Nr 2 (93) veebruar 2002

Haaslava valla infoleht
Toimetuleku toetamisest
Inimese elus võib ette tulla mitmesuguseid raskeid olukordi.
Ka erinevad inimesed oma toimetuleku oskuse poolest – on
inimesi, kes kasutaksid meelsasti iga väljastpoolt tulevat
võimalust, ja inimesi, kes alati proovivad omal jõul ja lähedaste abil toime tulla.
Töötuks jäämine võib puudutada igaüht, kuid kas
see jääb kestvalt püsima või on ajutine, oleneb suurel määral
isikust. Tööd saada ja oma töökohal püsida tänapäevases
tööturusituatsioonis nõuab kõigilt suuri pingutusi. Pikaajaline
töötus loob sotsiaalseid pingeid ja alandab tugevalt inimese
enesehinnangut. Nüüd on aga ka pikka aega tööta olnud isikutel saada tööhõiveameti kaudu tööturu teenuseid.
Haaslava valla töötutest moodustavad pikaajalised
töötud umbes 50%. Nende hulgas on inimesi, kes pole enda
sõnul tööd leidnud juba 10 aastat. Vahel on nad käinud vaid
lühiajalistel juhutöödel. Tänasel tööturul on sellistel väga
raske leida tööd, neil puudub enamasti kutseoskus, sageli ka
tahe ja valmidus töötada. Samal ajal peavad vallas asuvad
talunikud ja ettevõtjad otsima tööjõudu mujalt. Rõõmustab,
et vaatamata tõsisele konkurentsile on meie valla lühemat
aega töötud olnud inimesed leidnud jälle uue töökoha, olles
mõnikord omandanud või täiendanud oma kutseoskusi.
Töö otsimise perioodil on töötul võimalik taotleda
vallavalitsuse kaudu riiklikku toimetulekutoetust. See on

riigieelarve sihtotstarbelistest vahenditest makstav toetus,
mida makstakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel
ja korras.
Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks
taotleja poolt jooksva kuu 20. kuupäevaks esitatud avaldustele lisatud dokumente, mis tõendavad jooksval kuul tasumisele kuuluvaid alalise eluruumi kulusid vallavolikogu poolt
kehtestatud piirmäärades. Tuleb arvestada, et toimetulekutoetus ei kata ega peagi katma isiku ja tema pereliikmete
kulutusi toidule, riietele ja muudele vajadustele, arvestatud
on vaid minimaalsete tarbimiskuludega, et inimene oleks
motiveeritud tööle asuma ja tegema kõik võimaliku oma
konkurentsivõime tõstmiseks tööturul.
Vallavalitsus võib toimetulekutoetuse jätta määramata, kui isik mõjuva põhjuseta on keeldunud pakutud tööst
või osalemisest õppustel.
Toimetulekutoetuste avaldusi võtavad iga kuu kuni
20. kuupäevani vastu valla sotsiaaltöötajad varem teatavaks
tehtud aegadel vastu vallamajas, Roiu raamatukogus ja Aardlas. Toimetulekutoetuse määramisel uuest aastast kehtivad
piirmäärad on avaldatud ka käesolevas infolehes.

Valla juhid kohtuvad pensionäridega Roiu päevakeskuses. Johannes Loosti foto.

Maie Otsa,
vallavalitsuse liige
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Vallavanema veerud
Hea vallarahvas! Seekord
tervitaks teid jälle uue aasta puhul.
Möödunud on maoaasta koos maole
omase salalikkuse ja kavalusega,
kätte jõudnud hobuseaasta, mille
märgiks on töö ja sihikindlus.
Maoaasta kavalused Eesti
Raudtee ja elektrijaamade erastamisel hakkavad tasapisi päevavalgele
tulema. Tööks võib ka seda nimetada, et tolleaegne erastamisjuht Jaak
Liivik on kohtu alla antud, elektrijaamade müük peatatud. Töö märgiks on kindlasti ammu lubatud majandus- ning teede- ja sideministeeriumi ühendamine. Tundub, et hobuse sihikindluse tagajärjel on lahvatanud ka tüli endise välisministri
Toomas Hendrik Ilvese ümber. Euroopa Tuleviku Konvendis meie
esindaja valimine on lükanud käima
uued avalikustamised. Selgub, et
Mõõdukate esimees T. H. Ilves on
eestlasi tasapisi maha müünud ja
peaks olema päris loomulik, et esitatakse uued kandidaadid meid esindama.
Endise peaministri Laari
sülge pritsiv avaldus eestlaste lolluse kohta (kui me T. H. Ilvest ei vali,
siis Euroopa Liitu ei saa) on lihtsalt
liivakastilapse jonn. Selliseid ähvardusi on ennegi tema suust kuulda olnud (sama Narva Elektrijaamade müügi ja kaitsekulutuste tõu-

su kohta). Paraku on see hoopis
kainestanud eestlasi uisapäisa Euroopa Liitu tormamisel. Hiljutisel
külaskäigul Läti Vabariiki ja kohtumistel läti omavalitsustegelastega
tunnetasime seal samasugust ideoloogiat nagu meilgi. Läti omavalitsusi on samuti palju nagu meilgi,
mõlemaid on vaja 100 nii siin kui
seal! Meiega ühiste joonte hulka
kuulub tulubaaside vähendamine,
riigitasandil tsentraliseerimise suurenemine, suurema osa elanike olukorra halvenemine, väikeettevõtluse
hääbumine ja palju muud.
Naljakas on ka rusikatega
vehklemine president Arnold Rüütli
ordenijagamise ümber. Saabuval
Eesti Vabariigi 84. aastapäeval antakse üle 200 ordeni eelkõige Eesti
iseseisvuse poolt hääletajatele. Ka
neljale rahvaliitlasele, kelle presidendikandidaadina Arnold Rüütel
võimule sai. Miskipärast möödunudaastasel ordenijagamisel said
tunnustuse osaliseks samuti 4 opositsiooni inimest, aga kellele anti
ülejäänud 400 ordenit? Sellest löömingust hoolimata õnnitleme Haaslava valla poolt meie ordenisaajat
Heldur Petersoni ja soovime talle
edu edaspidiseks.
Jaanuarikuu viimasel päeval käis koos Haaslava Vallavolikogu 2002.a. esimesel istungil. Ot-

sustati maamaksu koefitsiente mitte
tõsta – mitte rikastuda vallakodanike arvelt. Kinnitati valla 2002.a.
eelarve, mis on umbes 800000
krooni võrra väiksem eelmise aasta
eelarvest. Mõistagi tekitas vähenenud rahahulk palju vaidlusi jagamisel, kuid volikogu saavutas üksmeele ning kinnitas eelarve.
Küünlapäeval tähistasime
Kurepalu ja Reola ausammaste juures Tartu rahulepingu aastapäeva,
10. veebruaril korraldas Roiu lasteaed "Kukupai" meeleoluka õhtupooliku eelkoolealiste laste ja lastevanematega. Priiuse seltsimajas
tantsitas vallarahvast Mait Maltis,
kelle laulud tõid tantsupõrandale
palju nooremaid inimesi.
Valla kultuuri- ja spordikomisjon koostas lähikuude ürituste
kalendri, millega anname teada, mis
teoksil. Olukorrast riigis ja vallas
räägime jälle koos vallavolikogu
esimehe Avo Samarüütliga Roiu
päevakeskuses 28. veebruaril kell
10.00. Vahepeal kohtume veel pensionäride peol ja EV 84.aastapäeva
tähistamisel kell 10.00 Kurepalus.
Teguderohket hobuseaastat
soovides
Koit Prants,
vallavanem

Kes veebruarikuus on sündinud...
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Koidula Borodkin
Liidia Oknova
Anatoly Romanov
Tiiu Kama
Karl Meinhard
Hendrik Kennik
Aniina Härm
Asta Koljak
Elvi Hintser
Elsa Kaljuste
Valter Paal
Lehte Kaljagin
Milde Otsa
Asta Ratasepp
Helju Hint
Enn Banner

1935
1924
1936
1942
1927
1923
1921
1921
1941
1922
1922
1938
1927
1920
1937
1942

Kriimani
Roiu
Tõõraste
Uniküla
Ignase
Lange
Päkste
Lange
Kurepalu
Igevere
Kriimani
Aardlapalu
Päkste
Kitseküla
Uniküla
Kurepalu

19
20
21
22
23

24
25
28
(29)

Jelena Smirnova
Anna Vanaküla
Ede Juhkam
Aliide Oks
Koidula Mitt
Ilme Piir
Hilda-Helene Jens
Valentina Kerge
Kalju Kõiv
Elvi Villemson
Ella Voltein
Aleksandra Tätte
Illar Pappel
Ivan Mihhailov
Evdokia Burkova

1922
1920
1937
1915
1918
1937
1933
1935
1935
1917
1920
1928
1929
1937
1924

Roiu
Uniküla
Haaslava
Igevere
Kriimani
Lange
Roiu
Kriimani
Kriimani
Igevere
Kitseküla
Kriimani
Ignase
Koke
Roiu

Palju õnne!
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Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kooskõlas Kohanimeseadusega ja Kohanimede määramise korraga Haaslava vallas on tehtud ettepanek määrata
ametlikeks kohanimedeks:
Aadami külas
Rätsepa – erastatava vaba põllumajandusmaa aadressija katastriüksuse nimena;
Hundisoo – erastatava vaba põllumajandusmaa aadressi- ja katastriüksuse nimena;
Ignase külas
Piirisoo – erastatava vaba põllumajandusmaa aadressija katastriüksuse nimena;
Kriimani külas
Paabo – Rein Aarikule tagastatava maa aadressi ja
katastriüksuse nimena

Kurepalu külas
Kaval-Antsu – Janek Kaha Kevade kinnistu jagamisel
tekkiva kinnistu aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;
Mõra külas
Raiesmiku – Ave Kivimägi Tuigopalu kinnistu jagamisel tekkiva maa aadressi- ja katastriüksuse nimena;
Robimetsa – Ave Kivimägi Tuigopalu kinnistu jagamisel tekkiva maa aadressi- ja katastriüksuse nimena;
Kõigil, kellel on vastuväiteid toodud nimede
ametlikeks kohanimedeks kinnitamise kohta, esitada
need vallavalitsusele 30 päeva jooksul käesoleva eelteate avaldamisest.

Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Lembit Malinen
Imbi Adamson
Laura Reemets
Sander Reemets
Aare Roose
Dage Riives
Maibel Jürikivi

Aardlapalu
Uniküla
Mõra
Mõra
Mõra
Igevere
Igevere

Kruusamäe
Tullo
Sinilinnu 21
Sinilinnu 21
Sinilinnu 21
Kooli
Kooli

oli registreerimata
Tartust
oli registreerimata
oli registreerimata
oli registreerimata
Tallinnast
Tallinnast

Roiu
Roiu
Roiu

Oja 7-15
Männi 5-10
Männi 5-10

Tartusse
Tartusse
Tartusse

Lahkusid vallast
Artur Okružko
Merlin Vään
Markus Vään

Kurepalus
Priiuse seltsimajas
9. märtsil kell 19.00
Kohvikklubi tantsuõhtu
külaliseks

ANNE VELLI
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Politseiteated

15. jaanuaril kella 19.30 ja 22 vahel varastati
Aardla külas tootmishoonesse ukse kaudu sisse tungimise
teel Heinu Sorgale kuulunud keevitusaparaat Telwin
302/2, mis oli punast värvi ja gaasiballooni reduktor.
Kahju suurus on 15610 krooni.

16. jaanuaril avastati, et ajavahemikul 23. detsembrist kuni 16. jaanuarini on uste kaudu sisse murtud
Saaremaa majapidamisse Aardlapalus ning varastatud
sealt Ailen Soele kuulunud hõbedast värvi jalgratas Scott
ning muruniiduk MTD. Kahju ulatub üle 6000 krooni.
Jälle tahaksin panna südamele kõigile koerte ja kasside
omanikele, et meie valla piirides on olnud sel talvel 4 marutaudi juhtumit. Haiged metsloomad, rebased ja kährikud, on tulnud inimelamute ja koduloomade juurde.
Enamasti kõik nõuetekohaselt ja õigel ajal vaktsineerimata ning haigete metsloomadega kokku puutunud koerad
on tulnud hukata.

Marutaudi oht meie vallas püsib, mistõttu palun kõigil
oma lemmikloomade ja iseenda elu ja julgeolek tagada
loomade õigeaegse vaktsineerimisega. Tellimusi võtab
meie valla loomaarst telefonil 490-144.
Konstaabel Ivar Dubolazov
Politsei poole pöördumiseks kasutage lühinumbrit 110 (0
tuleb vallas asuvalt analoogtelefonilt ette valida); töö ajal
võib helistada ka Tõrvandi politseijaoskonda tel 415
440. Konstaabli mobiiltelefon on 053 962 110, kodune
lauatelefon 490 250.
Kui soovite jääda tundmatuks, aga siiski politseid abistada, kasutage vihjetelefoni 308850.
Noorsookonstaabli telefon on 30 87 59
Politsei on tänulik ka vihjete eest salaviina müüjate tegevuse kohta. Helistage korrapidaja telefonil 110, vihjetelefonil 308 850 või saatke kiri elektronpostiga aadressil: vihje@tartu.pol.ee

Probleemsed alaealised
Uus aasta sai ammu rõõmuhõisete ja
raketipaukudega vastu võetud ja nüüd
on aega teha kokkuvõtteid. Anname
teada, kuidas sujus eelmine aasta
noorsoopolitsei andmetel.
Tartu Politseiprefektuuri alaealiste
õiguserikkujate andmepangas oli
31.detsembri 2001.a. seisuga arvel 7
alaealist Haaslava vallast. 2001. aasta
alguses oli neid 9 noormeest ja 1
neiu, aasta jooksul kanti arvele 4 alaealist. Vanuseliselt on arvel 17aastaseid 4; 13, 14 ja 15-aastaseid
igat üks. Kolm neist on kohtulikult
karistatud, kuid karistust ei pöörata
täitmisele, kui nad katseaja kestel ei
pane toime uut kuritegu või haldusõigusrikkumist ning täidavad neile
määratud kontrollnõudeid. Kaks alaealist aga ootavad alles kohtukulli
ette astumist ning kaks on arvel seoses korduvate haldusõiguserikkumistega. Andmepangast kustutati 7 isikut, neist kolm on vahepeal saanud
täisealisteks ning ülejäänute arveloleku tähtaeg on möödunud.
Noorsoopolitseiga oli 2001. aasta
jooksul tegemist 56 alaealisel lapsel
(neist 20 tütarlapsel) ja 21 lapsevanemal Haaslava vallast.
Kriminaalmenetlus alustati Haaslava
valla alaealiste suhtes viiel korral.
Avastamise ning uurimise huvidest
lähtuvalt ei ole võimalik neid kurite-

gusid veel kommenteerida. Küll aga
saab nendest vallarahvast teavitada
kohtuotsuse jõustumise järel.
2001. aastal on koostatud haldusõiguserikkumise protokolle 18-le alaealisele, kelle elukoht on Haaslava vallas:
 19.01.2001.a. kella 18.00 ajal
pruukis sel ajal 15-aastane noormees
MH alkohoolset jooki “Vana Tallinn” Kambja vallas Kuuste Põhikooli
territooriumil. Noormehele koostati
haldusõiguserikkumise protokoll haldusõiguserikkumiste
seadustiku
(edaspidi HÕS) § 150 lg 1 – alkohoolsete jookide pruukimine avalikus
kohas – tunnustel. Arvestades õiguserikkuja isikut ja tema puhtsüdamlikku
kahetsust ning pere materiaalset olukorda vabastati noormees halduskaristusest HÕS § 17 alusel (st piirduti
hoiatusega).
 28.03.2001.a. kella 15.00 ajal
suitsetas viimast päeva 16-aastane
Haaslava valla noormees HS avalikus
kohas vallas Ülenurme Gümnaasiumi
territooriumil koolimaja ees. Noormehele koostati haldusõiguserikkumise protokoll HÕS § 142 – avaliku
korra eeskirjade rikkumine – tunnustel, ka tema vabastati halduskaristusest HÕS § 17 alusel.
 05.04.2001.a. kella 13.40 ajal
varastas sel ajal 16 aastane AO Tartu
linnas Tartu kaubamaja parfümeeriaosakonnast päikeseprillid hinnaga

125 krooni. Noormehele koostati haldusõiguserikkumise protokoll HÕS §
1441 lg 1 – pisivargus – tunnustel ja
karistuseks määrati rahatrahv 159
krooni.
 Aprillikuus andis sel ajal veel
viimaseid päevi alaealine MS mootorsõiduki juhtimise üle joobeseisundis olevale täisealisele LH-le. Noormehele koostati selle õiguserikkumise
eest protokoll HÕS § 96 lg1 tunnustel. Karistuseks määrati rahatrahv
2650 krooni.
 2001. aasta maikuus sõitis mootorrattaga omamata vastava kategooria sõiduki juhtimiseks õigust nüüd
juba täisealiseks saanud VK ega kasutanud mootorratast juhtides peas
kinnirihmatud motokiivrit. Koostati
haldusõiguserikkumise
protokoll
HÕS § 106 lg1 tunnustel ning karistuseks määrati rahatrahv 1590 krooni.
 20.07.2001.a. kella 04.00 ajal
magas avalikus kohas sel ajal 16 aastane MK joobnud olekus Tartumaal
Haaslava vallas Aardla külas ning
viibis kainenemisel. Talle koostati
haldusõiguserikkumise
protokoll
HÕS § 150 lg 1 – avalikku kohta
joobnud olekus ilmumine – tunnustel,
halduskaristuseks määrati rahatrahv
106 krooni.
 13.08.2001.a. juhtis 16 aastane
JS mootorsõidukit, omamata vastava
kategooria mootorsõiduki juhtimise
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õigust. Noormehele koostati haldusõiguserikkumise protokoll HÕS §
101 lg1 tunnustel ning karistuseks
määrati rahatrahv 795 krooni.
 15.08.2001.a. kella 21.30 ajal
Tartumaal Haaslava vallas Roiul asuva endise kaupluse territooriumil
pruukisid sel ajal 16-aastane neiu AG
ja 17-aastane noormees SS alkohoolset jooki – õlut. Neile koostati haldusõiguserikkumise protokoll HÕS §
1521 lg1, alkohoolse joogi tarbimine
alaealise poolt, tunnustel ning arvestades õiguserikkujate isikuid ja puhtsüdamlikku kahetsust vabastati nad
halduskaristusest ning piirduti hoiatusega HÕS § 17 alusel.
 13.09.2001.a. juhtis AP enne
oma 17. sünnipäeva mootorsõidukit,
omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimiseks õigust; samuti oli
sõlmimata kohustuslik liikluskindlustuse leping; kontrollijale polnud esitada ka sõiduki registreerimistunnistust ega omaniku poolt antud kirjalikku volikirja. Mootorsõiduk ei olnud
ka nõuetekohaselt läbinud tehnoülevaatust. Noormehele koostati haldusõiguserikkumise protokoll HÕS §
101 lg 1; 1061 lg 3; 106 lg 1 ja 922 lg
1 tunnustel ning karistati rahatrahviga
3710 krooni.
 17.10.2001.a. kella 10.40 ajal
piserdas 14-aastane TJ pipragaasi

ilma vajaduseta Luunja koolimaja
koridoris. Noormehele koostati haldusõiguserikkumise protokoll HÕS §
144 – pisihuligaansus – tunnustel.
Arvestades õiguserikkuja isikut, tema
puhtsüdamlikku kahetsust ning majanduslikku olukorda peres, vabastati
nooruk halduskaristusest HÕS § 17
alusel ja piirduti hoiatusega.
 23.10.2001.a. kella 18.30 ajal
sülitas 13-aastane RI huligaansel
ajendil väljastpoolt Roiu alevikus
asuva päevakeskuse aknaklaasile,
millega solvas hoones viibivaid isikuid ning avaldas lugupidamatust
ümbritsevate suhtes. Noormehele
koostati haldusõiguserikkumise protokoll pisihuligaansuse (HÕS § 144)
tunnustel.
Haldusõiguserikkumise
asja menetlus alaealise suhtes lõpetati
ning materjalid anti HÕS § 219 alusel üle Tartumaa alaealiste komisjonile, sest haldusõiguserikkuja isikut
arvestades peeti tema suhtes otstarbekaks kohaldada Alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtut.
 02.11.2001.a. kella 19.00 ajal,
põletasid Roiu aleviku Kesktänaval
noormehed KF, RI ja SR huligaansel
ajendil suitsudega IL jope kapuutsi
sisse augud. Lisaks eeltoodule RI ka
sülitas kapuutsi sisse. Neile kõigile
koostati haldusõiguserikkumise protokoll pisihuligaansuse tunnustel ning
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määrati kõigile karistuseks rahatrahv
60 krooni.
 16.11.2001.a. siis veel 17-aastane
alaealine SS jõi Roiu päevakeskuse
ruumides õlut. Talle koostati haldusõiguserikkumise protokoll HÕS §
1521 lg 1 tunnustel – alkohoolse joogi
tarbimine alaealise poolt. Kuna teda
oli varem samalaadse õiguserikkumise eest juba hoiatatud, määrati talle
halduskaristuseks rahatrahv 60 krooni.
 16.11.2001.a. tarbisid Kurepalus
seltsimajas alkohoolset jooki kaks
alaealist noormeest. Need olid 16aastane MK ja 17-aastane SK. Neile
koostati haldusõiguserikkumise protokoll HÕS § 1521 lg 1 tunnustel ning
halduskaristusena määrati rahatrahv
60 krooni.
Nelly Ruuge
Tartu Politseiprefektuuri
kriminaalpreventsiooni- ja
noorsootalituse nooremkonstaabel

KODUKANDILOOD LX
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Vabariigi aastapäeva mälestused Sipest
Iga aasta kui saabub veebruarikuu, rõõmustavad mälestused Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisest Sipe koolis. Avaras klassiruumis lehvisid
sini-must-valged lipud pikas reas. Sisse marssisid
vormis noorkotkad ja kodutütred – sinised seelikud,
hallid pluusid, kollased kaelarätikud. Nad seisid auvalves, tervitades õpetajaid ja õpilasi. Meie kõik seisime püsti ja laulsime Eesti Vabariigi hümni.
Lapsed esinesid laulude ja ilulugemisega,
mis olid selgeks saanud tänu koolijuhataja Eduard
Pügi ja õpetajate Jenny Joonsoo-Sorga ja Jaan Aia
abile. Tol ajal käisid koolis veel pasuna- ja viiulimängija Paul Lokk Sula talust, samuti tulevane kirjanik Kalju Kangur ja maalikunstnik Lembit Saarts.
Sipele seltsimaja saamise loo jutustas kooli
vilistlane Elli Kuum-Aland. Noormehed Johannes
Kruuse ja Eduard Karneol läinud pühapäeva vara-

hommikul Vana-Kuuste mõisa pargialleele kannelt
mängima just sel ajal kui parunihärra von Sivers jalutama tuli. Ta kuulnud imeilusat kandlemängu ja
küsinud noormeestelt, kas nad soovivad midagi.
Need öelnud, et Sipele oleks seltsimaja vaja.
"Ma korraldan selle asja ära" – vastanud parunihärra.
Andnudki käsu Pikamäe metsast 80 palki
saagida, saeveskisse vedada ja materjal hobustega
Sipele toimetada. Varsti tulid ka ehitusmehed platsi.
Nii valmiski kooli ligidale ilus suur seltsimaja. Seltsi nimeks oli Koidula Laulu ja Mängu Selts.
Seltsielu juhiks oli Jaan Laurson. Laulukoori ja pillimängu korraldas Eduard Karneol. Käidi ära Tallinna laulupeolgi.
Et ümbruskonnas olid suured talud
Kallipera, Teppani, Kangatsi, Toru, Rätsepa, Tapu,
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Voika, Järve, Laane, Sula, Urda – käidi õhtuti hoolega näitemängu õppimas. Kaasa lõid ka külakingsepp Robert Jürgenson oma naise Roosiga, neil olid
pojad Albert ja Ärni ning tütar Järta, samuti nende
kõrval elanud külasepp August Zakkaja koos naise
Annaga. Anna oli pidudel kokk. Kõik pulma- ja
peielauadki valmistas tema.
Sepatöö kohta käis niisugune laul:
Sepp, sepp – üdsekott
sepa naine – lõõtsanahk.
Sepal silmad jõllile,
naisel varbad tillile
Jänese talus peeti poodi. Peremees oli Jaan
Sulg. Neil oli palju lapsi: Karla, Leida, Selma, Maks.
Talutööst vabal ajal käisid nemadki seltsimajas
mängimas. Praegu Jänese talu tütretütar Aino Albert
peab Kuustes poodi.
Vastlapäeval veeti hr Pügi hobuseregi ohjadega kilomeetrikaugusele Rõuge talu mäele, kust sai
alla sõita Küti järve jääle. Küll oli seal kilkamist palju! Suured 6. klassi poisid vedasid jälle ree mäkke
üles. Kordamööda said kõik sõita, kes soovisid.
Õpetajad Pügi ja Aia olid korravalvureiks kaasas.
Seltsimaja ees oli väike lomp, sel sai lühikesel lõunavaheajal kelgutada või liugu lasta. Lomp oli
kevadel vett täis, sai seal jalgu leotada, konnakudet
vaadata ja konnade krooksumist kuulata.
Sipe koolis Vabariigi aastapäeva tähistamisega seoses meenutame ka, et selles koolis õppis
luuletaja Hendrik Visnapuu ja 1909 lõpetas kooli
legendaarne Vabadussõja kangelane Julius Kuperjanov. Ta olnud vigurit täis poiss ja lugenud eesti keelt
mitteoskava õpetaja ees vahel sellist söögipalvet:
Aitüma Aadule,
tema poja Jaagule,
et ta uvve ahju tei,
vastse siibri sisse lei.
Õpetaja löönud aga palve lõpus risti ette ja
lubanud lastel sööma minna. Teinekord luges jälle
nii:
Ma olen vaene laits,
ei ole mul essa-emma,
üits emma ommgi tääl
ja tuuki naesterahvas.
Jah, oli kord Sipe kool ja Koidula seltsimaja
selle kõrval, ja valla kohtumaja samas ligidal, kus
mõisteti tsaariajal kohut hobuse- ja metsavaraste üle.
Hiljem elasid kohtumajas õpetajate Jaan Aia ja Jenni
Joonsoo-Sorga pered.
Kohtumaja läks katusest põlema 1939.a. kevadel. kui Kihu Pudle oma aurukatlaga mööda Uniküla teed sõitis Sipele. Sädemed lendasid korstnast
välja. Õpetaja Aia proua ei teadnudki, et maja põleb.

Poeg Randur magas lõuna ajal. Paul Lokk jooksnud
esimesena kohale, toonud lapse läbi akna välja.
Leegitseva maja aknaist visati ka osa kraami
välja. Õpetaja Jenni Joonsoo seisnud koolimaja trepil, keerutanud võtit näpus ja öelnud, et tal on kraam
kindlustatud. Aga ikkagi viskasid suurema klassi
poisid aknast välja, mis said. Klaveril löödi jalg alt –
es mahu muidu. Õpetaja oli kurb, et ei saanud kindlustusest midagi, sest osa vara oli ära päästetud.
Läbi meie klassi jooksis härra Pügi kantseleisse telefoni juurde pritsimehi kutsuma, ütles meile, lastele:
"Ärge te minge tule juurde vaatama!"
Pritsimeeste juht oli August Zakkaja, tema
korraldamisel maja kustutati, kuid seinad ja lagi olid
söestunud ja ruumid muutunud elamiskõlbmatuks.
Tulle jäi ka ait teraviljaga ja õpilase Asta Janseni
naistejalgratas. Ta käis jalgrattaga Vooremäelt kooli.
Pärast sõda põles maha ka Koidula seltsimaja. Seal sees oli kolhoosi vili. Aga koolimaja jäi,
sealgi seisis kolhoosi vili. Aja jooksul läks katus läbi, kukkus sisse lagi, nüüdki püsib visalt veel mõni
sein püsti, justnagu mälestus, mille jäädvustas kivvi
skulptor Endel Taniloo:
Sipe kool
1765 – 1961
Siit sai alguse Vana-Kuuste piirkonna
kooliharidus
Vaid mälestustesse on jäänud ka paljud Sipe
inimesed, sealse seltsielu alustajad. Paljude saatus
oli karm. 17. septembril 1944 oli Luunja all Pilka
külas Saksa ja Vene vägede vahel lahing, milles sai
surma ka palju Eesti sõdureid. Ka 20-aastane pillimees Paul Lokk Sipe külast. Ema Aliide Lokk tõi ta
hobusega koju Sula tallu, säält maeti Kambjasse.
Laulukoorijuht Eduard Karneol, Urda talu
peremees viidi Tartusse "halli majja" ja hukati koos
teistega vangla hoovil. Seal hukkusid ka Evald Rasva Teppani talust, samuti Haaslava valla mehed
Heino Ojamaa Saage talust ja Leo Raudsepp
Tsirgase talust. Õudne mõelda, osa laipu kisti välja
vangla kaevust.
Heino Karneol, kes Koidula seltsimajas laulu-mängu ja orkestrit juhatas oli Saksa valitsuse ajal
tiisikusse surnud. Tema naine Ida ja tütar Maila
Karneol lahkusid 13. augustil 1944 koos August
Nieländeri perekonnaga välismaale. Ameerikas elav
Maila on nüüd jälle Eestit külastanud.
Urda talu hooned põlesid hiljem maha. Uued
hooned ehitanud Aleks Pladolegi sai saatuslikuks
kaev…
Linda Välja

7

Teataja

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu 31.01.2002 nr 49

Haaslava valla 2002. aasta eelarve kinnitamine
Juhindudes Valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56,
332) paragrahvidest 8 ja 12, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322;
2001, 82, 489) paragrahvi 22 lõike 1 punktist 1, Haaslava valla põhimääruse (RTL 1998, 372/373, 1613; KO 2001, 52, 987)
paragrahvi 18 lõikest 1 ning kooskõlas Haaslava Vallavolikogu 25.11.1998 määrusega nr 22 kinnitatud Haaslava valla eelarve
koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korraga Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada Haaslava valla 2002. a eelarve alates 1. jaanuarist 2002. a kogumahuga 8504700 krooni.
2. Käesolev määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus valla põhimäärusega sätestatud korras
ning jõustub 4. veebruaril 2002
Volikogu esimees Avo Samarüütel
LISA: Haaslava valla eelarve 2002. aastaks
[Suure mahu tõttu pole siin avaldatud. Eelarvega saab tutvuda vallamajas, Roiu raamatukogus, samuti interneti koduleheküljel (http://www.haaslava.ee)]

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu 31.01.2002 nr 51

Audiitori määramine Haaslava valla 2001. aasta eelarve täitmise auditi teostamiseks
Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489) paragrahvi 22 lõike 1 punktist 1 ja paragrahvi 39.1 lõikest 1 Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Määrata Haaslava valla 2001. aasta eelarve täitmise audiitoriks aktsiaselts E-Audit.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval.
Volikogu esimees Avo Samarüütel

Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu 31.01.2002 nr 46

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks
Lähtudes Sotsiaalhoolekande seaduse (RT1 1996, 49, 1996; 2001, 98, 617) paragrahvi 222 lõikest 5 Haaslava Vallavolikogu
määrab:
1. Kehtestada alates 01.01.2002 toimetulekutoetuse määramisel arvestatavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad Haaslava vallas:

1.1

Kulu nimetus
Soojusenergia või kütuse maksumus

1.2
1.3

Vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus
Elektrienergia maksumus
(v.a. elektriküttesüsteemi puhul)

1.4

Majapidamisgaasi maksumus
(v.a. gaasiküttesüsteemi puhul)
Hoonekindlustuse kulud
Muud eluasemekulud (üür, hooldustasu,
halduskulud, maamaks, prügivedu jne)

1.5
1.6

Kompenseerimise piirmäär kuus
1 m2 eluruumi köetava pinna kohta
1) tsentraalse küttesüsteemiga korterelamutes kuni 4 krooni;
2) elektriküttega eluruumides kuni 14 kW eest;
3) ahikütte vm lokaalse küttesüsteemi puhul kuni 3 krooni.
4 m3 eest ühe pereliikme kohta, iga järgmise kohta lisaks 1 m3 eest
50 kW eest ühe pereliikme kohta, iga järgmise kohta lisaks 20 kW eest
pliidi või boileri olemasolul, nende puudumisel 0,5 kW eest eluruumi
normpinna 1 m2 kohta
6 kg eest ühe pereliikme kohta, iga järgmise kohta lisaks 2 kg eest
kuni 0.50 krooni eluruumi normpinna 1 m2 kohta
kuni 3.50 krooni eluruumi normpinna 1 m2 kohta

2. Tunnistada alates 1. jaanuarist 2002 kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 25.02.2001 määrus nr 24 Toimetulekutoetuse määramise ja maksmise kord Haaslava vallas (KO 2001, 24, 480).
3. Määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus ning saadetakse avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
4. Määrus jõustub 4. veebruaril 2002.
Volikogu esimees Avo Samarüütel
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Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu 31.01.2002 nr 47

Maareformi seadusega pandud ülesannete delegeerimine Haaslava Vallavalitsusele
Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489) paragrahvi 22 lõikest 2 Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Delegeerida Haaslava Vallavalitsuse pädevusse Maareformi seaduse (RT I 1995, 10, 113; 1996, 41, 796; 2000, 70, 441;
2001, 52, 304) ja selle alusel välja antud riigi õigusaktidega kohalikule omavalitsusele (välja arvatud kohaliku omavalitsuse
volikogu) antud õigused ja kohustused maareformi läbiviimisega seotud ülesannete täitmisel Haaslava valla halduspiirkonnas.
2. Määruse tekst saadetakse avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
3. Määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus ning jõustub 4. veebruaril 2002.
Volikogu esimees Avo Samarüütel

Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu 31.01.2002 nr 48

Veeseadusega pandud ülesannete delegeerimine Haaslava Vallavalitsusele
Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489) paragrahvi 22 lõikest 2 ja Veeseaduse (RT I 1996, 13, 240; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 54, 583; 10, 155; 95, 843; 2001, 7, 19; 42,
234; 50, 283; 94, 577) paragrahvi 3 lõikest 2 Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Delegeerida Haaslava Vallavalitsuse pädevusse veeseadusega kohalikele omavalitsustele antud järgmiste ülesannete täitmine
vee kasutamise ja kaitse korraldamisel Haaslava valla halduspiirkonnas:
1.1 vee erikasutuseks nõusoleku andmine;
1.2 Haaslava vallale kuuluvate veekogude haldamise korraldamine;
1.3 veeavariide või vee äkkreostuse tagajärgede likvideerimise korraldamine.
2. Määruse tekst saadetakse avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
3. Määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus ning jõustub 4. veebruaril 2002.
Volikogu esimees Avo Samarüütel

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu 31.01.2002 nr 50

Volikogu komisjonide koosseisude muutmine
Kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489) paragrahvi 22 lõike 1 punktiga 20 Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Muuta Haaslava Vallavolikogu 25.11.1999 otsuse nr 13 punkti 1 ja kinnitada Haaslava Vallavolikogu spordi- ja kultuurikomisjoni koosseis järgmiselt: esimees: Lauri Roosiorg liikmed: Andres Arujõe, Tiina Prentsel
2. 1. Muuta Haaslava Vallavolikogu 25.11.1999 otsuse nr 13 punkti 4 ja kinnitada Haaslava Vallavolikogu eelarvekomisjoni
koosseis järgmiselt: esimees: Avo Samarüütel
liikmed:Marju Jansen, Maie Kajalaid, Lauri Roosiorg, Jüri Saarkivi
3. Otsus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus ning jõustub 1. veebruaril 2002. aastal.
Volikogu esimees Avo Samarüütel

Mälestame lahkunuid

Helga Eeskivi
28.01.1920 – 18.01.2002
Ignase

Keinvald Klaus
09.08.1947 – 23.01.2002
Igevere

Johanna Klaus
04.11.1919 – 04.02.2002
Igevere

Leonore Vello
16.05.1933 – 11.02.2002
Metsanurga

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  (07) 490 130.
Trükitud AS TARTUMAA trükikojas

