vägivaldselt NSV Liiduga ja
algas pikk võõraste valitsejate võimuperiood.
Vaatamegi täna tagasi 60 aasta
vanustele sündmustele. Teatavasti otsustati Eesti saatus 23. augustil 1939
kahe totalitaarse riigi välisministri
Molotovi ja Ribbentropi sõlmitud salajase paktiga, mille alusel sai NSV Liit
vabad käed Balti riikide hõivamiseks.
17. juunil 1940 alustas Punaarmee Eesti okupeerimist ning 21. juunil seati ametisse kommunistlik nukuvalitsus eesotsas Johannes Varesega. Uue
võimu esimeseks sammuks oli 22. juunil välja antud dekreet, millega suleti
Kaitseliit ja tema allorganisatsioonid,
Naiskodukaitse, Noorkotkad ja Kodutütred. Sellele eelnes sõjavägede ülemjuhataja Johannes Laidoneri korraldus,
mille alusel korjati 17.– 19. juunil ära
kõik relvad kaitseliitlastelt ja teistelt
eraisikutelt.
1940. aasta 14.–15. juunil toimus Riigikogu valimine. EKP ja töölisorganisatsioonide poolt olid üles seatud
kandidaadid, kes olid aktiivsed kommunistid või endised poliitvangid. Et
valimistele demokraatlikku väljanägemist anda, lubati esialgu üles seada ka
rahvuslikke vastaskandidaate. Pärast
kautsjonisummade sissemaksmist aga
nende kandidatuurid tühistati, põhjendades, et rahvavaenlastel polevat õigust
rahvaesindusse trügida. Ülemaaliselt
oli hääletajaid 548631 kodanikku, kes
öeldi moodustavat 92,8% valijate arvust. Tegelikult oli see ilmne võltsing,
sest protsendi suurendamiseks kustutati
kõik valimas mittekäinud kodanikud
valijate nimekirjast. Lisaks loeti poolthääletanute hulka ka kõik need, kelle
sedelid olid rikutud või kandidaadi nimi
läbi kriipsutatud.
Kuuste vallas märgiti valimisest osavõtu protsendiks 94. Meie vallas
Pihlapuu
talus
sündinud
põllumajanduskonsulent Harri Põdersoo oli üles seatud 52. valimisjaoskonna
vastaskandidaadina, kuid ka tema kandidatuur kustutati.
Rahva poolt "roosaks riigikoguks" ristitud organ kogunes 21. juulil
1940 ning tema esimeseks sammuks oli
Eesti kuulutamine ENSV-ks. Samal

päeval sunniti president K. Päts ametist
lahkuma ning riigipea kohuseid hakkas
täitma J. Vares.
Meie vallas toimus esimene
suurem uue võimu poolt korraldatud
üritus 28. juulil 1940. Tsiteerime järgmisel päeval ilmunud Postimeest:
Haaslaval Kurepalus oli selgituskoosolek. Kohapealne Ülemaaline
Maatöörahva Ühingu osakond korraldas pühapäeval kell 16 ümbruskonna
töötavale rahvale organiseerimiskoosoleku, kus Töölisühingu Keskliidu poolt
olid esindajatena kohal ja selgitasid
päevasündmusi sm. Max Laosson, Postimehe peatoimetaja ja sm Helene
Mugasto-Johani, EKP Tartu osakonna
nõunik ja kooliosakonna juhataja.
Esimene neist tõrjus tagasi
igasuguseid kõmujutte, mida levitavad
tagurlikud elemendid. Ta maalis kuulajatele pildi hävinevast Läänemaailmast
ja tõi võrdluseks suure NSV Liidu, kus
käib ülesehitav ja loov töö. Ei ole kahtlustki, millise tee valib endale Eesti
rahvas.
Sm. Mugasto-Johani kutsus
kõiki üles osa võtma poliitilisest elust,
kuigi see oli tagurliku valitsuse ajal
keelatud. Meie inimesed on nii hirmul,
et isegi praegu veel kardetakse tõtt
rääkida. Nüüd on aga aeg tulnud kõigil
selg sirgu ajada ja olla vääriline kaastööline teistele seltsimeestele. Kõneleja
selgitas ka uute liikmete Maatöörahva
Ühingusse vastuvõtu tingimusi.
Kuna koosolekust võttis osa
väga palju kohalikku töörahvast, järgnesid sooja vastuvõttu leidnud kõnedele
elavad läbirääkimised paljude küsimuste selgitamiseks. Koosoleku tulemusena
astus kohapealsesse Maatööliste Ühingusse palju uusi liikmeid.
1. juulil vabastati ametist kõik
vallavanemad ja nende abid. Ka lõpetati
maa-, linna- ja vallavolikogude ja nende
alaliste komisjonide tegevus.
Uueks Kuuste vallavanemaks
määrati 6. augustil Jaan Kelt ja tema
abideks Johannes Leetsi ja Eduard
Palla. Juuli lõpus – augusti alguses viidi
läbi panganduse, tööstuse ja kaubandusettevõtete natsionaliseerimine ning
nimetati käitistes ja ärides ametisse
komissarid.
5. augustil 1940 hakkas Eestis
kehtima Moskva aeg.

6. augustil 1940 palus Eesti
delegatsioon (J. Vares, J. Lauristin, P.
Keerdo, J. Tellmann jt) Moskvas, et
ENSV võetaks NSV Liidu koosseisu.
Pakkumine võeti muidugi lahkesti vastu. Selle tähtsa sündmuse puhul korraldati 7. augustil üle kogu maa miitinguid
ja rongkäike. Rõõmumiiting toimus ka
Haaslaval, mille lõpus koosolijad "Internatsionaali" laulsid.
Augustis 1940 algas maareform, mille järgi "kulakutelt ja külakurnajatelt" tuli ülearune maa ära võtta ja
kehvikuile jagada. 16. augustil nimetati
ametisse Kuuste valla maata ja vähese
maaga talupoegade maaga varustamise
komitee koosseisus Jaan Kelt, Kristjan
Post ja Johannes Eilsen.
Väikese vahepalana poliitikale
kirjutas Postimees 22. augustil, et Tartu-Valga politseiprefekt karistas Kuuste
valla mehi Karl Mihkli p Põllustet
Aaviku talust ja Albert Karli p Ratasseppa Kitse talust 25 krooni trahvi või
10-ööpäevase arestiga kaklemise eest
Mäksa mõisa pargis korraldatud peol.
Paar päeva hiljem karistati Osvald Juhani p Klaost Laksi talust 45 krooni
trahvi või 15-ööpäevase arestiga kaaskodanike sõimamise eest Tartus näituseväljakul.
1. septembril 1940 keelati koolides usuõpetus. 31. augustil oli suletud
Tartu Ülikooli usuteaduskond. Koolide
õppekavasse lisati vene keel, 4.– 6.
klassis 5 tundi nädalas, sama palju kui
eesti keelt, gümnaasiumides samuti 5
tundi nädalas, aga eesti keelt oli seal
vaid 3 tundi nädalas.
Septembris kõrvaldati raamatukogudest Nõukogudevastane kirjandus, algas ka Eesti Vabadussõja mälestusmärkide lõhkumine. Samal ajal nimetati politsei ümber miilitsaks ja likvideeriti eesti Kaitsevägi, mis kujundati
ümber Punaarmee Eesti Territoriaalkorpuseks.
Tsiteerime 12. septembri 1940
Postimeest:
Haaslava Meestelaulu Ühing pidas
aastakoosolekut.
Hiljuti peeti Haaslava Meestelaulu Ühingu peakoosolekut. Kokkutulnud lauljaid tervitas seltsi esimees G.
Voites ja andis ülevaate viimaste suurte
ajalooliste sündmuste kohta. Otsustati,
et HMÜ astub Eesti Töölismuusika

Ühingu liikmeks. Seejärel kanti ette
1939/40. a. ühingu aruanne ja võeti
vastu 1940/41.a. eelarve 200 krooni
ulatuses.
Uude juhatusse valiti esimees
G. Voites, abi L. Jerkavits, sekretär A.
Meoma, kassapidaja J. Rüütli, arhivaar
V. Toom, majandaja R. Voites. Näitejuhiks on A. Ponna ja korijuhiks A. Rüütli, kes valiti ühingu poliitilise ala juhiks
ja vene keele kursuste korraldajaks.
Haaslava Meestelaulu Ühingu
järjekordne esinemine toimub 15. septembril ühingu 18. tegevusaasta alguse
tähistamiseks korraldatud piduõhtul
Haaslava rahvamajas.
HMÜ otsustas saata oma tervitused EKP Keskkomiteele, ENSV
Ülemnõukogule ja ENSV Rahvakomissaride Nõukogu esimehele Johannes
Lauristinile
23. septembril 1940 asutati
Kuuste valla komnoorte komitee, kuhu
valiti Paul Eilsen, Elmar Metsjärv, Elmar Nutt, Ella Sulp ja Vilma Peterson.
Valitud komitee hakkas töötama keskse
rakukesena.
27. septembri 1940 Postimees
avaldas kolm sõnumit Kuuste vallast:
Kuuste vallas töötavate Sipe,
Sillaotsa ja Tuigo algkoolide avaaktustel ütlesid avasõnad vallavalitsuse
esindajad, mille järel koolijuhatajad
juhtisid oma sõnavõttudes õpilaste ja
õpetajate tähelepanu uue sotsialistliku
korra paremustele. Koolide ruumid olid
igal pool kaunistatud punaste lippude
ning NSVL ja ENSV juhtide piltidega.
Kuuste valla 2. avalik raamatukogu asub Haaslava endises vallamajas ja kogus on praegu 2000 köidet.
Kogu juhataja sm. Eduard Palla on
küsimust kaalunud summade taotlemiseks, et osta kogusse uuemat ja ajakohasemat nõukogude kirjandust. Selle
saavutamiseks on Haaslava Meestelaulu Ühingu toetusel Kuuste valla rahvamajas (endine Haaslava Kaitseliidu
kodu) kavas 29. septembril korraldada
peoõhtu, mille puhas ülejääk läheks
uute raamatute ostmiseks.
Kuuste vallas arenevad maareformi tööd normaalselt. Mingeid arusaamatusi ja lahkarvamusi ei ole. Et
Kuuste vallas on palju eeskujulikke
talusid sugulavade ja tõukarjadega, siis
on ette näha, et paljud neist jäävad
tükeldamata. Ka on kohapeal pooldajaid sovhoosi asutamisel.
1940. a. 28. septembrist hakkas Tartus Postimehe asemel ilmuma

Teataja
Tartu Kommunist. Uus leht teatas oma
31. oktoobri numbris:
Kuuste vallas moodustati Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni
pidustuste korraldamise toimkond. Aktused ja peod korraldatakse 7. novembril Haaslava rahvamajas ja 8. novembril Kuuste rahvamajas. Haaslava pidustustel ütleb peokõne sm. A. Rüütli, mille
järel esitatakse ühislaule ja deklamatsioone kommunistlikelt noortelt ja lõpuks lauldakse I. Dunajevski "Laulu
kodumaast". Sellele järgneb suur rahvapidu.
Samas numbris oli ka kaks
meie valda puudutavat teadet :

Sugu- ja piimaveiste müük
NSVL varujatele toimub 4. novembril
kell 14.00 Kriimani asunduses, 14.30
Sillaotsa kaupluse juures, 15.00 Roiu
koorejaamas ja 15.30 Haaslava asunduses.

Haaslava rahvamajale määrati uus juhatus: J. Rüütli, L. Undrits, J.
Vahi, A. Koppel, A. Tens ja R. Soe.
Tartu Kommunistist 4. novembrist 1940 kirjutab:
Kuuste vallas on maareformi
tööd lõppenud. Uusi talusid loodi juurde 117 ja väiketalundeid muudeti elujõulisemaks 176. Vallakomitee, kuhu
kuulusid Jaan Kelt, Kristjan Post ja
Johannes Rüütli, vaatas läbi 485 avaldust, neist soovisid juurdelõikeid 265
väikekoha pidajat ja uusi talukohti 220
maatameest. Õigustatud olevat leiti
neist 176 väikemaapidaja ja 133
maatamehe sooviavaldused ning määrati juurdelõikeid 1526 ha väikemaapidajatele ja 1404 ha maatameestele.
Mõned suured talud (Villemi, Koldi,
Juhani, Sepa ja Kolga) jäid jagamata.
Naist Villemi suurtalu hakatakse kasutama sovhoosina. Halvasti majandatud
taludeks arvati 4 talu ja need võeti ära
riigi maatagavara reservi.
Et tegelikkuses kõik nii lihtsalt
ei läinud, näitab Kuuste Kusti varjunime all kirjutatud lugu 6. novembri Tartu Kommunistis:
Kahjuks on meie vallas seltsimehi, kes kuidagi ei saa lahti sissejuurdunud härrastehirmust. Need tahavad
olla head oma endistele leivaisadele ja
ütlevad: "Vaata, peremees, ega mina
tahtnudki tegelikult sinu maad, mulle
anti see vägisi." Maha sellised kintsukaapijad, kadugu orjahirm, sest sirged
ja kindlad peavad olema meie read.
10. novembril 1940 määrati
uus juhatus Kuuste valla vabatahtlikule
tuletõrjeühingule. Juhatusse said E.
Palla, E. Riivik, J. Rüütli, K. Palk, P.
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Polli ja P. Siimo. Uus juhatus võttis
endiselt nn "härrastejuhatuselt" asja
üle ja asus kohustetäitmisele.
13. novembri ajalehest loeme:
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva tähistamine
Haaslaval.
Elanikkond elas pidustustele
suure vaimustusega kaasa, kõik majad
olid ehitud punaste lippudega. Kuigi
endine klikevalitsus tegi hiiglaslikku
propagandat "rahvuslipule", olid meie
inimesed selle ostmise ja kasutamisega
tagasihoidlikud. Haaslava töötav rahvas teab, millise lipu all ta tahab minna
helgesse tulevikku ja seepärast lehvisidki igal pool punalipud.
Samas numbris oli ka järjekordne Kuuste Kusti üleskutse:
Seltsimehed,
teie
õppige
tundma, kes on tõelised kommunistid,
kes pole nagu redised, mis on pealt
punased, aga seest valged. Meie ridades on ruumi ainult ideelistele seltsimeestele, ega mitte kunagi redistele.
1940.a. oktoobris ja novembris
likvideeriti kõik vabahariduslikud organisatsioonid. Põhjuseks toodi, "et rahvas pääseks seltside uputusest ja võiks
koonduda ühtsesse rusikasse koos teiste
seltsimeestega, et edendada ülesharivat
poliitharidustööd". Meie vallas suleti
kaks lauluseltsi, karskusselts, perenaiste
selts, haridusselts, põllumeeste organisatsioonid ja kõik ühisused, kokku üle
20 erineva organisatsiooni. Tegutsema
jäi ainult tuletõrjeühing.
23. novembri Tartu Kommunist kirjutab:
Mõned Kuuste hallparunid ei
taha veel harjuda, et 21. juuni on teinud puhta otsa ja pühkinud kõik vana
kõntsa jäänused jäädavalt laiali. Paljud kulakud ei taha täita ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsuseid ja püüavad ignoreerida kohalike maatöörahva
juhtide korraldusi. Nii ei taha Haaslava
hallparunid Peeter Prost Mõra külast
ja August Liivola Aardla külast täita
oma kohuseid teenijate ees ignoreerides käsku tõsta tööliste palka 45%. P.
Prost on läinud koguni niikaugele, et
on avalikult väitnud, et tema ei tunnista
kommunistlikku korda ja ei täida mingeid määrusi.
Vallavalitsus on kõikidele
maapidajatele allkirja vastu teatavaks
teinud, et kõikidel uutel maasaajatel
tuleb maa sügisel ära künda. On aga ka
tõrkujaid ja vallavalitsus on nende
maad lasknud ise üles künda ja siis
kulud tõrkujatelt sisse nõudnud.

6
Kuuste valda soovitakse asutada kolhoos.
Kuuste valla Kangatsi ja Toro
talu maapidajate H. Koordi ja J. Lõhmuse ja uusmaasaajate K. Püssi, J.
Laasi, J. Elblausi, E. Nikluse, H.
Lemmingu ja August Nõmme poolt on
esitatud palve kolhoosi asutamiseks
Kangatsi ja Toro talu maadele. Peale
selle on riikliku kolhoosi alla arvatud
Villemi talu ja selle külge liidetud
Koordi, Kolga, Juhani ja SepaLemmingu talud.
30. novembri Tartu Kommunist teatab, et
Haaslava Töörahva näitetrupile valiti uus juhatus: L. Kelt, E. Riivik
ja K. Undrits. Näitetruppi kuuluvad
kohapealsed andekad töölised ja noored. Praegu on õppimisel 2 näidendit –
draama "Töölise tütar" ja operett "Kaluri tütar". Näitejuhina tegutseb vallasekretär V. Polli.
Tartu Kommunist 4. 12. 1940:
NSVL Konstitutsiooni päeva
tähistamine Haaslava rahvamajas.
Haaslava töötav rahvas pühitseb esmakordselt sotsialistliku korra
suurpäeva – Stalinliku Konstitutsiooni
aastapäeva suure rõõmu ja pidulikkusega. Sel puhul korraldatakse Haaslava
rahvamajas 5. detsembril kell 18 pidulik miiting, mille kavas on kõned Tartu
ja kohalikelt seltsimeestelt, koorilaule,
deklamatsioone ja lõpuks tants.
1941.a. 12. jaanuaril pidi toi-

Teataja
valimine. Selleks moodustati 5. detsembril 1940 Kuuste vallas 4 valimisjaoskonda-agitatsioonipunkti ning määrati ametisse jaoskondade liikmedagitaatorid:
I Rebase jaoskond – Kristjan
Post, August Peterson, Karl
Undrits
II Kuuste jaoskond
– Karl Kriegerberg, Mihhail Metsjärv, Oskar Lill
III Haaslava jaoskond – Johannes Leetsi,
Otto Prost, Linda Undrits,
Oskar Kits, Evald Kõrven,
Ella Sulp, Eduard Ers ja
Jaan Põlluste.
IV Sillaotsa jaoskond – Paul Eilsen, Linda
Sulp, Endla Kilk, Jaan
Hainsalu,
Johanna
Hainsalu, Jaan Käsi, Linda
Maranik, Jüri Utter ja
Eduard Punga.
Viimane leheteade
1940. aastast avaldati Tartu
Kommunistis 23. detsembril:
Kuuste valla rahvakohtu kaasistujateks valiti seltsimehed Kristjan
Post, Karl Undrits, Johannes Timusk, Linda Sulp,
Evald Kõrven, Jaan Käsi,
Adeele Ploom, Johannes
Leetsi, Adeele Sari, Elmar

Lp. lapsevanem
Mäng, mäng, mäng
on väikese inimese töö
on väga, väga tõsine töö.

1940. aasta lõppu langes ka
esimene kurb sündmus hilisemas pikas
ja verises repressioonide ahelas: jõululaupäeval 1940 arreteeriti oma kodus
Reino talu peremees Voldemar Pruuli.
Taivo Kirm

Sünniaasta 2000
Henri Vaht
07.05.2000
Aardla
Keity Johanson
10.05.2000
Roiu
Elis Järvemäe
12.05.2000
Roiu
Kristina Nahksepp
19.05.2000
Alaküla
Alo Klaassepp
31.05.2000
Ignase
Silvija Mikk
08.06.2000
Roiu
Palju õnne!

Roiu lasteaed "Kukupai" avab uues kuues taas oma uksed augustis.
Ootame mängumaale lapsi vanuses 1,5 -7.a.
Täpsem info tel. 490260
Juhataja Anne Lõssenko
muma NSVL Ülemnõukogu saadikute

Lomp, Endla Lakk ja Eduard Russak.
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ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

25.05. 2000 nr 25

Ehitiste peremehetuks tunnistamine
Haaslava Vallavalitsuse 14.02.2000 korralduse nr 45 alusel hõivas Haaslava valla kohalik omavalitsus peremehetuks tunnistamise eesmärgil Haaslava vallas
Kõivukülas asuva Kadaja elamu-ait-kuivati ja lauda, mille kohta avaldati teade ajalehes Postimees ja väljaandes Ametlikud Teadaanded nr 13 02.03.2000.
Vastuväidete esitamiseks antud kahekuulise tähtaja jooksul ehitise peremehetuse ega hõivamise kohta vastuväiteid ei esitatud.
Eelnevast lähtudes ning juhindudes Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse (RT I 1993, 72/73, 1021; 1994, 53, 889; 66, 1159; 94, 1609; 1995, 22, 327; 57,
979; 1996, 36, 738) paragrahvi 13 lõikest 2 ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996. a. määrusega nr. 211 kinnitatud Peremehetu ehitise hõivamise korra (RT I 1966, 60/61, 1114; 1998, 110, 1820; 1999, 98, 873) punktiga 10
Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Tunnistada peremehetuks Haaslava vallas Kõivukülas endise Nõmme 45 talu maal paiknevad ehitised:
1.1 Kadaja elamu-ait-kuivati, ehitatud 1910; maakiviseintega, eterniitkatusega, puidust vahelagedega; hoonealune pind 114,8 m2, kasulik pind 74,8 m2 ,
elamispind 19,7 m2 , kubatuur 324 m3.
1.2 Kadaja laut, ehitatud 1910; maakiviseintega, eterniitkatusega, puidust vahelagedega; hoonealune pind 93,0 m2 , kasulik pind 61,2 m2 , kubatuur 270 m3.
2. Haaslava valla asutusel Majaabi
2.1 korraldada käesoleva otsuse ja eelnimetatud Haaslava Vallavalitsuse korralduse alusel ehitiste oma valdusesse ja riiklikus hooneregistris arvele võtmine;
2.2 sõlmida p 1 nimetatud ehitistes asuvate eluruumide, mitteeluruumide ja kõrvalhoonete kasutajatega eluruumi üürileping;
2.3 korraldada eluruumide erastamise kohustatud subjektina p 1 nimetatud ehitistes asuvate eluruumide ja nende juurde kuuluvate mitteeluruumide ja kõrvalhoonete erastamine kooskõlas Eluruumide erastamise seaduse RT I 1993, 23, 411; 1995, 44, 671; 57, 979; 1996, 2, 28; 1997, 13, 210; 1999, 27, 386) nõuetega.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval.
Avo Samarüütel
volikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

25.05.2000 nr 30

Vaba põllumajandus- või metsamaa erastamise taotlejate nimekirja kinnitamine
Lähtudes Kohaliku Omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993,37,558; 1999,82,755) paragrahvi 22 lõikest 2, Maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426;
1995, 10, 113; 1996, 36, 738; 1997, 13, 210; 37, 570; 81, 1363; 93, 1556; 1998, 12, 153; 103, 1698; 1999, 25, 366; 27, 390; 84, 765; 95, 840) paragrahvi
1
2
22 lõikest 1, paragrahvidest 23 ja 23 , võttes aluseks esitatud taotlusi ja neile lisatud dokumente, taotlejate vahel tähtaegselt sõlmitud kokkuleppeid ning
Haaslava Vallavolikogu maa- ja majanduskomisjoni 07.02.2000 seisukohti ja ettepanekuid Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Kinnitada vaba põllumajandusmaa erastamise taotlejate nimekiri esitamiseks Tartu maavanemale vastavalt käesoleva otsuse lisale nr 1.
2. Kinnitada vaba metsamaa erastamise taotlejate nimekiri esitamiseks Tartu maavanemale vastavalt käesoleva otsuse lisale nr. 2.
3. Otsus jõustub 25. aprillil 2000 ning saadetakse kõigile vaba maa taotlejatele.
Avo Samarüütel
volikogu esimees
Lisast 1
Vaba põllumaa erastamise nimekiri [avaldame ainult lühiandmed maa ja erastajate kohta]
1. Haaslava küla
26,20 ha
2. Haaslava küla
15,30 ha
3. Haaslava küla
3,00 ha
4. Haaslava küla
6,90 ha
5. Lange küla
9,40 ha
6. Kriimani küla
45,50 ha
7. Uniküla
9,90 ha
8. Uniküla
15,10 ha
9. Paluküla, Kriimani 37,90 ha
10. Kriimani küla
3,10 ha
11. Paluküla, Kriimani 22,20 ha
12. Kriimani küla
7,60 ha
13. Uniküla
13,21 ha

½ Lauri Roosiorg
½ Imre Merits
½ Lauri Roosiorg
½ Riina Kalda
Lauri Roosiorg
Minu Unim OÜ (Kaimar Kotkas)
Jüri Saarkivi
Kõivu-Andrese talu (Heldur Peterson)
Männiku Piim OÜ (Avo Samarüütel)
Männiku Piim OÜ (Avo Samarüütel)
Kõivu-Andrese talu (Heldur Peterson)
Urmas Tätte
Rein Aarik
Rein Aarik
Männiku Piim OÜ (Avo Samarüütel)

Lisast 2
Vaba metsamaa erastamise nimekiri [avaldame ainult lühiandmed maa ja erastajate kohta]
1. Ignase küla

2,30 ha

½ Kõivu-Andrese talu (Heldur Peterson)

½ Tarvo Kruuse
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Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

25.05.2000 nr 26

Haaslava valla 1999 aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine
Vastavalt Valla-ja linnaeelarve seaduse §26 ja §27 (RT I 1993,42, 615; RT I 1997, 40,619) ja Haaslava valla põhimääruse §18 lõikele 1 p 1 ning kuulanud
ära revisjonikomisjoni aruande
Haaslava Vallavolikogu
otsustab:
1. Kinnitada 1999 aasta eelarve täitmise aruanne
tulude osas
7 565 821 krooni
kulude osas
7 484 113 krooni
üleminev jääk
81 708 krooni
2. Käesolev otsus jõustub 26.05.2000.
Avo Samarüütel
volikogu esimees

Vallavalitsuse istungitel otsustati
•
kinnitada Roiu garaaž-katlamaja hoone mõttelise
osa enampakkumisel müük osaühingule Charlety 40000
krooni eest ja mõttelise osa graažihoonest müük 15000 krooni eest osaühingule Männiku Piim.
•
kinnitada Jaanus Sutile kuuluva Kabeli 1 kinnistule
Haaslava külas elumaja projekteerimise tingimused;
•
anda kolmeks kuuks alkoholi käitlemise tegevusluba
osaühingule Tuuleuu Roiu alevikus ja Kurepalu külas;
•
finantseerida tööjõuturul parema konkurentsivõime
saavutamiseks kahe taotleja täiendõpet Tartu Haritlaste Liidu
korraldatud arvutikursustel 1000 krooni ulatuses;
•
määrata maikuus valla eelarvest ühekordne sotsiaaltoetus 500 krooni 1 taotlejale küttepuude ostmiseks, kahele
taotlejale seoses raske majandusolukorraga;
•
maksta täiendavat riiklikku sotsiaaltoetust maikuus
500 krooni 14 taotlejale õppekulude katmiseks ja 6 taotlejale
küttepuude ostmiseks;
•
tagastada omandireformi õigustatud subjektileKoke
külas 16,89 ha õigusvastaselt võõrandatud endise Tiigi A-32
talu maad;
•
anda nõusolek osaühingule Männiku Piim 49,98 ha
maa erastamiseks Koke ja Kurepalu külades ning Roiu alevikus maatulundusmaaks ja transpordimaaks; Olga Anissinale
1671 m2 Kriimani külas elamumaaks; Aleksander Märsole
Lange külas 6,12 ha Lange külas maatulundusmaaks; Aare
Kesperile 16832 m2 Päkste külas elamumaaks; Katrin Hõbenurmele 34504 m2 Metsanurga külas elamumaaks; Nikolai
Lottale 34,95 ha Igevere külas maatulundusmaaks;

•
anda tegutsemistluba Haaslava vallas Roiu alevikus
Meistrite 2/4 üheks aastaks osaühingule Aarensen järgmistel
tegevusaladel: põllumajandussaaduste, sh liha- ja kondiitritoodete tootmine ja müük, toitlustamine, alkoholi- ja tubakatoodete müük;
•
kinnitada õigusvataselt võüõrandatud Kondi 12 talu
43,43 ha maa maksumus Kitsekülas 50422 krooni ja määrata
kompensatsioon tagastamata jäänud 6,43 ha maa eest;
•
seada hooldus vallas elava raske puudega lapse üle
ja määrati hooldajaks lapse ema;
•
nõustuda omaniku ettepanekuga jagada kinnisasi
Villa-Maia Kurepalu külas kaheks eraldi kinnisasjaks: 5549
m2 elamumaa ja 3129 m2 maatulundusmaa.
•
kinnitada Roiu lasteaiahoone ehitustööde võistupakkumise võitjaks aktsiaselts R.H. Ehitusfirma 9 esitatud
pakkumise seast;
•
kinnitada ametlikeks kohanimedeks Koke külas
Sooru (Malle Pungari hooned ja maa), Lombi (Piia Rebase
hooned ja maa), Kurepalu külas Siimu (Elise Järviste hooned
ja maa), Mõra külas Rukkivälja (Mart Avarmaa maa), Roiu
alevikus Oja 6 (Urve Soe hooned ja maa), Unikülas Möldripalu (Rein Arujõe hooned ja maa) ja Roosi 4 (Juri
Gavrilenkovi hooned ja maa).
•
eraldada valla asutusele Majaabi 7000 krooni eelarve reservfondist Roiu pumbajaamale uue pumba ostmiseks.

Mälestame lahkunuid

Lia Rannamäe
31.05.1942 – 17.05.2000
Roiu

Hilda Kiiple
18.02.1919 – 20.05.2000
Koke küla

Jaan Roose
08.08.1948 – 22.06.2000
Uniküla

