Haaslava valla infoleht

Nr 8 (75) august 2000

Esilehekülje politseilugu
Seekord on tõepoolest põhjust politseilooks esileheküljel, nimelt võitis selle aasta üleriigilise konstaablite
kutsemeisterlikkuse võistluse meie valla konstaabel
Ivar Dubolazov. Ta oli esikohavõitja ka 1995. aastal.
Kindlasti lugesid kõik 16. augusti "Tartu Postimehe" artiklit "Parim konstaabel elab Haaslaval".
Nüüd anname võistluste kommenteerimiseks sõna Ivarile endale:
Konstaablite VII kutsemeisterlikkuse võistlused toimusid Harjumaal Paunkülas 10.- 12. augustini.
Osa võtsid kaheliikmelised võistkonnad kõigist politseiprefektuuridest. Kokku oli võistlemas 38 konstaablit. Tartust oli kaks võistkonda. Tartu I – Haaslava
konstaabel Ivar Dubolazov ja Kert Kotkas Tartu Ülejõe politseijaoskonnast. Tartu II võistkonna moodustasid Paikuse Politseikooli kadetid Villu Örd ja Jüri
Nõmm.
Esimesel päeval võisteldi seaduste tundmises,
milles Kert Kotkas sai esikoha. Kohe pärast seda toimus võistlus tähelepanus. 6 minuti jooksul näidati
võistlejaile 4 fotot ja hiljem tuli meelde tuletada fotodel nähtud üksikasju. Võistkonnakaaslane saavutas
teise koha, ise jäin kolmandaks. Kahe ala kokkuvõttes
oli meie võistkond juba kindel liider, individuaalarvestuses oli esikohal Kert Kotkas, mina aga teine.
Õhtul kell 18 algas vigursõiduvõistlus Paides,
kus sõitsime "kaheksat" nii edaspidi kui tagurpidi, samuti tuli sõita külgboksi nii eest kui tagant, läbida slaalom ja seda kõike aja peale, kusjuures jälgiti raja läbimise puhtust. Tartu võistkonnad sõitsid minu tööautol
Suzuki Vitara. Võitsin vigursõidus esikoha 1sekundilise edumaaga. Võistkondlikult oli meie võistkond nüüd teistest pikalt ees.
Teine päev algas laskmisvõistlusega. Vaja oli
joosta 70 m, laadida püstol ning tulistada 5 kuuli ühte
märklauda, seejärel laadida püstol kolme padrunisalvega, lasta kolm kuuli teise märklauda ning joosta tagasi lähtekohta. Eelkõige arvestati tulistamise täpsust,
alles seejärel aega. Minul laskmine ebaõnnestus, läksin
liialt närvi. Ma pole lähiaegadel laskmises nii halba
tulemust saanud – ainult 34 silma. Parima laskja tulemuseks oli 64 silma. Laskmises jäime oma võistkonnaga seitsmendaks, võitjaks tuli Tartu II. Aastad pole
vennad: viie aasta eest sain samas laskeharjutuses Eesti
parima tulemuse.
Järgmine ala oli kombineeritud teatevõistlus.
Teadsime, et nüüd tuleb kogu jõud mängu panna, et
säilitada võistkonna koht esikolmikus. Vaja oli stardist

joosta umbes 4 m pikkuse käsivarrejämeduse köiega
90 m, visata siis köis käest, läbida autokummidest takistusriba, joosta veel 30 m, haarata maast kolmemeetrine 12-15 cm läbimõõduga puupalk ja viia see joostes
70 m kaugusele, seejärel laskuda 20 m järsakust alla
jõkke, kus purustada õhupall vees 4 m kaugusel kaldast, seejärel tuldud teed tagasi järsakust üles, haarata
kaasa mahajäetud palk, seejärel ka köis ning joosta
tagasi lähtekohta. Jäin selles võistluses kaheksandaks,
kusjuures aeg oli mul 1,57 ja võitjal 1,51. Võistkonnakaaslase aeg oli 2.08, mis langetas ta minust tahapoole,
teiseks. Nii õnnestus ka teine võistluspäev lõpetada
liidrina.
Kolmandal hommikul oli kavas viimane võistlusala, milleks oli 3-minutiline sõnavõtt loosiga võetud
teemal. Minul oli teemaks Sõnavõtt Kaunispaiga vallavolikogu koosolekul, kus arutatakse korda valla territooriumil toimuvail suurüritustel. Sain sõnavõtu eest
46 punkti ja teise koha. Võitjaks osutus 50 punktiga
võistkonnakaaslane Kert Kotkas.
Nii lõppeski võistlus mulle esikohaga (193
punkti), teiseks jäi Kert Kotkas (184 punkti), kolmandaks Meelis Juhandi Saare prefektuurist (178 punkti).
Võistkondlikult tuli samuti esikohale Tartu I võistkond.
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Kes augustikuus on sündinud...
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13

Elfriede Taavita
Linda Arujõe
Õie Kalmus
Maria Soover
Natalja Derjabina
Malle Hirsnik
Jaan Mölder
August Reit
Evald Papp
Õnne Kõõra
Reet Undrits
Linda Välja
Andi Kreutzberg
Aleksandr Tikka

1918
1929
1933
1921
1937
1935
1938
1926
1929
1937
1936
1928
1938
1926

Aardla
14
16

Uniküla
Tõõraste
Ignase
Uniküla
Lange
Roiu
Uniküla
Roiu
Päkste
Kurepalu
Haaslava
Roiu
Ignase

20
21
22
24
25
26
30
31

Albert Leiman
Salme Põlgast
Endla Grossberg
Värnanda Paide
Kalju Kägo-Saunasoo
Lidia Mooses
Heinrich Kirm
Ülo Arju
Aleksandra Babarõkina
Lembit Ziugmann
Eduard Sloog
Melaine Pitka
Kalju Kotkas
Aleksandr Rudakov

1929
1926
1928
1931
1939
1921
1916
1931
1938
1939
1940
1931
1934
1929

Päkste
Päkste
Roiu
Kriimani
Päkste
Ignase
Roiu
Haaslava
Roiu
Koke
Tõõraste
Ignase
Haaslava
Roiu

Palju õnne !

Lasteaia- ja koolisügis läheneb
 Aitäh!
Lasteaia "Kukupai" suured ja väikesed
koos emade ja isadega tänavad vallavavolikogu ja -valitsust, et leiti võimalus
muuta meie vana ja väsinud maja tõeliselt kauniks muinasjutumajaks.
Nüüd on siin tõeline rõõm töötada ja
mängida.
Armas sõber, kutsume sindki meie
mängumaale.

Oleme avatud igal tööpäeval kella 7.15
kuni 18.15
Juhataja Anne Lõssenko
 Vallavalitsuse sotsiaalosakond palub lapsevanematelt informatsiooni laste kohta, kes käivad väljaspool valda
asuvates lasteaedades. Septembrikuu
jooksul tuleb sõlmida uued lepingud
lasteaiakoha eest tasumise kohta kõigil
neil, kelle lepingud on sõlmitud enne 1.

juunit 2000. Varem sõlmitud lepingute
kehtivus lõpeb 1. oktoobril ja nende
alusel Haaslava vald pärast seda lasteaiakohtade maksumuse eest ei tasu.
 Gümnaasiumis, kutseõppeasutuses
ja kõrgkoolis õppijad, tuletame meelde,
et vallavalitsuse sotsiaalosakonda tuleb
tuua või saata kooli tõend selle kohta
kus te oma haridusteed jätkate.
Osakonnajuhataja Maie Otsa

Valla kultuurikalender
September 2000
7. septembril
Uuendatud Sillaotsa Põhikooli staadioni
avamine. Jalgpallimatš: valla omavalitsus ja Sillaotsa kool.

05049568 Tiina.Alates septembrist üürib Priiuse Seltsimaja
välja ruume (erinevad variandid) üritusteks ja perekonnasündmuste tähistamiseks. Info tel 352 568 ja 050 49 568

Septembris algavad seltskonnatantsukursused Priiuse Seltsimajas. Huvilistel võtta ühendust tel 490130 Merle või

Lipupäevi septembris ei ole

Sünniaasta 2000
Liisbeth Pirn
05.08.2000
Roiu
Palju õnne!
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Politseiteated
 Ajavahemikul 28. juunist 2. augustini on Koke külas varastatud osaühingule Männiku Piim kuuluvast kütusemahutist 4,5 tonni punast diislikütust
väärtuses 20700 krooni.
 Ööl vastu 25. juulit varastati Aardla külas aktsiaseltsi A. Koorits tootmishoonest järkamissaag väärtusega 12390
krooni.
 27. juulil varastati Mõra külas
Makkle talu hoovilt Ain Sinikale kuuluvaid purjelauadetaile, matkanuga
Buck, politsei-taskulamp. Tekitatud
kahju suurus on 18700 krooni.
 27. juulil varastati Kurepalust Janek Kaha elukohast lastejalgratas. Kahju suurus on selgitamisel.
 Ööl vastu 7. augustit varastati Mõra külas Olev Lauri soojakust ketaslõi-

kur AEG, alumiiniumtalasid ja 2 elektrimootorit.
 Ajavahemikul 26.– 27. juulini tungiti Aadami külas sisse Viktor Tootsile
kuuluvasse Lepassaaare kõrvalhoonetesse, kust varastati elektriline muruniitja, 4 rulli traati ja tööriistu kokku 6250
krooni eest ning samas lõigati maha 5
mastivahet Eesti Energia AS õhuliini
maksumusega 4032 krooni.
 31. juulil püüdis Vladislav
Kalinitšenko Aardla külas Tõnu Ojamaale kuuluvalt ekskavaatorilt varastada elektrijuhtmeid, tööriistu jne. Kahju
suurus on 1200 krooni.
 Ööl vastu 14. augusti varastati
Roiu alevikus Kesktänav 10 puukuurist
seina lahtilõhkumise teel Ilme Kalvetile
kuuluv jalgratas, kummipaat ja kalapüügitarbeid kokku 12415 krooni eest.

 15. augustil avastati, et Haaslava
külas Kalamajandi kinnistul asuvast
Riina Kalda pooleliolevast majast on
varastatud 7 klaaspaketti väärtusega
12390 krooni.
 23. augustil avastas T. Šits, et tema
korterist Roiul Kesktänav 11-4 on varastatud raha 2900 krooni.
Politsei poole pöördumiseks kasutage
lühinumbrit 110 (linna valimise 0 tuleb
vallas asuvalt analoogtelefonilt muidugi ette valida); tööajal võib helistada
ka Tõrvandi politseijaoskonda tel
415440. Konstaabli mobiiltelefon on
253 903 710, kodune lauatelefon 490
250. Kui soovite jääda tundmatuks, aga
siiski politseid abistada, kasutage vihjetelefoni 308850.
Ivar Dubolazov

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

Lange külas
Välja – Salme Suurväli omandisse tagastatud maa aadressi ja
katastriüksuse nimena

Aardlapalu külas
Palupealse – Arnold Grossberg ja Toomas Toom omandisse
kuuluva Roodna talu tükeldamisel tekkiva maa katastriüksuse nimena;
Liivamäe – Arnold Grossberg ja Toomas Toom omandisse
kuuluva Roodna talu tükeldamisel tekkiva maa katastriüksuse nimena;

Roiu alevikus

Kriimani külas
Tareke 1 – Meeli Suumann hoonete aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;

Männi 3 – Korteriomandeis hoone aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;
Unikülas
Iljamõisa – Osvald Sasko 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.

ERAMETSAOMANIKUD
Piirkondlik metsaspetsialist Väino Suigussaar (tel 050 50 939) ootab Haaslava vallamajas metsakorralduskava välja võtma igal neljapäeval kella 10–12 järgmisi metsaomanikke: Marielle Annamaa
(Mandli), Urmas Raig (Sika), Elga-Rosalie Ustav (Raamatu), Juhan Voites (Taga-Haage), Vaida Link
(Lingi), Kalju Raag (Kriisa) ja Rainer Justus (Kangatsi)
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KODUKANDI LOOD XLIII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost

Koorilaul Haaslaval
Tänavu juulikuus peeti Kurepalus 23 korda Haaslava meestelaulupäeva. Sellele toredale traditsioonile pandi
algus täpselt 65 aastat tagasi – 11. augustil 1935 korraldati
esimene Haaslava meestelaulupäev.
Sel puhul vaatlemegi lähemalt laulukooride tekkelugu ja muusikaürituste korraldamist Haaslaval 19. sajandi
lõpust kuni 1940. aastani.
19. sajandi lõpul sai Eestis alguse ilus tava: igal
vähegi kaalukamal rahvuslikul, seltskondlikul või avalikul
üritusel oli kavas ka laulmine. Esimesed teated organiseeritud kontsertidest Haaslaval tulevad 1880. aastate lõpust.
Tsiteerime 1887. aasta 27. juuni Postimeest:
Pühapäeval 21. juunil oli Haaslava mõisas kontsert
ja näitemäng. Kontserdi andsivad Tammistu ja Haaslava
laulukoorid. Kambja laulukoor oli iseäralise takistuse pärast
tulemata jäänud. Laulud olivad, nagu kõigil näha, hoolega
õpitud ja saivad puhtaste ette kantud.
Teada on ka, et 1894. aasta 18. juunil toimunud
Eesti Üldlaulupeost võttis osa Jurjevi kreisist 61 sega-, 31
mees- ja 17 mängukoori, nende seas ka Haaslava laulukoor.
Kahjuks ei ole midagi lähemalt teada, kes olid tollal kooride
organiseerijad ning kuidas nad tekkisid. On tõenäoline, et
loojaiks olid koolmeistrid, kes lapsi ja siis ka nende vanemaid laulma õpetasid. Igevere koolmeistri Jaan Mälsoni kohta on teada, et ta igati laulmist propageeris ja edendas.
Ka oli Kurepalu juba varasemal ajal Tartu rahva
seas hinnatud väljasõidukoht. Siin käisid pidu pidamas nii
erinevad seltsid ja üliõpilaskorporatsioonid kui ka perekonnad ja lihtsalt logelevad linnavurled. Kultuurilembelisemad
kasutasid vabas looduses viibimist ka laulu ja teatritükkide
harjutamiseks. See oli mõnikord veel tuluski, sest kohalikelt
sai etenduste vaatamise eest rahagi küsida. Võibolla sai sellelaadsest tegevusest ka Haaslava rahvas ise innustust koorilaulu edendamiseks.
Kõrvale ei tohi heita ka võimalust, et kohalikud
mõisnikud oma teenijarahvast ja talupoegadest lauluhuvilisi
kokku koondasid ja kooris laulma harjutasid. Selle võimalikkusest räägivad mitmed teated kontsertidest Haaslaval,
mille organiseerimiseks ja korraldamiseks ajal, kui kohapeal
veel mingeid seltse polnud, peale mõisnike vaevalt võimalusi
oli.
Oli nüüd selle päris algusega kuidas oli, fakt on see,
et juba üle 120 aasta on Haaslaval koorilaul kõlanud. Peale
eelnimetatud meestelaulupäevade on siin ammu peetud laulupidusid, korraldatud kontserte ja muid muusikaüritusi.
Sirvime vanu ajalehti:
Postimees, 4. juuni 1896:
Ütlemata kauni kontserdi andsid Haaslaval Emajõe kaldal
2. juunil "Ugaunia" meeste- ja segakoorid. Ilm oli kontserdi
päeval ilus, mille tõttu ka rahvast rohkesti koos oli. Kontserdi kavas oli 16 laulu, millest 13 mees- ja 3 segakoor
laulsivad. Laulude ettekanne oli nii hää, et rahva tungiva
palve peale kõik segakoori laulud korratud saivad. Lõpuks
oli rahvale ka väike jalakeerutus.
Olevik, 23. juuni 1898:

Haaslava mõisa ruumides pidas St. Maria lauluselts 21.
juunil oma suvepidu. Pidu eeskava oli kaunis sisurikas. Laulud kõlasid hästi ja puhtalt ja leidsid rahulolemist. Kavas
olid veel näitemängud naljalaulud. Soovida oleks, et nimetatud selts veel ühe niisuguse pidu toime paneks.
Olevik, 29. juuni 1899:
Haaslaval andis Setu segakoor jaanipäeval 24. juunil kontserdi. Laulud, millest mõned kuulajatele väga nalja tegid,
läksid kõik kenasti. Sissetulek oli üle 40 rubla. Kurb oli aga
see, et kontserdil olijatest enamik olid jurjevlased.
See, kas 1895 – 1899. aastail laulukoori tegutses, ei
ole teada. Igatahes ei ole leitud kusagil ajalehes selle kohta
mingit teadet. 1900. aasta jaanuaris asus Haaslava vallasekretäri ametisse Jaan Väljaots. Temast sai 20 aastaks siinse
lauluelu eestvedaja ja koorijuht. 17. juulil 1900 ilmunud
Postimehest loeme:
Kontserdile Haaslava vallamaja juures 16. juulil,
mis Kaleva kvarteti ja Haaslava segakoori poolt toime pandi, oli rohkesti nii linna- kui ka ümberkaudset maarahvast
kokku tulnud. 15 laulu, mis kvarteti ja segakoori poolt ette
kanti, leidsivad kõik kiitust. Kontserdiga nähti kõik rahul
olevat, niihästi korra kui ka ettekannetega.
1901. aasta suvest hakkas muusikaelu korraldama
vastasutatud karskusselts Priius. Senine Haaslava segakoor
ühines seltsiga. Paraku olid asjaolul, et koor tegutses karskusseltsi juures, ka oma miinused. 17. juuni 1903 ajaleht
Olevik kirjutab:
Seltsielu Haaslaval.
Kui jõudsasti rahva vaimuelu edeneda võib, kui
rahval tublid eestvedajad on, seda näeme karskusseltsi asutamisest saadik. Ilusasti kõlab siinne koorilaul, mis koorijuhataja väsimata töötamise järel kaunisti helisema hakkas.
Peab aga ütlema, et seltsil ägedate vastastega tegemist on,
kes nendele iga sammu peal takistusi teha püüavad. Vastaste
hulka suurendavad 2 joomakohta. Ka on Haaslaval palju
tagurlasi, kes sellega uhkustavad, et nemad ja nende vanemad ikka ilma seltsita ja igaüks omaette ja omapead on elanud ja siiski ikka mehed olla.
3. skp oli Haaslava vallavolikogu koosolek, kus
"Priiuse" esimees esitas palve volikogule, et 22. juunil lubataks seltsil oma teist suvepidu ühes kontserdiga vallamaja
õue peal ära pidada. See sünnitas palju vaielusi. Tagurlased, keda küll volikogus vähem osa on, tõstsivad pidu toimepaneku vastu nii suurt kära, et otsustati kontsert ja pidu
hoopis mujal ära pidada. Juba see, et laulukoor pühapäeviti
oma juhataja juurde vallamajja ja Sillaotsa koolimajja kokku käib laulu harjutamas, täidab tagurlasi sapiga ja nad
nimetavad seda valla hoonete lõhkumiseks, mis täiesti ärakeelatud peaks olema.
Kas oli tegemist vastutegevuse või mingi muu põhjusega, aga koorilaul käis tõusude ja mõõnadega. 1910. aasta
12/14. juunil võtsid Tallinna III laulupeost osa ka Priiuse
segakoor 12 lauluga ja Priiuse meeskoor 8 lauluga. Mõlemat
koori juhatas Jaan Väljaots. Pool aastat hiljem, 19. jaanuaril
1911 aga kirjutas Päevaleht:
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Koorilaul, mis Haaslaval
kord üle nurga kuulus oli, on peale seismajäämist uuesti perimäge
minemas. Muusikakoori praegu
veel ei ole, ka lagunes möödunud
aasta lõpul keelpillide kvartett,
sest ta jõud laiali läksid.
Uuesti on koor koos
1912. aastal, kui Postimees 19.
mail kirjutas:
Suvistepühadel
olid
Haaslaval näitemäng ja koorilaulukontsert. Kontserdi laulud ei
olnud aga mitte kõige kindlamalt
ette valmistatud.
Hilisemast ajast ei ole ka
Priiuse koorist või kooridest ajakirjanduses suurt midagi kuulda
Lauluhuvi on aga jäänud. Nii kutsuti Eesti Vabadussõja ajal 17.
augustil 1919 Haaslavale kontserSillaotsa segakoor. Esireas prillidega – J. Lõhmus (fotopaljundus Puusta talu perekonti andma Miina Hermann koos
naalbumist)
kolme kooriga. Uuesti tegi katset
Priiuse laulukoori kokku kutsuda
jatoimetajaks Aksel Meoma, kassahoidja Johannes Rüütli,
1923. aasta sügisel Sillaotsa kooliõpetaja Juhan Lõhmus, aga
kroonikat peab Huko Polli.
hõõrumised seltside ja sinna mittekuuluvate inimeste vahel ei
Haaslava Meestelaulu Ühingu meeskoor võttis aasvõimaldanud seltsi nime kandvat koori kokku kutsuda.
tatel 1923, 1928, 1933, 1938 üldlaulupidudest, 1929.a. juu1937. või 1938. aastal asutati Priiuse juures uus
nis osaleti Pärnumaa V laulupeol, 1930. aasta juulis Tartulaulukoor. 24. veebruaril Haaslaval toimunud Eesti Vabariigi
maa II laulupeol, 1934. aasta 1. juulil Kaagvere laulupäeval,
22. aastapäeva aktusel esinesid kontserdiga Meeslaulu ühin1934.a. 15. juulil Kambja kihelkonna vaimulikul laulupäeval,
gu koor, Sillaotsa segakoor ja Priiuse segakoor. Koore juha1935.a. juunis Kambja laulupäeval, 1935.a. 1. septembril
tas Haaslava Meeslaulu Ühingu ja Priiuse koorijuht Aksel
Tartumaa III laulupeol, 1939.a. 11. juulil Tartu V MeeslauRüütli.
lupäeval, millega tähistati Eesti laulupidude 70. juubelit.
Teadaolevalt on Haaslaval tegutsenud veel mitmeid
1940. a. 10. märtsil korraldas meeslauluühing koos Kaitseliikoore.
duga kontserdi Eesti Vabadussõjas langenute mälestussamba
1920.a. kevadel asutas Aksel Rüütli Tööliste Ühisurajamise heaks.
se juurde laulukoori, mille esimene avalik kontsert toimus
Haaslava Meeslaulu Ühing saadeti laiali 27. oktoob16. oktoobril 1920. Paari aasta pärast koor lagunes koos
ril 1940 Nõukogude okupatsioonivõimude poolt.
ühinguga.
1942/44 tegutses Kuuste meeskoor, kuhu olid ko1923.a. 15. jaanuaril asutati Aksel Rüütli juhtimisel
gunenud Haaslava ja Vana-kuuste Meeslaulu Seltside aktiivHaaslava Meeslaulu Ühing (nimetatud ka Meestelaulu Seltsemad liikmed.
siks). Tegevust alustati 1922. aastal Tööliste Ühisuse juures,
1924.a. veebruaris asutati Haaslava vallas Sillaotsa
kui see aga hingusele läks, muutus ühing 1923 iseseisvaks.
lauluselts ja selle juurde segakoor. 1. märtsi 1939 PostimeTsiteerime Muusikalehe 1938. aasta märtsinumbrit:
hest loeme:
Haaslava Meestelaulu Ühing 15. aastane.
Haaslava Sillaotsa Lauluseltsi segakoori 15 aasta
Pühapäeval, 6. veebruaril s.a. tähistas Haaslava
tööjuubel.
Meestelaulu Ühing oma 15. aastapäeva. Sel puhul oli kor25. veebruaril tähistas oma tegevuse 15. aasta juuraldatud aktus ja pidu Haaslava rahvamajas, millest võttis
belit Sillaotsa lauluseltsi segakoor meeleoluka aktuse ja piosa arvukas külalispere.
duõhtuga Sillaotsa algkooli ruumes, millest osavõtt oli haÜhing on asutatud 1923. aasta jaanuaris praeguse
ruldaselt elav.
koorijuhi Aksel Rüütli algatusel ja on arenenud ning näidaSillaotsa Lauluseltsi segakoor asutati 1924. aasta
nud häid tulemusi. Ühingu meeskoor on osa võtnud
alguses kooliõpetaja Juhan Lõhmuse poolt, kes on ka koori
üldlaulupidudest,
meeslaulupäevadest,
ümbruskonnas
juhataja 15 aasta jooksul ja viinud koori tunnustamisväärt
korraldatud
laulupidudest,
korraldanud
Haaslava
tasemeni. Tema algatusel registreeriti koor 1932.a. veebruameeslaulupäeva, iseseisvaid kontserte, pidusid ning
ris lauluseltsiks, mis on koorile ainult kasuks tulnud. Koor
arendanud sõprussidemeid Tartu ja Võnnu Meeslaulu Seltsitöötab praegu 28-liikmelises koosseisus ja nendest on üle
ga.
Ühingus on algusest peale kaasa tegutsenud ja said
50% lõpetanud Sillaotsa algkooli, võimaldades sellega pal15 aasta tegevusmärgi – Aksel Rüütli, Valdur Toom, Alfred
judele koolist lahkunud noortele seltskonnategevust ja nende
Toom, Leopold Toom, August Koorits, Eduard Palla ja Gusmusikaalsete võimete arenemist.
tav Prost.
15 aasta jooksul on koor osa võtnud 2 üldlauluÜhingul on oma salong-orkester, mis tegutseb Akpeost (1928 ja 1938), 5 maakondlikust ja 5 suuremast piirsel Rüütli juhatusel. Ühingu esimeheks on Alfred Toom, kirkonna kohalikust ja 3 vaimulikust laulupeost. Kohapeal on
koor esinenud üle 100 korra kontsertidel, pidudel, riiklikel ja

Laulupidu Kurepalus (fotopaljundus Puusta talu perekonnaalbumist)
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11. augustil 1935 toimus Kurepalus esimene
muudel tähtpäevadel. Vahetpidamata 15 aastat on kooris
meestelaulupäev. Tsiteerime Postimeest 9. augustist 1935:
tegutsenud 4 isikut – seltsi esimees Johannes Pruks, Alvine
Haaslava Meeslaulu Ühing korraldab 11. augustil
Pruks, Marie Lõhmus ja koorijuht Juhan Lõhmus, kellele
Kurepalus meestelaulupäeva. Laulupäevaga tähistatakse
omistati vastavad rinnamärgid, kuna ülejäänud kooriliikmeiühtlasi Eesti raamatu 400. aasta juubelit. Osa võtavad Tartu
le omistati tavalised rinnamärgid, mis ka aktusel pidulikult
Meeslaulu Seltsi, Tartu Peetri koguduse I pihtkonna ja ümbkätte anti. Koorijuhi tööd hinnati suure lillekorvi üleandmiruskonna meeskoorid. Osa võtma on palutud ka Eesti Vabasega. Kohalike organisatsioonide esindajatelt öeldi koorile
riigi haridus- ja sotsiaalminister Nikolai Kann. Päevakohase
ja tema juhile palju sooje ja tunnustavaid sõnu. Koori naiseesti raamatu arengut näitava kõnega esineb Eesti Rahva
pere esines täies koosseisus eesti rahvarõivastes.
Muuseumi arhiiviraamatukogu juhataja Richard Antik.
Samasisuline lühike ülevaade ilmus Sillaotsa lauluKoore juhatavad Eduard Tubin ja Aksel Rüütli.
seltsi kohta ka Muusikalehes nr 4/5 1939.a.
Laulupäevale aitab kaasa Tartu Vabatahtliku Tuletõrje orSillaotsa segakoori tegemistest võib veel ära märkikester J. Visnapuu juhatusel. Laulupeole järgneb kontsertda 20. oktoobril 1934 korraldatud Sillaotsa algkooli 155.
ball Haaslava rahvamajas.
aastapäeva kontserti.
Pärast üritust kirjutas 12. augusti 1935 Postimees:
Koor saadeti koos teiste organisatsioonide ja seltsiPühapäeval peeti Haaslaval I meestelaulupäeva,
dega laiali 1940. a. oktoobris.
mis ühtlasi pidi kujunema raamatuaasta ettevõtmiseks. Ku1924/1926 tegutses Haaslava Haridusseltsi "Koit"
repalus toimus meeskooride kontsert, kus esines ca 150 lauljuures segakoor, mille juhatajaks oli Aksel Rüütli.
jat.
1927. aasta kevadel asutati Ülemaailmse Eesti
Kahjuks oli huvitavaid ettekandeid ja kontserti jälNoorsoo Ühingu Haaslava osakonna juurde laulukoor, mida
gimas väga hõredalt rahvast ja neistki vähestest kuulajatest
juhatas Juhan Lõhmus. Koor tegutses küllaltki lühikest aega.
enamik "aia" taga. Õhtul peeti Haaslava rahvamajas kont1927. aastal loodi Kaitseliidu Haaslava kompanii
sert-pidu, kuid publik pidas ennast nii kärarikkalt üleval, et
juurde puhkpilliorkester, mis tegutses 1940. aastani ja osales
muusika ei pääsenud üldse mõjule. Kuuldavasti olid korrakoos kohalike kooridega paljudel vallas korraldatud üritustel
rikkujad olnud peamiselt linnast kohale sõitnud "pühapäening kontsertidel.
vasuvitajad".
1930. aasta alguses asutati Haaslava Maanaiste (PeTõenäoliselt suurim ennesõjaaegne muusikaüritus
renaiste) Seltsi juurde naiskoor, mille esinaiseks oli H. Mällo
korraldati Kurepalus 14. augustil 1938. Loeme eelteateid 4.
ja koorijuhiks Aksel Rüütli. Koor osales Tartumaa III lauluaugusti ja 13. augusti 1938 Postimehest:
peol 30. juunil 1935 ning palju kordi kohalikel üritustel.
Haaslava laulupäev läheneb.
1936. aastal kuulus koori 20 lauljat.
Eesti Lauljate Liidu Tartumaa osakond korraldab
Ka tegutsesid Sillaotsa ja Tuigo koolide juures las14. augustil Haaslava Kaitseliidu kaunis pargis laulupäeva,
tekoorid, mille juhtideks olid kooliõpetajad Johan Lõhmus ja
mille kava on koostatud Tartumaa II ja XI üldlaulupeo meeAksel Rüütli.
leolukamatest lauludest. Laulupeost võtavad osa "Vanemui28. juulil 1929 korraldas Kaitseliit koos Meestelause" muusikaosakonna, Tartu Peetri koguduse I pihtkonna,
lu ühingu ja Sillaotsa segakooriga I Haaslava spordi- ja lauKarskuse Sõbra, Kaitseliidu Raudteekompanii, Elistvere
lupäeva. Peo sissetulek läks Kaitseliidu Kodu ehitustööde
Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu, Haaslava KS "Priiuse" ja
lõpuleviimiseks. Peost võttis osa ka teisi laulukoore, kokku
Kavastu segakoorid ning Haaslava Meestelaulu Seltsi, Võnoli esinejaid 10 vallast. Lauljate kontsert oli võistluste vahenu Meestelaulu Seltsi ja Tartu Peetri koguduse meeskoorid.
ajal. Mäenõlvale ehitatud rohelisega kaunistatud laululavale
Koore juhatavad August Kiiss ja Richard Ritsing.
asus kogukas pere lauljaid ning võimsalt kõlas Kurepalus
Mootorpaadiga Haaslava laulupäevale.
meie kodumaa viisirikas helivara härra Alfred Karafini
Haaslava laulupäevale on tartlastel võimalik sõita
(Karindi) juhatusel. Kokku kanti ette 7 üldlaulupeo laulu ja
mootorpaadiga reeder Koppa sadamast. Haaslavale sõideM. Saare "Tihase mäng".
takse pühapäeval kell 8–12 2 reisi ja tagasi Tartusse 20–24
Laulukooride ja kohalike organisatsioonide koos2 reisi. Edasi-tagasi pilet maksab 60 senti.
töös korraldati veel mitmeid üritusi. Märkimist väärivad
Peost tehti kokkuvõte 15. augusti 1938 Postimehes:
1934. aasta võidupühal korraldatud vabaõhu-jumalateenistus
Haaslaval peeti 14. augustil Eesti Lauljate Liidu
ja kontsert, millest umbes 150 lauljat osa võttis.
korraldusel Kaitseliidu pargis laulupäeva. Kohal oli 8 lauPostimees, 28. aprill 1939:
lukoori ligi 200 lauljaga. Ilusa ilma tõttu oli laulupäevale
Haaslaval austatakse Miina Härmat.
ilmunud õige rohkesti kuulajaid, mistõttu laulupäev õnnestus
Haaslava valla Sillaotsa ja Tuigo koolid ning kohahästi ka majanduslikult.
likud seltskondlikud organisatsioonid korraldavad pühapäeLaulupäeva avasõnad ütles Eesti Lauljate Liidu
val 30. aprillil Haaslava rahvamajas Miina Härma 75. aasta
Tartu osakonna esimees August Kiiss. Ühendatud kooride
sünnipäeva tähistamise kontsert-aktuse. Kaasategevad on
kontserti juhatasid A. Kiiss ja R. Ritsing. Õhtul toimus Haaskõik kohalikud organisatsioonid, koorid ja koolid – kokku
lava rahvamajas suur kontsert-ball, kus ettekannetega esines
130 lauljat. Helikunstnik Hilja Põllusaarelt on sooloettekan"Vanemuise" muusikaosakonna segakoor. Ka sinna oli rahne. Koosviibimisest võtab osa ka helilooja Miina Härma
vast kogunenud õige rohkesti.
isiklikult.
Nagu tähelepanelik lugeja on märganud, esinevad
Novembris 1939 korraldati Kambja kihelkonna
loos väga tihti kaks nime: Aksel Rüütli ja Juhan Lõhmus.
karskusnädala raames koosolekud ja kontserdid, kus esinesid
Nemad kahekesi olid sõjaeelse Eesti Vabariigi perioodil
Meestelaulu selts ja Sillaotsa segakoor
Haaslava koorilaulu ja muusikaürituste eestvedajaiks.
1. mail 1940 tähistati ühiselt Aleksander Läte 80.
Aksel Rüütli oli 1915/16 ja 1918/22 Sillaotsa ning
sünnipäeva.
alates 1922. aastast Tuigo kooli juhataja. Tartu Õpetajate
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lastepidudel. Asutanud ja juhatanud mitmeid koore HaaslaSeminari õpilasena osales ta "Vanemuise" muusikaosakonna
val.
segakooris, 1917/18 sõjaväes aega teenides asutas ta Tartu
1938/40 oli Tartus Naislauluseltsi esinaiseks Haastagavarapataljonis meeskoori ning oli selle juhataja. Hiljem
laval sündinud Marta Määrits.
asutas ja juhatas mitut koori Haaslaval.
Jääb loota, et koorilaul Haaslaval veel vähemalt 120
Juhan Lõhmus töötas 1923.a. augustist õpetajana
aastat püsib. Selleks praegustele tegijatele palju jõudu ja
Sillaotsa algkoolis. 1911.a. oli ta Tahkuranna laulukoori orvastupidamist.
ganiseerijaid, 1912.a. asutas Antslas kooli juurde lastekoori.
Taivo Kirm
1917.a. Otepää Haridus- ja Kooliseltsi laulukoori, 1919. asutas laulukoori Ilmjärvel ja oli selle juht. Ta on olnud ka lastekooride dirigendiks Tartu ümbruskonna Õpetajate Ühingu

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

10.08.2000 nr 14

Haaslava valla 2000 aasta eelarve muutmine
Juhindudes Valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619) paragrahvi 12 lõikest 2 ja paragrahvist 23, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755) paragrahvi 22 lõikest 2 punktist 1 ning Haaslava valla põhimääruse paragrahvi 18 lõikest 1
punktist 1, Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Muuta Haaslava valla 2000. aasta eelarvet järgmiselt:
1.1. Vähendada kulud
osa 278 ptk 21
päevakeskus
art 73
29 700 krooni
1.2. Suurendada kulud
osa 283
reservfond
29 700 krooni
2. Käesolev määrus avalikustatakse ja jõustub Haaslava valla põhimääruse paragrahvis 27 sätestatud korras ning tähtajal.
Avo Samarüütel
Vallavolikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

10.08.2000 nr 33

Raha eraldamine eelarve reservfondist
Kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT 1993, 37,558; 1999,82,755)paragrahvi 30 lõikega 2, valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvi 17 ja
vallavolikogu 17.08.1994 määrusega nr 11/1 kinnitatud Haaslava valla eelarve reservfondi käsutamise korra punktiga 2 ning aluseks võttes esitatud taotlusi,
Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Eraldada Haaslava valla 2000 aasta eelarve reservfondist:
1.1. Lasteaed Kukupai mööbli ostuks
92000 krooni
1.2. Lasteaed Kukupai õpetaja-abi augusti töötasu
2200 krooni
1.3. Lasteaed Kukupai
õpetaja-abi augusti sotsiaalmaks
730 krooni
2. Otsus jõustub 11.augustil 2000.
Avo Samarüütel
vallavolikogu esimees
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Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

10.08.2000 nr 31

Vaba põllumajandusmaa erastajate nimekirjade kinnitamine. Suulise enampakkumise korraldamise otsustamine
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; 2000, 17,
1
110) paragrahvi 22 lõikest 1, paragrahvist 23 , Vabariigi Valitsuse 04.aprilli 2000. a. määrusega nr.115 kinnitatud "Maareformi seadus" paragrahvides 231
ja 232 sätestatud vaba põllumajandus- ja metsamaa erastamise korra (RT I 2000, 30, 181) paragrahvi 9 lõigetest 1, 3, 4 ja 5, võttes aluseks esitatud taotlused ja neile lisatud dokumendid, taotlejate vahel tähtaegselt sõlmitud kokkulepped ning Haaslava Vallavolikogu maa- ja majanduskomisjoni 07.02.2000 ja
01.08.2000 ettepanekud vaba põllumajandusmaa erastamise osas Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Kinnitada tähtaegselt sõlmitud kirjalike kokkulepete alusel täiendavalt vaba põllumajandusmaa erastajate nimekiri nr. 3 esitamiseks Tartu maavanemale
vastavalt käesoleva otsuse lisale nr 1.
2. Eelistada vabade maatükkide nr. 6 üldpindalaga 48,6 ha, nr.16 üldpindalaga 12,6 ha ning nr.43 üldpindalaga 52,7 ha osas isikut kes alates maareformi
seaduse jõustumisest on tegelenud kauem põllumajandusliku tootmisega ning kinnitada eeltoodu alusel vaba põllumajandusmaa erastajate nimekiri nr. 4
esitamiseks Tartu maavanemale vastavalt käesoleva otsuse lisale nr 2.
3. Korraldada suuline enampakkumine käesoleva otsuse lisas nr. 3 nimetatud maatükkide erastamiseks.
4. Otsus jõustub 11. augustil 2000 ning saadetakse käesoleva otsuse lisades nimetatud vaba maa taotlejatele.
Lisad:
1.Vaba põllumajandusmaa erastajate nimekiri nr 3
2. Vaba põllumajandusmaa erastajate nimekiri nr 4
3. Enampakkumisele minevate vabade põllumajandusmaatükkide nimekiri
Avo Samarüütel, volikogu esimees
LISA 1 Haaslava Vallavolikogu 10.augusti 2000 otsusele nr. 31
VABA PÕLLUMAJANDUSMAA ERASTAJATE NIMEKIRI nr 3
Asukoht,
Pindala Andmed erastaja kohta
Lange küla
18,00
põllumajandustootja OÜ BALTIC FARMING, asukoht Lange-Vahe Lange küla Tartumaa, Lauri Roosiorg
Aadami küla
60,80
põllumajandustootja OÜ SAAGE MAA, asukoht Lange-Vahe Lange küla Tartumaa, Lauri Roosiorg
LISA 2 Haaslava Vallavolikogu 10.augusti 2000 otsusele nr.31
VABA PÕLLUMAJANDUSMAA ERASTAJATE NIMEKIRI nr 4
Asukoht
Pindala Andmed erastaja kohta
Metsanurga küla
48,60
põllumajandustootja MÄNNIKU PIIM OÜ (esindaja Samarüütel, Avo, asukoht Männiku Koke küla Tartumaa)
Tõõraste küla
12,60
põllumajandustootja AARDLA PIIMAÜHISTU (esindaja Liina Roosaar, asukoht Lepistu Aardla küla Tartumaa)
Aadami küla
52,70
põllumajandustootja HELDUR PETERSON, (Kõivu-Andrese talu, asukoht Kõivuküla Tartumaa )
LISA 3 Haaslava Vallavolikogu 10. augusti 2000 otsusele nr. 31
ENAMPAKKUMISELE MINEVATE VABADE PÕLLUMAJANDUSMAATÜKKIDE NIMEKIRI (erastatakse MRS paragrahv 23' järgi )
jrk
Asukoht
Pindala Enampakkumisel osalemise õigust omav isik
9
Haaslava
15,80
1)Ojamaa, Tõnu
2)Merits,Imre
10
Aardla
12,90
1)Ojamaa, Tõnu
2)AARDLA PIIMAÜHISTU
15
Lange
10,80
1)Peterson, Heldur 2)OÜ BALTIC FARMING
18
Tõõraste
23,90
1)Peterson, Heldur 2)OÜ BALTIC FARMING
19
Igevere
11,20
1)Hango, Arry
2)OÜ MÄNNIKU PIIM
3) OÜ BALTIC FARMING
22
Uniküla
5,50
1)Peterson, Heldur 2)OÜ BALTIC FARMING
30
Kriimani
6,00
1)Peterson, Heldur 2)Tätte,Urmas
34
Aadami
13,40
1)Peterson, Heldur 2)OÜ SAAGE MAA
35
Aadami
1,70
1)Peterson, Heldur 2)OÜ BALTIC FARMING
36
Aadami
20,90
1)Peterson, Heldur 2)OÜ SAAGE MAA
37
Aadami
11,10
1)Peterson, Heldur 2)OÜ SAAGE MAA
38
Aadami
7,40
1)Peterson, Heldur 2)OÜ BALTIC FARMING
39
Aadami
11,50
1)Peterson, Heldur 2)OÜ BALTIC FARMING
40
Aadami
8,00
1)Peterson, Heldur 2)OÜ BALTIC FARMING
42
Aadami
42,00
1)Peterson, Heldur 2)OÜ SAAGE MAA
46
Lange
4,80
1)Saarkivi, Jüri
2)Ojamaa,Tõnu
3)AARDLA PIIMAÜHISTU

Mälestame lahkunuid
Gustav Mällo
07.02.1921 – 08.08.2000
Aardla

Oleg Kink
26.10.1962 – 08.08.2000
Uniküla

Abram Rospik
12.11.1923 – 21.08.2000
Ignase

Aleksandr Šmatov
23.06.1927 – 25.08.2000
Roiu

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