Haaslava valla infoleht
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Hea algus lasteaias
Iga päev lapse elus
peab algama rõõmuga
ja lõppema rahuga.
Olenemata sellest,
kus keegi elab, maal või
linnas, peavad tänapäeva
lapsed kogu elu jooksul
suutma kohaneda muutustega ühiskonnas. Tänapäeva
maailma kiire areng nõuab
ka lastelt kiiret kohanemist.
Peab suutma minna muutustega kaasa ja neid mõjutada, oskama olla kriitiline
mõtleja ja teha õigeid valikuid.
Nii nagu on muutused toimunud kõikjal meie ümber, nii on nad toimunud ka lasteaedades. Nüüd on lasteaiad täieõiguslikud haridusasutused nagu alg- ja põhikoolidki. Lasteaias käivad lapsed omandavad alushariduse, mida võib võrrelda vundamendiga, millele hakatakse maja ehitama. Mida tugevam vundament,
seda kindlamini seisab maja.
Tänapäeva lasteaiad on muutunud palju
avatumaks, nii ka meie valla lasteaed Kukupai.
Aastaid oli traditsiooniline lasteaed lapse jaoks
küllaltki jäik. Laste elu ja tegevuse olid täiskasvanud lõplikult kindlaks määranud. Põhiline oli lapsed laua äärde istuma panna ja seal tegevusse rakendada.
Nüüd on meie lasteaia õpetajad ja abiõpetajad läbinud Hea alguse koolituse ning püüavad
lasteaeda muuta igati lapsekeskseks. Nad peavad
lugu laste ideedest, arendavad neid edasi ja kasutavad õppekava kujundamisel. Lasteaed Kukupai
lähtub oma töödes ja tegemistes Hea alguse lasteaedade programmist. See põhineb arvamusel ja
usul, et lapsed arenevad paremini kui nad ise on
veendunud õppimise vajalikkuses. Hoolikalt pla-

neeritud keskkond julgustab last oma arvamust
avaldama, olema loov ja algatuslik. Õpetaja ülesandeks on sobivate eesmärkide püstitamine nii igale lapsele eraldi kui kogu rühmale.
Meie lasteaias saavad alusharidust lapsed
vanuses 1,5 kuni 6 aastat. On mõeldud ka neile
lastele, kes mingil põhjusel iga päev lasteaias ei
käi või ei jää sinna kogu päevaks. Need lapsed
saavad osaleda hommikupoolsetes tegelustes, milleks nende vanemad on eelnevalt õpetajaga kokku
leppinud.
Sügisel alustab taas tööd ka eelkoolirühm.
See on mõeldud kodustele 6-7 aastastele lastele.
Perekonnal on lapsele kõige suurem mõju,
pere on ju lapse esimene õpetaja. Iga pere tahab, et
tema lapsest saaks edukas ja loov inimene. Lasteaia eesmärk on selle soovi täitumisele kaasa aidata
ja toetada lapse kasvatamist perekonnas.
Meeldivate kohtumisteni!
Anne Lõssenko,
lasteaia Kukupai juhataja
Foto: Johannes Loost
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Kes juulikuus on sündinud...
2

3
6
7
8
9
10
12
13
16
17

Kusta Adamson
Ellen-Maie Tikk
Auleid Raig
Hilda Silakova
Uno Värno
Jüri Nuka
Mai Trull
Uno Simm
Reino Talbonen
Helju Paulson
Viive Oidsalu
Viivi Rebane
Helgi Tralla
Johannes Tsakko
Olev Häide
Maie Kajalaid

1923
1934
1935
1927
1928
1940
1930
1928
1925
1934
1939
1938
1936
1931
1923
1935

Uniküla
Igevere
Koke
Roiu
Lange
Mõra
Roiu
Kurepalu
Ignase
Aardla
Alaküla
Kitseküla
Kurepalu
Roiu
Mõra
Igevere

19
20
23
24
26
27
28

29
30
31

Vladimir Pannik
Tiiu Raidla
Hilja Stümper
Amanda Käsper
Linda Mällo
Aime Saag
Lydia Viilup
David Kuruk
Valentina Gerassimova
Maimu Parts
Jaak Naulin
Heldi Kajastu

1934
1939
1926
1916
1929
1935
1928
1933
1928
1932
1937
1939

Roiu
Mõra
Igevere
Kriimani
Paluküla
Lange
Päkste
Aadami
Roiu
Roiu
Aardlapalu
Aardla

Hilda Liiv

1918

Päkste

Palju õnne !

Valla kultuurikalender
AUGUST 2000
Pühapäeval 13 augustil
Laupäeval
19. augustil

Pensionäride pidu
Haaslava suvelõpupidu

Priiuse Seltsimajas
Kurepalus

Lipupäevad augustikuus:
20. august – taasiseseisvumispäev

Jalgpallisuvi kestab
Maaspordiliidu
suvemängudel osales jalgpalliturniiril
ka Haaslava Baltoili võistkond.
Alagrupi vastasteks olid AS
Tarkoni, Tartu Jalgpallikooli ja
Puhja valla võistkonnad.
Tarkoniga mängiti viiki
2:2, Tartu Jalgpallikooliga 0:0.
Seejärel võideti Puhjat 11:1, millega kindlustati pääs poolfinaali,
kus aga kaotati Nõo valla võistkonnale 4:0. III koha kohtumises
alistati Peipsiääre valda 2:1.
8.
juulil
toimus
Kaagveres Kaagvere Cup 2000
milles osalesid ka meie valla
jalgpallimeeskonnad Haaslava

Baltoil ja Haaslava Isover. Viimane sai turniiril ühe 1:0 võidu
Luunja üle ja kaotas 0:2 FC
Karlovale, millega langes edasisest konkurentsist välja. Põhivõistkond Haaslava Baltoil võitis alagrupis Tartu linna 12:0 ja
Kaagveret 3:2. Poolfinaalis võideti Luunjat 7:0 ning finaalis 5:0
kuivalt Kaagvere võistkonda.
Esimest korda Kaagvere Cup'i
ajaloos saavutati esikoht ning
saadi hoiule rändkarikas.
Teise karika pälvis Haaslava Baltoili võistkond kui kõige
resultatiivsem osaleja.

Haaslava Baltoili võistkond: Ülo Kruus, Raino Nurme,
Andrus Lõssenko, Imre Merits,
Diimar Tarajev, Roomer Tarajev,
Janek Luiv, Janek Kisman, Vladimir Kovõlin, Tauno Kallas,
Kaupo Jansen, Janek Küün.
Haaslava Isoveri võistkond: Elvis Pukk, Kristjan
Jansen, Rain Jansen, Ivar
Dubolazov, Aimar Romet, Urmas Pleksner, Ülo Pedel, Eigar
Juht, Silver Tennosaar, Ahti
Luiv, Henri Sepp, Erki Nisu.
Ivar Dubolazov
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Politseiteated
 6. juunil avastati Aadami külas alajaama piirkonnast elektriliini juhtme A-35 vargus. Eesti
Energiale tekitatud kahju suurus
on 24578 krooni.
 2. juuni öösel varastati Roiu
alevikust Kesktänav 12 maja koridorist Tõnu Muru punane jalgratas Magnum, mille väärtus oli
3500 krooni.
 2. või 3. juunil varastati
Ignase külas Villemioja talu metsas seisnud metsaveotraktorilt
aku, FR-15 marki rotaator ja 4
voolikut. Kahju kokku 19000
krooni.
 Ööl vastu 26. juunit varastati
Haaslava külas Veski talu juurest
Peeter Barkalale kuuluv kollast

värvi muruniiduk ST16A ja aiakäru. Kahju suurus on väljaselgitamisel.
 28. juuni ja 1. juuli vahemikus tungiti sisse Sillaotsa koolimajja, kust varastati arvutid,
printer ja muusikakeskus. Eelnevalt lõhuti signalisatsioonisüsteem. Kahju suurust mõõdetakse
kümnete tuhandete kroonidega.
Käes on suvi. Õhtud on valged ja
kutsuvad toast välja. Lastele ja
nende vanematele pole aga liigne
meelde tuletada, et alates kella
23 kuni kella 6 hommikul peavad alaealised olema kodus, kui
neil pole kaasas oma vanemat
või isikut, kelle järelevalve alla
vanem on nad usaldanud. Selle

avaliku korra eeskirja nõude rikkumine võib kaasa tuua haldustrahvi kuni 2030 krooni.
Politsei poole pöördumiseks kasutage lühinumbrit 110 (linna
valimise 0 tuleb vallas asuvalt
analoogtelefonilt muidugi ette
valida); tööajal võib helistada ka
Tõrvandi politseijaoskonda tel
415 440. Konstaabli mobiiltelefon on 253 903 710, kodune
lauatelefon 490 250. Kui soovite
jääda tundmatuks, aga siiski politseid abistada, kasutage vihjetelefoni 308 850.
Ivar Dubolazov

Liikluskindlustus soodsamalt
Liikluskindlustuse seaduse kohaselt kuulub
liiklusõnnetustega tekitatud kahju hüvitamisele.
Selle tagamiseks on riik kehtestanud kohustusliku
liikluskindlustuse, milleks autoomanike poolt
makstav raha koguneb liikluskindlustuse fondi.
2% sinna laekunud rahast aga kasutatakse liikluskindlustuse maksesoodustuse andmiseks materiaalselt vähekindlustatud kindlustusvõtjatele.
Liikluskindlustuse maksesoodustust antakse materiaalselt vähekindlustatud mittetöötavatele ja üksi
elavatele pensionäridele, puuetega isikutele, puudega laste vanematele ja lasterikastele peredele.
Maksesoodustuse andmine toimub sularahata arvlemise korras vallavalitsuste kaudu ja soodustus
võetakse arvesse liikluskindlustuspoliisi vormistamisel.
Liikluskindlustuse maksesoodustuse suurus
oleneb soodustuse taotleja majanduslikust olukorrast ja sotsiaalsest seisundist ning maksimaalne
maksesoodustus võib rahaliste vahendite olemasolul olla kogu kindlustusmakse ulatuses.
Liikluskindlustuse maksesoodustust antakse nende taotluse alusel mittetöötavatele pensionä-

ridele, puuetega inimestele, puuetega laste vanematele ja lasterikastele peredele.
Liikluskindlustuse taotlemiseks esitatakse:
 sõiduki registreerimistunnistus
 pensionitunnistus või dokument puude kohta
 kirjalik põhjendus toetuse vajaduse kohta
Liikluskindlustuse maksesoodustuse saamiseks
palume selleks õigust omavatel isikutel pöörduda
vallavalitsuse sotsiaaltöötajate poole. Info tel.
490130.
Maie Otsa

Sünniaasta 2000

Hedvig Pungar
07.07.2000
Koke

Palju õnne!
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Valla ametiisikute majanduslikud huvid
Korruptsioonivastane seadus nõuab ametiisikutelt nende majanduslike huvide avalikustamist, milleks tuleb igal aastal esitada deklaratsioon
oma varalise seisu ja sellega seotu kohta.
Ametiisikuteks, kes majanduslikke huvisid
on kohustatud deklareerima, on vallavolikogu ja
vallavalitsuse liikmed ja valla poolt teenistusse
võetud isikud, kellel on oma ametikohast tulenev
õigus vastu võtta teisi inimesi puudutavaid otsuseid või otsustada valla varaga seotud küsimusi.
Vallavanem ja vallavolikogu esimees esitavad
deklaratsiooni riigikontrolörile ja need avalikustatakse Riigi Teataja Lisas. Ülejäänud esitavad deklaratsioonid vallavolikogu esimehele ja nende sisu
avalikustatakse vastavalt Haaslava Vallavolikogu
6. mai 1999 määrusele nr 27 Haaslava valla infolehes.
Siinkohal avaldamegi deklaratsioonide
hoidja, vallavolikogu esimehe Avo Samarüütli
poolt avaldamiseks esitatud andmed valla ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonidest
1999. aasta kohta. Andmed on avaldatud järgmises
järjekorras: 1. ees- ja perekonnanimi, 2. ametikoht,
3. kuupalk, 4. kinnisvara või ehitused, 5. sõidukid,
6. väärtpaberid, 7. pangaarved, 8. varalised kohustused ja võlad, 9. muud regulaarsed sissetulekud,
10. maksustatav tulu eelmisel aastal kokku, 11.
dividenditulu, 12. andmed vanemate, abikaasa ja
täiskasvanud laste tegevuse kohta.
1. Marju Jansen; 2. vallavolikogu liige, Uniküla
Hanso talupere liige; 3. ei olnud; 4. ei olnud; 5. ei
olnud; 6. ei olnud; 7. Hansapangas konto; 8. ei olnud; 9. ei olnud; 10. 3290 krooni; 11. ei olnud; 12.
abikaasa töötab OÜ-s Männiku Piim.
1. Jaan Undrits; 2. vallavolikogu liige; töökoht:
Haaslava valla asutuse Majaabi santehnik; 3. 2860
krooni; 4. kinnistu Haaslava vallas (abikaasade
ühisomand), 2-toaline korter Tartu linnas; 5. sõiduauto M-412 (1991), veoauto GAZ 52-04 (1978);
6. ei olnud; 7. konto Hansapangas; 8. ei olnud; 9.
ei olnud; 10. 31609 krooni; 11. ei olnud; 12. ema –
pensionär, abikaasa – pensionär, tütar – lillekaupluse müüja, poeg –veterinaararst, poeg – kunstiõpilane.
1. Sirje Vestmann; 2. vallavolikogu liige, töökoht:
pearaamatupidaja Tartu Kunstimuuseumis; 3.

5480 krooni; 4. elumaja Haaslava vallas Unikülas;
5. ei olnud; 6. ei olnud; 7. arvelduskonto Hansapangas; 8. ei olnud; 9. hüvitus volikogu töö eest;
10. 61235 krooni; 11. ei olnud; 12. abikaasa – ei
ela koos; poeg – töötab AS Pereleib.
1. Andres Arujõe; 2. vallavolikogu liige, OÜ Arujõe juhataja; 3. 3000 krooni; 4. kinnistu ja elumaja
Otepääl, korter Haaslava vallas; 5. BMW-520
(1994), Audi-80 (1988), Ford Transit (1980); 6.
2000 aktsiat nimiväärtusega 100 krooni; 7. ei olnud; 8. ei olnud; 9. ei ole märgitud; 10. 36000
krooni; 11. ei olnud; 12. abikaasa – töökoht OÜ
Arujõe; ema – pensionär; poeg – üliõpilane; poeg
– kaitseväeteenistuses; tütar – õpilane.
1. Virve Raidma; 2. vallavolikogu liige, füüsilisest
isikust ettevõtja – perearst; 3. ei olnud; 4. 3-toaline
korter Roiu alevikus; 5. ei olnud; 6. ei olnud; 7.
kaks kontot eesti Ühispangas, 1 Hansapangas; 8.
AS Ühisliising sõiduauto Nissan Almera 64764.04
krooni; 9.ei olnud; 10.26541 krooni;11. 10181
krooni; ema – pensionär; isa – pensionär.
1. Roomer Tarajev; 2. vallavolikogu liige; üliõpilane; 3. ei olnud; 4. ei olnud; 5. ei olnud; 6. ei olnud; 7. arvelduskonto Ühispangas; 8. Eesti Ühispangale 28750 krooni; 9. ei ole märgitud; 10. ei
ole märgitud; 11. ei ole märgitud; 12. isa töötab
AS Lemeks, ema töötab Tartu Tarbijate Kooperatiivis.
1. Jüri Saarkivi; 2. vallavolikogu liige, Rajanurme
talupidaja Lange külas; 3. ei olnud; 4. kinnistu ja
hooned Lange külas; 5. sõiduauto Ford Sierra; 6.
ei olnud; 7. ei olnud; 8. ei olnud; 9. hüvitus volikogu töö eest; 10. 35000 krooni; 11. ei olnud; 12.
abikaasa – talupere liige; tütar – talupere liige.
1. Maie Otsa; 2. vallavalitsuse liige, tervishoiu- ja
sotsiaalosakonna juhataja; 3. 6900 krooni; 4. kinnistu ja hoone Kurepalus ning korter ridaelamus
Tartus (abikaasade ühisvara); 5. sõiduauto Nissan
Sunny (1992, abikaasade ühisvara); 6. ei olnud; 7.
arvelduskontod Ühispangas ja Hansapangas; 8. ei
olnud; 9. ei olnud; 10. 83769 krooni; 11. ei olnud;
12. ema ja isa – pensionärid; abikaasa – töötab AS
Sebe, tütar – üliõpilane.
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1. Ida Talbonen; 2. vallavalitsuse liige, rahandusjuht-pearaamatupidaja; 3. 7645 krooni (koos lisatasuga); 4. elamu Haaslava vallas Ignase külas; 5.
ei olnud, 6. ei olnud; 7. jooksev konto Hansapangas; 8. ei olnud; 9. ei olnud; 10. 100788 krooni;
11.ei olnud; 12. abikaasa – töötab AS IsoverKlaasvill, poeg – töötab AS AT Herete; poeg – invaliid.
1. Aavo Omann; 2. vallasekretär; 3. 7130 krooni
(koos lisatasuga); 4. ½ mõttelist osa kinnistust ja
hooneist Järvamaal Kabala vallas; 5. ei olnud; 6. ei
olnud; 7. jooksev konto Hansapangas; 8. ei olnud;
9. ei olnud; 10. 71265.45 (+ haigustoetus); 11. ei
olnud; 12. abikaasa – töötab AS Janvemar raamatupidajana; poeg – töötab Tartu Descartes'i Lütseumis ja Haaslava vallas infojuhina.
1. Vahur Nõgene; 2. vallavalitsuse maa- ja ehitusnõunik; 3. 6300 krooni (koos lisatasuga); 4. kinnistu Haaslava vallas Kriimani külas; 5. Opel
Vectra (1990); 6. ei olnud; 7. Arvelduskonto Hansapangas; 8. ei olnud; 9. palk AS Bron; 10. 92527
krooni; 11. ei olnud; 12. abikaasa töötab OÜ
Lüger; ema – töötab Palamuse Vallavalitsuses; isa
– invaliid.
1. Heino Sild; 2. ehitusjärelevalveinsener; 3. 2025
krooni; 4. garaažiboks Tartu linnas; 5. sõiduauto
BMW; 6. ei olnud; 7. ei olnud; 8. ei olnud; 9. palk
Mäksa Vallavalitsuses kohakaaslusel töötamise
eest, riiklik vanaduspension; 10. 45298 krooni; 11.
ei olnud; 12. abikaasa – töötab Tartu Maakohtus;
tütar – töötab Tartu Karlova Gümnaasiumis, poeg
– töötab OÜ Savekate, ema – pensionär.
1. Evi Tamm; 2. valla arst; 3. 2025 krooni; 4. kinnistu Haaslava vallas, kinnistu Vastse-Kuuste vallas, 3-toaline korter Tartus; 5. sõiduauto Hyundai
(1997); 6. pole märgitud; 7. arvelduskontod Ühispangas ja Hansapangas; 8. ei olnud. 9. pole märgitud; 10. 44481 krooni; 11. pole märgitud; 12. abikaasa – talupidaja; poeg – üliõpilane; poeg – õpilane; isa – pensionär.
1. Eda Jõepera; 2. sotsiaaltöö vanemspetsialist; 3.
3120 krooni; 4. ei olnud; 5. sõiduauto Nissan
Bluebird; 6. ei olnud; 7. arvelduskontod Ühispangas ja Hansapangas; 8. ei olnud; 9. pole märgitud;
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10. pole märgitud; 11. pole märgitud; 12. ema –
pensionär; isa – pensionär; abikaasa – töötab Sillaotsa Põhikoolis.
2. Liivi Sepp; 2. hoolekande vanemspetsialist; 3.
2600 krooni; 4. ei olnud; 5. ei olnud; 6. ei olnud;
7. arvelduskonto Ühispangas; 8. ei olnud; 9. ei olnud; 10. 31841 krooni; 11. ei olnud; 12. abikaasa –
invaliid; ema – pensionär.
1. Ain Esko; 2. Sillaotsa Põhikooli direktor; 3.
6183 krooni; 4. korter Roiu alevikus; 5. sõiduauto
Opel Record (1983), 6. ei olnud; 7. arvelduskontod
Hansapangas ja Ühispangas; 8. Hansapangale
14000 krooni; 9. palk töö eest õpetajana 1697
krooni; 10. 98347 krooni; 11. ei olnud; 12. abikaasa – õpetaja Sillaotsa koolis.
1. Anne Lõssenko; 2. Lasteaia Kukupai juhataja; 3.
4295 krooni; 4. 3-toaline korter Roiu alevikus; 5.
ei ole märgitud; 6. ei ole märgitud; 7. arvelduskonto Ühispangas; 8. ei ole märgitud; 9. lisatasu eelkoolituse korraldamise eest 440 krooni; 10. 52985
krooni; 11. ei ole märgitud; 12. poeg – töötab Roiu
Majatehases, poeg – töötu.
1. Valeri Rudakov; 2. valla asutuse Majaabi direktor; 3. 5000 krooni; 4. kööktuba Tartu linnas, 3toaline korter Roiu alevikus; 5. sõiduauto Ford
Granada (1980), lõbusõidupaat Jaroslavets
(1973); 6. ei olnud; 7. arvelduskonto Hansapangas;
8. ei olnud; 9. ei olnud; 10. pole märgitud; 11. ei
olnud; 12. ema – pensionär, isa – pensionär.
1. Tiina Prentsel; 2. kultuuriasutuse Priiuse Seltsimaja juhataja; 3. 3670 krooni; 4. kinnistu ja elamu Kurepalu külas; 5. ei olnud; 6. ei olnud; 7. arvelduskonto Ühispangas; 8. ei olnud; 9. ei olnud;
10. pole märgitud; 11. pole märgitud; 12. abikaasa
– andmeid pole märgitud; ema – pensionär.
1. Elle Kruus; 2. kultuuriasutuse Roiu Raamatukogu juhataja; 3. 2910 krooni; 4. 3-toaline korter
Roiu alevikus; 5. ei olnud; 6. ei olnud; 7. arvelduskonto Ühispangas; 8. ei olnud; 9. palk 500
krooni kohakaaslusel arhivaaritöö eest; 10. 42830
krooni; 11. ei olnud; 12. ema – pensionär; isa –
pensionär.
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Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Rando Tevahi
Sirje Tevahi
Anne-Mai Tevahi
Andres Õige
Rosalinde-Vilhelmine Hals
Merike Tuum
Reelika Tuum
Olimpiada Demeškina
Irina Kalinina
Vladimir Abel

Ignase
Ignase
Ignase
Aardla
Päkste
Metsanurga
Metsanurga
Metsanurga
Ignase
Aardla

Pikamäe tee 1-12
Pikamäe tee 1-12
Pikamäe tee 1-12
Keskuse 1-3
Kaasiku
Teeharu
Teeharu
Teeharu
Pikamäe tee 1-11
Keskuse 3-2

Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Rakverest
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust

Roiu
Roiu
Kõivuküla
Kõivuküla
Ignase
Ignase
Ignase
Ignase
Tõõraste
Aadami
Aadami
Aadami
Aadami
Aadami
Aadami
Aadami
Aadami
Kurepalu

Männi 4-17
Männi 4-17
Aaviku
Aaviku
Vallimäe
Vallimäe
Vallimäe
Vallimäe
Kaspri
Laane
Laane
Laane
Laane
Laane
Laane
Laane
Aadami
Mõraoja 20

Tartusse
Tartusse
Elva
Elva
Kavastusse
Kavastusse
Kavastusse
Kavastusse
Tartusse
Saue valda
Saue valda
Saue valda
Saue valda
Saue valda
Saue valda
Saue valda
Tartusse
Ülenurme valda

Lahkusid vallast
Terje Rumme
Hannali Rumme
Maive Margus
Hanna-Marii Margus
Katrin Jurs
Mait Jurs
Toomas Jurs
Maarek Käärst
Riina Reha
Viktor Rätte
Alla Rätte
Leko Rätte
Aale Rätte
Toivo Rätte
Leo Rätte
Leino Rätte
Huugo Kirs
Maila Kruusemenet

KODUKANDI LOOD XLII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Millest jutustavad kohanimed
(Kasutatud Lemming Rootsmäe ja Ilse Rootsmäe uurimismaterjali. Järg. Algus veebruarikuu numbris)
Kooli talu – Igevere küla nime saanud.(Jaanus Ründal 1911 TarKondi talu – Kitseküla vanatalu, olemas juba 18. sajandil, arvatavasti asundustalu, mis rajati endise koolimaja tu).
Kortsu – Koke küla vanatalu,
aga veelgi varem. 1782-1811 revisjoni- asemele, mis asus siin kuni 1921. aastakirjades esineb Peetri-Märdi (Petri ni; seejärel muudeti vaestemajaks, mis mis oli olemas juba vähemalt 17. sajanMardi) , 1816-1858 revisjonikirjades põles maha 1922.a. jõulude ajal. [Prae- di lõpul ja 1782–1858 revisjonikirjades
Kitse Marguse nime all. Praeguse nime gu kuuluvad talu hooned perekond märgitud Porri (Pori) nime all – lähedal
oli Porioja. Praeguse nime päritolu olesai talu kruntiajamise ajal 1870. aasta- Riivesele].
– Kitsekülas tatakse saanud Kordsoost. Esmakordselt
tel, kuna asub "kondi" peal, s.o. kõrgeKoolukraav
mal kohal. (Olga Saks 1894 Elva, Alf- Sabali talust Kitse järve suunas kulgev mainitakse Kortso talu 1869 Haaslava
red Zoobel 1902 Tartu). Talu ostis kraav, kuhu varem maetud talu loomi. vallakohtu protokollis, kuid Kortzonimeline vabadik oli kirjas juba 1782
1881 päriseks Jakob Saks. [Praegune (Alfred Zoobel 1902 Tartu).
Koopamägi – Unikülas Tenso revisjoniraamatus. Talu oli omal ajal
talumaa omanik: Jelena Suik].
Konnaoja – Koke külast Tor- talu maal 100 m talust läänes (Kulla- suurim vallas (60 taalrit, Eesti Vabariigi
di talu maadelt algav Emajõkke suun- mäest põhja pool) asuv küngas, milles ajal enne sõda 99 ha). Haaslava mõis
duv oja, mis on nüüd kraavitatud ja varem asunud talu kartulikoopad. [Ella kasutanud talu rendimõisana, kuhu Kitseküla rahvas käinud orjaajal tegu tesuubub Emajõkke Kabina küla kohal. Tšura 1900 Tartu]
Kordsoo (Kortsuu) – Koke kü- gemas (Alfred Zoobel 1902 Tartu).
Varem võinud sellel paadigagi sõita. Ka
Porioja ja Koke peakraav.(Jaanus las Kortsu talust idas asuva soo varasem 1881 ostis talu endale päriseks senine
Ründal 1911 Tartu).
nimetus, millest ka Kortsu talu oma rentnik Johan Black.

Kriisa
talu
–
Uniküla
(Iljamõisa) vanatalu, mis on mõisa
kvoodimaa taluna kaardile märgitud
1866 ja osteti mõisalt 1888. [Praegune
talumaa omanik Kalju Raag].
Kruusaaugu talu – Haaslava
küla asundustalu A-51, 1944 sõjategevuses hooned hävisid. [Praegu asub
seal Alo Õunale kuuluv Õunatalu].
Kruusamäe talu – Haaslava
küla vanatalu. [Praegune omanik Olga
Palk]
Kuke talu – Haaslava küla endine popsikoht. Hooned Nõukogude
ajal lõhutud. [Maa nüüd liidetud Linda
Välja Ainsoo talu külge]
Kulla talu – Kitseküla vanatalu
nr 13. 1782-1858 revisjonikirjades esineb Sabali taluna, praeguse nime
omandanud nähtavasti Jaan Goldilt, kes
tuli peremeheks 1840. aastail ja ostis
selle päriseks 1881. Rahva hulgas tuntud Tani taluna. See nimi on arvatavasti
pärit 19. sajandi I poolelt, mil peremeheks oli siin Tenso Tani Jüri. [Hooned
kuuluvad praegu Mihhail Ivanovi pärijaile, maa vallale].
Kullamägi – Unikülas endise
Tenso, nüüd Kullamäe, talu maal hooneist 100 m edelas teisel pool Lootvina
teed asuv väike seljandik, kuhu Rootsi
kuningas olevat oma kulla matnud.(Amanda Voltri 1905 Kärevere).
Teine muistend räägib, et mäe kuhjanud
üles Kalevipoja kullast adraots hetkel
kui adraots murdunud (vt eespool Kalevipoja künnivagu). Kuld olevat veel
praegugi mäe sees (Alfred Zoobel 1902
Tartu). Liivgi olevat kullasegune ning
sätendavat päikese käes (Ella Tšura
1900 Tartu]. Uniküla elanik Leena
Prikko, keda hüüti Kulla-Leenaks, kelle
tare seisis mäel kuni 1920. aastate lõpuni, leidnud 1912.a. paiku mäest kasetohukastikeses 9 naela Rootsi rahasid,
mille müünud edasi kellelegi juudile
(Aleksander Ilves 1880 Kärevere, Taavit Peedoson 1880 Alaküla, Ella Tšura
1900 Tartu). Kulla-Leena vanaisa olevat varem samuti mäest leidnud õhukesi
kuldrahasid. (Ella Tšura 1900 Tartu).
Mäe lõunakallakul asub suurem umbes
1,5 m läbimõõduga ja 1 m kõrgune kivi,
mis pealt laudtasane ja mille ühes küljes
on kõrgem rant. Rahvamuistendi järgi
olevat see kivi seest õõnes, sest väiksema kiviga koputamisel tekkivat eriline
hele kõla. Kulla otsinguil olevat korduvalt tahetud kivi lõhkuda (Taavit
Peedoson 1880 Alaküla, Ella Tšura
1900 Tartu). Kord tulnud linnast kolm
meest ja kaevanud kivi alla suure augu,
kuid on teadmata, kas nad ka midagi
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leidsid. Kullamäel olevat vanasti tantsitud ja pidusid peetud, kuna lähedal asunud külavainu (Voldemar Voltri 1907
Kärevere]
Kulli praks – Uniküla Tenso
talu mets, taluhooneist ¾ km lõunakagu
suunas, Käremäest ¼ km itta, mis saanud nime arvatavasti lähedal asuvalt
Kulli- ehk Rotimäelt, kus elanud Kullinimeline metsavaht.
Kullimägi – Unikülas Jutra talu maal hoonetest 0,5 km põhja pool
Mõraoja vasakul kaldal asuv seljandik,
mis ulatub Kunnimäe lähedale. Mäel
kasvanud metsatukas pesitsenud varem
rohkesti kulle ja seal elanud pops Kulli
Jaan (Alfred Zoobel 1902 Tartu). Mäge
nimetatud ka Pikamägi või Pikkmägi
(Oskar Roose 1907 Uniküla).
Kunnimägi – Kõrge ja järsk
piklik küngas Unikülas Mõraoja vasakul kaldal Soosaare talu maal, hoonetest
0,5 km põhjas, kus varem külanoored
laupäevaõhtuti käinud pillerkaaritamas
ja kiikumas. Seal tehtud ka mai- ja jaanituld. (Jüri Lestal 1884 Uniküla, Värdi
Parisalu 1884 Uniküla, Amanda Voltri
1905 Kärevere). Ühe rahvajutu järgi
saanud mägi nime sellest, et siin olnud
Rootsi kuningas Karl XII sõja ajal peidus. Kui tagaajajad ligidale jõudnud,
peidetud ta lähedalasuva (umbes 0,3
km) Iljamõisa korstnasse (ERA II 150,
98). Teise jutu järgi olevat mäel keegi
Kunni mänginud ja tantsinud (Alfred
Zoobel 1902 Tartu). Mäge nimetatud ka
Munamäeks (Oskar Roose 1907 Uniküla).
Kunnimägi – Väike kõrgendik
Koke küla edelapiiril Kunnimäe talu
kohal Tordi talu lähedal, mis nüüd on
osalt maha kaevatud. Nimi olevat tuletatud sellest, et "Haaslava maa ulatunud kuni selle mäeni" (Juhan Teder
1896 Koke).
Kõivemägi , ka Kõivealutse
(Helene Tensbek 1896 Tartu) ja Kõivala (Alfred Zoobel, 1902 Tartu) – Unikülas Marguse talust 0,15 km lõunaedelasse Luusepere talu maal teiselpool
maanteed asuv kõrgem küngas, mille
läänepoolne ots on maha kaevatud.
Praegu kasvab künkal noor männimets,
aga veel 20. sajandi algul kasvanud siin
kaks kaske, kõivu, millest mägi nime
saanudki (Elfriede Lillo 1902 Uniküla).
Varem olevat sead mäest välja tuhninud
rohkesti luid, mispärast ühtede arvates
asub mäel Rootsi sõja aegne matusekoht (Elfriede Lillo 1902 Uniküla,
Adele Päiv 1891 Päkste, Liidia Voitka
1910 Tartu), teiste (Värdi Parisalu
1884 Uniküla) ja ka muinsuskaitsjate
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arvates on tegemist muistse külakalmistuga. Hüütakse ka Luusepera mäeks.
Kõrbe talu – Asundustalu
Aardlapalu külas. Ka Villa Hortensia
[praegune omanik: Valter Ranken]
Kõrgemägi – Vooremäe lõunapoolne kõrgendik (Amanda Voltri
1905 Kärevere).
Kõrtsi talu – Uniküla endine
kõrtsitalu.
Kährimägi – Küngas riigimetsas Möldripalu vahtkonnas Sammelsoo
ümbruses (Juuli Laane, Tartu). Sama
nime kannab ka Haaslava külas asuv
Ekardimägi. [kähr = mäger].
Käo talu – Mõra küla vanatalu
nr 77. Nimi on arvatavasti pärit talude
kruntiajamise ajast 1970. aastail. Talu
ostis 1881 päriseks Jaan Opmann.
Käremägi – Unikülas Tenso
talu metsa serval talust 0,5 km kagus
asuv kõrgendik, kus muistsel ajal peetud külakogukonna nõupidamisi, nn
kärajaid, seetõttu kutsutud mäge ka
Kärajate mäeks (RKM I 5, 504), kuna
siintehtud palju kära (Amanda Voltri
1905 Kärevere). Ühe teate järgi käinud
siia suure kivi juurde kokku nõu ja kohut pidama kahe kihelkonna (Võnnu ja
Kambja) rahvavanemad, kuna mägi
asub kahe kihelkonna piiril (Voldemar
Voltri 1907 Kärevere). Kärajatega võib
olla seotud ka lähedal asuv Kärevere
küla [praegu kannab küla Aadami
nime].
Kääpamägi – Unikülas Pruksa
talu lähedal (0,4 km lõunas) Möldripalu
vahtkonna serval metsas asuv väike
kõrgendik, kust varem olevat olnud
kääpad, mis nüüdseks küll madalaks
vajunud ja suuremalt osalt kadunud.
Lähedal väljal olnud vanasti lahing
rootslaste ja venelaste vahel, langenud
sõjamehed maetud mäkke (Johannes
Pruks 1885 Uniküla; Amanda Voltri
1905 Kärevere).Teise teate järgi olnud
siin muistsete eestlaste võitluspaik ja
siia käinud kokku rahvavanemad (Alfred Zoobel 1902 Tartu). Kääpamäest
paarsada meetrit läände (Pruksa talust
½ km edelasse) asub riigimetsas väike
kõrgendik, mille peal on rohkesti väikesi kive. Siin olnud vanasti Rootsi sõdalaste sepipada (Alfred Zoobel 1902 Tartu).
(Järgneb)
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Teataja

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

25.05.2000 nr 13

Roiu Lasteaia Kukupai põhimääruse kinnitamine
Võttes aluseks Koolieelse lasteasutuse seaduse (RT I 1999, 27, 387) paragrahvi 9 lõike 3 Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada Roiu Lasteaia Kukupai põhimäärus vastavalt käesoleva määruse lisale.
2. Määrus jõustub 26.mail 2000.
Avo Samarüütel
volikogu esimees
Lisa: Roiu Lasteaia Kukupai põhimäärus
(Lisaga saab tutvuda Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus)

Vallavalitsuse istungitel otsustati
•

•

•

•

nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega
Ingrid Lillele Aadami külas 50 ha maatulundusmaaks, Linda Väljale Haaslava külas 25,01
ha maatulundusmaaks ja Inne Avastele Unikülas 2691 m2.
määrata ühekordne sotsiaaltoetus 500 krooni
valla eelarvest kahele taotlejale, kes on sattunud raskesse majandusolukorda ja ühele taotlejale puudega lapse laagrituusiku ostmiseks;
maksta täiendavat riiklikku toimetulekutoetust
200 krooni 14 taotlejale õppekulude katmiseks;
kinnitada projekteerimistingimused Hando
Piispale Palukülas Kruusamäe kinnistule sauna
ja tiigi rajamiseks ning Ivar Dubolazovile
Päkste külas Kasealuse kinnistul olemasoleva

•

•

lauda laiendamiseks; Harri Terasele Tõõraste
külas Männimetsa kinnistule elumaja ja paisjärve rajamiseks ning Enn Prostile Haaslava
külas Loosi kinnistul hävinud elamu asemele
uue projekteerimiseks.
anda eestkosteasutusena nõusolek Roiu alevikust lastekodusse suunatud 1994. a. sündinud
lapse lapsendamiseks.
kinnitada enampakkumise tulemused Roiu alevikus Meistrite 7 asunud endise masuudihoidla
müügi kohta. Ostja on 4000 krooni eest osaühing Charlety.

Mälestame lahkunuid

Arnold Haavik
18.07.1950 – 19.06.2000
Igevere

Helmi Roose
18.06.1911 – 05.07.2000
Uniküla

Lembit Kaasik
27.05.1929 – 09.07.2000
Aardla

Olga Palk
18.05.1906 – 14.07.2000
Haaslava

