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Haaslava tugikeskus avatud
30.aprillil avati Roiul
päevakeskuse ruumides Haaslava tugikeskus. Asutajaks oli
vallavalitsus koostöös mittetulundusühinguga Iseseisev Elu,
rahastajaks sotsiaalministeerium.
Ükskõiksus teiste hädade suhtes on ühiskonna kõige suurem sotsiaalne probleem, sellest jagusaamine on
vaevanõudev. Liigume pisikeste sammudega tervema, demokraatlikuma ühiskonna poole,
kus pööratakse tähelepanu ka
meist nõrgematele.
Et iga inimene saaks
talle antud eluaastaid inimväärselt elada, on meie
ülesanne seda arengut toetada ja kiirendada. Igaühes meist on varjul midagi väga hinnalist, mida
pole teistes. Inimesed erinevad üksteisest oma
vaimsete ja psühhomotoorsete võimete, tausta,
isiksuse omaduste, iseloomujoonte jm poolest.
Võrreldes teiste inimestega on igal inimesel vähemal või rohkemal määral iseärasusi, erinevusi või
kõrvalekaldeid.
Alates teatud piirist võib erinevus (kõrvalekalle) muutuda vähemal või rohkemal määral
häirivaks kas inimesele enesele, teistele või mõlemale, nii endale kui teistele.
Vajadus tugikeskuse järele on vallas olemas. Eesmärgiks on aidata võimalikult paljusid
konkreetsesse gruppi kuuluvaid inimesi igapäevaeluga toimetulekul. Anda konkreetsele inimesele
võimalikult kvaliteetne teenus lähtudes tema vajadustest. Kui kõht täis ja katus pea kohal, paistab ka
päike heledamalt. Meie põhimõte on ulatada hädasolijale õng, mitte kohe kala, et tekiks isikul endal vastutus ja vajadus õppida juurde oskusi igapäevaelu probleemide ja raskustega toimetulekuks,
äratada huvi ja tahet tegutsemiseks ja julgustada

võtta vastutust oma igapäevaeluga paremaks toimetulekuks.
Kogu aeg on olnud nii, miks nüüd peaks
olema teisiti?
Tõsi, erivajadusega inimesed on olnud pikka aega kodus, vaid ainult oma pereliikmete keskel, või hoolekandeasutuses. Tihti puudub neil ka
valmidus ja oskus suhelda teiste inimestega. Paljudel juhtudel on pereliikmedki kapseldunud oma
probleemidesse, ei julge ja ei taha oma muredest
teistele rääkida, sest neid valdab häbi- ja süütunne.
Nüüd on teisiti, tugikeskuses on iga klient oodatud, me toetame ja tunnustame, õpetame igapäevaeluga iseseisvat toimetulekut eriettevalmistuse
saanud spetsialistide abiga.
Muusikaterapeudi ja kunstniku abiga arendame neis loovust, et ka erivajadusega inimesed
võiksid rõõmu tunda oma seni peidus olnud andest.
Põhiline ongi tugikeskuses igapäevaelu
toetamise teenuse pakkumine, mille eesmärgiks on
tavapärases keskkonnas elava inimese iseseisva
toimetuleku suurendamine tema enda kodus.
Kena kevadet ja head koostööd soovides
Maie Otsa
tervishoiu- ja sotsiaalosakonna juhataja
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Vallavanema veerud
Saabunud kevad on tõsiselt oma kohustused talvelt
üle võtnud ja kiirelt kätt ulatamas suvele. Aednikel
ja põllumeestel on kibedad päevad juba möödas,
mil käed-jalad olid istutamist ja külvamist täis.
Ilmaennustajaist on ühed lubanud külma ja vihmast suve, teised kuiva ja sooja. Eks selle ilmaga
ole nagu tujuka naisega – iial ei tea, kust see pööre
tulla võib.
Haaslava valla inimestel on ka olnud kiired
päevad. Olulisimaks kindlasti oli Roiu päevakeskuse ruumes erivajadustega inimeste tugikeskuse
avamine 30. aprillil. Eestvõtjaks meie valla
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja pr Maie
Otsa, kaasaaitajateks mittetulundusühingu "Iseseisev Elu" juht Maire Koppel, meie sotsiaaltöötaja
Eda Jõepera. Täna avaldatud pildil on nad koos
oma klientide, teenuste saajatega. Programmi õnnestumise garanteerivad nii sotsiaalministeeriumi
rahalised vahendid kui ka vastava ettevalmistuse
saanud spetsialistid.
Selle Tartumaal esimese tugikeskuse avamisele tulid maavanema ja psühhiaatriakliiniku
esindajad ning koostööpartnerid vaimse tervise
hooldekeskusest, samuti volikogu ja vallavalitsuse
liikmed. Ainuke, kes korduvale kutsumisele vaatamata tulemata jäi, oli Tartu Postimehe esindaja.
Ju ei ületanud maal (Tartumaal) toimuv uudisekünnist, vaja oli kirjutada reformierakondlasest
linnapeast Ansipist, kuidas lipsuga (!) Tartu linnas
puid istutatakse.
Ilusa kevadega on meil koos käinud alati
heakorranädal. Seekord proovisime seda venitada
kahe nädala peale. Kolme suuremasse keskusesse
paigaldasime suured lahtised konteinerid , organiseerisime liiva vedu liivakastidesse, olmeprügi tasuta äraandmist. Vallaametnikud lõid käed külge
Roiu ujumiskoha heakorrastamisel, koolilapsed
valla teede koristamisel. Eraldi tahaks tänada valla
asutuse "Majaabi" juhti Valeri Rudakovi, kelle
eestvõttel kõik kenasti ka laabus.
9. mail külastas meie Sillaotsa kooli Tartu
maavanem Jaan Õunapuu. Tunniajalisel vestlusel
kooliperega räägiti maavanema tööst, tehtust ja
tulevikuplaanidest. Heameel oli kuulda, et maavanema silmis on Haaslava vald heas kirjas ning hr
Õunapuu on alati nõus tulema meiega kohtuma nii
vestlusringis kui ka võrkpalliväljakul.
Vestluses õpetajatega avaldas maavanem
ka nördimust sellise riikliku poliitika üle, mis vii-

mase kolme aasta jooksul toimunud. Eelkõige valutas hr Õunapuu südant riiklike vahendite järkjärgulise vähendamise pärast maaelu jaoks, samal
ajal keskvalitsuse eelarved kasvavad.
Nüüd natuke uuest valimisseadusest.
Käesoleval aastal toimuvad 20. oktoobril järjekordsed kohalike omavalitsuste valimised. Olulisimaks muudatuseks on erakondlikud valimised.
Suures meedias on sellest juba kirjutatud nii ühe
kui teise erakonna vaatevinklist, valijale ei muuda
see oluliselt midagi – jagatakse ju kohalikel valimistel vaesust ja vastutust.
Nüüd peavad vallavolikogusse kandideerijad minema kindla erakonna nimekirjas. Erakonna
liige ei pea selleks olema. Samuti ei tule see erakond kamandama, keda panna etteotsa, keda mitte.
Eelkõige tuleb ju ise kohapeal see töö ära teha ja
vastutus kanda. Valimisseadusest ja paljudest teistest probleemidest räägime jälle 30. mail kell 10
Roiu päevakeskuses.
Sel kevadel on meie kultuurikalender üsna
tihe olnud. Meie pensionäride järjekordsel kokkusaamisel käis esinemas Riigikogu liige, Eestimaa
Rahvaliidu aseesimees proua Mai Treial. Pr Treial
rääkis pensionäride probleemide lahenduste otsimisest riigikogus, Eestimaa Rahvaliidu korraldatavast "Aasta Pere" konkursist ja paljust muust.
Meie vald esitas "Aasta Pere" konkursile perekond
Dubolazovi.
Üritustest on toimunud veel jüriöö jooks,
kooli ja lasteaia poolt korraldatud sisukas emadepäeva kontsert ja lasteaia "Kukupai" eestvõttel
toimunud nõidade pidu.
Teisipäeval 28. mail kell 18.00 toimub
Roiu korviplatsil vabaviskevõistlus "Isa ja poeg"
Haaslava vallavanema karikale, 1. juunil Vooremäe mängud Kuuste kooli juures ja lastekaitsepäeva üritus päevakeskuses, 16. juunil on Haaslava meestelaulupäev Ivo Linna osavõtul.
Tulge ja osalege, võistelge ja rõõmustage
ja tunneme rõõmu koostegemisest ja -olemisest.
Alates 13. maist sõidab meie valla buss ka
esmaspäeviti traditsioonilist vallaringi, sest elanike
vajadus valla poolt osutatud teenuste järgi on kasvanud.
Kõike head soovides
Koit Prants
vallavanem
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Veel pisut valla heakorrast
Tänavukevadisest heakorranädalast polegi eriti palju rääkidakirjutada, tulemus on kõigile silmaga näha! Nii aktiivset osavõttu ja
töötahet pole varem olnud. Kas oli
selles "süüdi" varajane päiksepaisteline kevad või miski muu, igatahes meie ühise töö tulemusel on
vähemalt valla suuremate asulate ja
teeäärte väljanägemine heas korras
sõna otseses mõttes. Ei tahaks küll
visata kivi naabervalla kapsaaeda,
kuid igaüks, kes sõidab Roiu–Tartu
teed, saab juba teeäärte puhtuse
järgi aru, kus kulgeb valdadevaheline piir.

Valla elanikele väljastati
tasuta prügilatalonge 140 tonni ulatuses. Tellitud suured prügikonteinerid olid pilgeni täis juba paigaldamise päeva õhtuks. Kuigi elanikud said prügist lahti tasuta, läks
sellekevadine
prügitõrjeaktsioon
vallale maksma 9677 krooni, mis
tasuti valla eelarvest.
Suure töö tegid ära 39 Sillaotsa koolinoort eesotsas direktori
Aivo Roonurme, õpetajate Svetlana
Nisu ja Margyt Pastakuga. Nemad
koristasid valda läbivate maanteede
ääri 24 km ulatuses. Vallavalitsuse
ja Majaabi kätetööna korrastati

Roiu aleviku suplemiskoht. Prahi
pealelaadimisel ja äraveol abistas
oma tehnikaga AS Sahkari juht
Lauri Roosiorg.
Valla elanike nimel täname
kõiki, kes aktiivselt osalesid koristustöödel. Loodame, et ei jääda sügava rahulolemisega terve aasta
ootama järgmist heakorranädalat
vaid aitame tehtut hoida, kasvõi
sellega, et jätame kommipaberi või
tühja pudeli maha viskamata.
Valeri Rudakov

Kes maikuus on sündinud...
1

2
3
5
6
10
11

Rudolf Sula
Maie Aasna
Maila Malinen
Heldur Pallo
Lembit Rinaldo
Aita Munitsõna
Elli Ivask
Helene Undrits
Leili Pärnmets
Linda Henn
Maimu Luht
Maie Lätt

1917
1940
1940
1938
1938
1941
1921
1910
1937
1921
1936
1936

Haaslava
Haaslava
Aardlapalu
Lange
Aardla
Kurepalu
Koke
Haaslava
Aardla
Uniküla
Roiu
Aadami

13
14
15
16
20
21
22
23
26
27
28

Alviine Kupri
Elvi Laja
Pavel Rusin
Heinu Sorga
Eldur Laja
Kalju Tatrik
Salme Tippo
Hilda Taavita
Ilme Vihm
Jaan Hansen
Malle Rahnu
Jaanus Reisner

1924
1942
1936
1938
1938
1941
1937
1931
1941
1929
1939
1938

Roiu
Koke
Päkste
Aardla
Ignase
Aardla
Aardlapalu
Aardla
Mõra
Mõra
Tõõraste
Ignase
Palju õnne!

Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kooskõlas Kohanimeseadusega ja Kohanimede
määramise korraga Haaslava vallas on tehtud ettepanek
määrata ametlikeks kohanimedeks
Aadami külas
Kolga – Valdur Lints'ile tagastatava maa aadressi- ja katastriüksuse nimena;
Aardla külas
Keskuse 10 – Ain Kooritsa hoonete aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;
Aardlapalu külas
Karuse – Toivo Karusioni Kaigu kinnisasja tükeldamisel
tekkiva maatüki aadressi- ja katastriüksuse nimena

Kurepalu külas
Kaupluse – Anne Raudsepingu hoonete aadressi- ja maa
katastriüksuse nimena;
Mõraoja 21 – Silver Kitsingu ehitatavate hoonete aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;
Kõivukülas
Verekivi – OÜ "Maa ja Mets" Ristikivi-Miku kinnistu
jagamisel tekkiva maatüki aadressi- ja katastriüksuse
nimena;
Päkste külas
Metsanuka – Ilona Altmäe Kenganurme kinnistu jagamisel tekkiva maatüki aadressi- ja katastriüksuse nimena;
Kõigil, kellel on vastuväiteid toodud nimede ametlikeks
kohanimedeks kinnitamise kohta, esitada need vallavalitsusele 30 päeva jooksul käesoleva eelteate avaldamisest.
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Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Jane Jakobson
Marta Iluveer
Hilde Aasmaa
Astrid Piim

Lange
Kurepalu
Mõra
Tõõraste

Mäeotsa
Robi
Nurmenuku 1
Raudteemaja 1-3

Tartust
Räpinast
Tartust
oli registreerimata

Lahkusid vallast
Triin Kliimand
Üllar Otsa

Haaslava
Roiu

Allikaoru
Oja 7-16

Nõo valda
Tartusse

Politseiteated
 13. aprillil toimus kulupõleng Tõõraste külas. Tules hävis
sõiduauto Zaporožets ja sai kannatada Ludmilla Vadi majapidamisse kuuluv mahajäetud saun.
 14. aprillil peksis Liivo Kurvits Lembit Saia. Koostati
haldusõiguserikkumise protokoll, mille alusel kohus karistas peksjat 600 krooni suuruse rahatrahviga.
 Ööl vastu 30. aprilli varastati Aadami külas Väike-Rõuge
talu juures seisvalt auto pooljärelhaagiselt 8 alumiiniumist
portet. Alustatud on kriminaalmenetlus.
 26. aprillil peksis Aardla külas registreerimata elav Allan
Pertmann Roiu alevikus Männi 3 maja koridoris Kaspar
Friedrichsoni. Koostatud haldusõiguserikkumise protokolli
alusel karistas Tartu Maakohus peksjat rahatrahviga 3000
krooni (50 trahviühikut).
 28. aprillil toimus Roiu kaupluses pisivargus, kus Põlvamaa elanik Ojar Lepik varastas pudeli õlut Saku Originaal
maksumusega 8.90 krooni. 13.05. karistas kohtunik teda 60
kroonise rahatrahviga.
 Viimasel ajal on probleeme tekkinud lahtiselt jooksvate
koertega. Järelevalveta jäetud koera tegude eest kannab
vastutust koera omanik.
Seoses kriminaalasjadega otsib Tartu Politseiprefektuur
taga järgmisi isikuid:
Timur Gavrilov, sündinud 14.06.1973, registreeritud
elukoht Roiu, Kesktänav 4-4

Urmas Kajalaid, sündinud 02.04.1961, registreeritud
elukoht Igevere küla, Kirbu
Andres Paidla, sündinud 01.05.1970, registr. elukoht
Ignase, Pikamäe tee 10-4
Merje Saks, sündinud 22.04.1978, registreeritud elukoht
Tartu, Pärna 7-3
Olar Savason, sündinud 04.10.1977, registreeritud elukoht Roiu, Oja 7-3
Raivo Serg, sündinud 08.06.1967, registreeritud elukoht
Mõra, Alam-Roa
Kaupo Sild, sündinud 03.05.1946, registreeritud elukoht
Ignase, Pikamäe tee 5
Trei, Aare, sündinud 06.03.1960, registreeritud elukoht
puudub
Konstaabel Harras Tiisler
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. Kui soovite jääda
tundmatuks, aga siiski politseid abistada, kasutage vihjetelefoni 308850. Noorsookonstaabli telefon on 308 759
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

Kultuurikalender
22. mail
30. mail
31. mail
31. mail
01. mail
1.– 14.juunini
09. juunil
16. juunil
16. juunil
20. juunil
23. juunil
28. juunil

Sillaotsa Põhikooli suvepidu I – IV klassile
Tutipäev 12.30, koolilõpudisko 18.00
Lasteaia "Kukupai" lõpuaktus 17.00
Sillaotsa Põhikooli lõpuaktus 10.30
Lastekaitsepäev lasteaia mängumaal, külas mustkunstnik 12.00
Erika Esop 75. Raamatunäitus raamatukogus
Pensionäride ühenduse "Kuldlõng" suvepiknik Kurepalus
XXV Haaslava meestelaulupäev Kurepalus. Külas Ivo Linna.
Kalmistupüha Tuigo kalmistul 14.00
Sillaotsa Põhikooli lõpupidu
Jaanituli Kurepalus
Vallavanema vastuvõtt koolilõpetajaile Priiuse seltsimajas
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KODUKANDILOOD LXIII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Suvituskoht Kurepalu
Varsti algab suvi ja puhkuste aeg. Kes kasutab seda
aktiivseks tegevuseks, kes jõudeolemiseks, paljud lähevad
kodust välja puhkama, ujuma, päikest võtma. Tartu ümbruses
on selleks mitmeid kohti – Saadjärve ääres, Taevaskojas,
Peedul, Külitses, Elvas. Peale selle veel kaugemad kohad
Eestis – Pärnu, Haapsalu, Saaremaa, Võsu, Peipsi rannik jne.
Loomulikult on ka võimalus sõita puhkama eksootilistesse
paikadesse, kas palmi alla päikest võtma või kõrgmägedesse
suusatama. Võta turismifirmade reklaamvoldik kätte, vaata
pakkumised üle, siis loe ka rahakotis leiduv üle ja nagu öeldakse tuntud telesaates: "valik on sinu". Võid sõita Taimaale
või Lapimaale, aga vees käia võib ju ka Männiku turbalompides ja Kurepalus.
Eelmise sajandi esimesel kolmekümnel aastal oli
Elva kõrval teiseks peamiseks Tartu ümbruse suvitus- ja
puhkekohaks Kurepalu. Ilus loodus, männimets ja vaikus
meelitasid "supelsaksu" juba 19 sajandi lõpul. Mugav oli ka
siiasaamine. Tartust käis suviti laev 3 korda päevas edasi
tagasi Praagale ja üks vahepeatusi oli Haaslaval. Siin oli
puhkajatele peaaegu kõik olemas. Ainsaks miinuseks oli see,
et allikatest tulev Mõraoja vesi oli ujumiseks liiga külm ja
seda isegi kuumal ajal. Kes aga väga ujuda tahtis, võis ju
Emajões käia. Peab aga kohe lisama, et korraliku ujumiskoha
puudumine oligi peamiseks põhjuseks, miks Kurepalu suvituskoht oma esialgse sära kaotas.
Kurepalusse korraldasid väljasõite erinevad seltsid
ja ühendused, laulukoorid, teatrirahvas, üliõpilasorganisatsioonid – korporatsioon "Ugala", naiskorporatsioon
"Amicitia", üliõpilasselts "Veljesto" jpt. Kurepalus ja Vooremäel käisid iga-aastasel õppekäigul Tartu Õpetajate Seminari õpilased ja õppejõud. Tartu kogudused tegid suviti siia
väljasõite, mille raames peeti vabaõhu-jumalateenistusi.
Teadaolevalt on tuntud kultuuri ja seltskonnainimestest Kurepalus puhanud helilooja Miina Hermann, kirjanikud Hendrik Visnapuu, Peet Vallak, August Alle, kunstnikud Richard
Kiivit, Eerik Haamer, kes mõlemad on siin puhates jäädvustanud Vooremäge. Peamiseks kontingendiks olid aga "metsikud" puhkajad, kas siis peredega või üksikult. Palju oli
"stammkundesid", kes siin igal aastal puhkasid.
Kurepalu oli Haaslava valla keskuseks. 1897.a. ehitati siia uus vallamaja ja 1903.a. karskusseltsi "Priius" seltsimaja. Siin asus kohaliku Kaitseliidu kompanii maja "Kaitse
Kodu", mille juures oli spordiplats. Vallamajataguses metsatukas asuval platsil korraldati laulupäevi, kontserte, vabaõhuetendusi. Siia käis kokku enamus valla seltskondlikke
organisatsioone, peeti koosolekuid, korraldati lauluharjutusi
ja tehti teatrietenduste proove, peeti ühiselt pidusid ja seltskondlikke üritusi. Need üritused võimaldasid ka suvitajatel
seltsielust osa võtta.
Tõenäoliselt rajasid kõige esimesena siia endale suvekodud Tartu Maarja koguduse pastor Paul Willigerode ja
doktor Nikolai Kuznetsov, kes oli aastatel 1895 – 1915 Tartu
Ülikooli taimegeneetika professor. Willigerode suvilas asus
hiljem Tartu saksa lastekodu "Fersienheim" puhkekodu. Vististi esimese siinse üürisuvila ehitas Haaslava mõisa rentnik
Mahlstein. Tuntud tartlastest oli Kurepalus oma suvila veel
professor Waldmannil, kaupmees Brossel ja Tartumaa maa-

inseneril J. Lenziusel. Kohalikest elanikest ehitas suure suvila vallakäskjalg, Paabo talu peremees Hendrik Paabo, mille
ta suviti tervenisti välja üüris, elades ise perega väikses kõrvalhoones. Tema reklaamiplakatil seisis: "Haslavis suvepansionis üksikut toat. Küsida Pabu vüürerilt".
Ka pakkus Paabo suvitajatele küüti, viies neid hobusega laeva peatuskohast Kurepalusse. Peale teda üürisid
suviti ka paljud teised kohalikud elanikud oma elamised suvitajatele välja. See tasus ennast kenasti ära ja suvitajate teenindamine oli kohalikele elanikele päris hea sissetulekuallikas. 1930. aastatel oli Kurepalus ühel ajal ja ligistikku 3
kauplust ja pagariäri, peale selle veel "Priiuse" puhvet, mis
kõik omadega välja tulid. Eelmise sajandi alguses laskis aga
Haaslava mõisa rentnik laevasilla ja parve juurde uue kõrtsi
ehitada, et suvitajatelt ja puhkajatelt paremini raha kätte saada.
"Elu" nr 128 - 11 juuni 1908.a.
Pühapäeval, 8 juunil, kella ühe ajal sõitsin mina
aurulaevaga Tartust Haaslavale, haljale metsa murule jalutama ja meelt lahutama. Oma suureks imestuseks pidin sääl
aga nägema kuidas uue kõrtsi ehitusel tööd tehti. Kuna
Haaslava mõisa vana kõrts oli Emajõest kaugel, arvati kasulikumaks nüüd uut kõrtsi koguni Emajõe kalda äärde parvemajakese juurde ehitada nõnda, et kõik lotjade juhtijad venelased ja kõik teekäijad ja inimesed kellel Haaslavale asja
ja kes parve ülevedamise juures ootama peavad, hõlpsamini
kõrtsi vana kibedat jooma pääsevad.
"Olevik" nr 64 - 24 august 1913.a.
Haaslava Kurepalu metsa on õige tublisti suvemajasid juurde ehitatud. Suvitajaid on ka siin palju, sest aurulaevadega on Tartust Haaslavale õige kerge pääseda.
"Maaliit" nr 34 - 7 juuni 1918.a.
Suvitajaid on meie pool ka tänavu õige rohkesti, nii
et pea kõik Haaslava majad täis on. Rasketele aegadele vaatamata leiavad suvitajad ikka ka üht ja teist toiduaineid osta,
iseäranis on piimasaamine kergem, kui see ehk linnas oleks.
"Postimees" nr 87 - 15 juuni 1918.a.
Väljasõit Haaslavale.
Tartu Eesti Ametnikkude Ühisus paneb homme
Haaslava karskusseltsi "Priius" saalis mitmesuguse sisuga
piduõhtu toime. Pidu hakatus kell 6 õhtul. Nendele, kes
homme Haaslava poole rohelusse sõidavad, on sääl antud
võimalus ka õhtut pidutujus mööda saata. Piduliste öösise
tagasituleku eest olla ühisus hoolt kandnud.
"Postimees" nr 185 - 17 juuli 1923.a.
Saksa laste suvekolonii tegevuse kohta.
Saksa laste suvekolonii, mis algas oma tegevuse 25
juunil, asub Haaslava vallamaja lähedal kahes suvemajas,
millest üks Tartu Jaani kiriku oma ja maksuta kolonii tarvitada on, kuna teine maja eraisikult üüritud on. Koloniil on
kasutada suvemaja juurde kuuluv metsatükk ühes ilusa mänguplatsiga. Koloniis on 65 last, keda umbes 6 nädalat seal
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piirduks Poriojaga põhjast, Suure Kure talu piiriga lõunapeetakse. Neist on 45 maksuta ülalpidamisel, kuna 20 last
hommikust, Mõraküla ojaga lõuna-õhtust ja Haaslava asun500 - 1000 marka, nii kuidas nende vanemate jõud lubab,
duse põldudega põhja- õhtust.
oma ülalpidamise heaks maksavad.
Kolonii saab oma tegevuseks tarvisminevad rahaAmetlikult nimetati Kurepalu suvituskohaks 23 sepsummad peaasjalikult linnavalitsuselt - 600 000 marka,
tembril 1929. Paraku hakkas umbes samal ajal siinse suviRootsimaalt "lastekaitse" korraldusest ja lastevanemate
tuskoha populaarsus kahanema. Kui 1920. aastatel loeti Kupoolt makstavatest summadest.
repalu Elva järel Tartumaa teiseks suvituskohaks, siis nüüd
Oma sisseseade poolest on kolonii õige lihtne, kõik
võttis selle koha üle Pühajärv ja Otepää. Igatahes 1933. –
hädapärane mööbel on kohalikest koolidest laenatud, kuna
1937.a. ilmunud kogumikes "Eesti suvituskohtade juht",
magamise sänge ei olegi, vaid magamiskotid on põrandal,
"Eesti kuurordid ja suvituskohad" ja "Eesti ravitsus- ja suvimis ruumide põhjalikku tuulutamist raskendab.
tuskohad" Kurepalu ega Haaslavat enam ei mainita.
Kolonii juhatajaks on proua Mühlen, peale juhataja on veel 4 abilist kasvatajat, 1 põetaja, 1 majaema ja 2
"Postimees" nr 193 - 20 juuli 1930.a.
majateenijat. Ruumide korrashoidmise ja toidu valmistamise
Pärivett Emajõe mööda. Tartu suvitaja otsib endale
juures aitavad lapsed teenimisele kaasa. Lapsed saavad 4
kohta, kus puhata.
korda päevas toitu ja toit valmistatakse väliköögis.
Kõige lähim suvituskoht Tartust piki Emajõe pärivett on Haaslava Kurepalu. See väike ojanire, mis siin vooKogumik "Rändur Eestis" autor Masso Silla, 1924,
lab ei kuulu nende veekogude liiki, mis annavad suvituskoTallinn,
hale tõelise rahulduse. Küll ei saa aga keegi vastu vaielda
"50 matkamarsruuti läbi kogu Eesti." lk 121 – Tartust piki
selle suvituskoha suurejoonelisusele. Ilus mets, puhas õhk,
Emajõge Peipsile:
maantee kogu oma ilu ja tolmuga, õllekauplus, paar tarbeEsimene peatus Haaslava. Vähemad aurikud mis
ainete kauplust, pagar jmt. - suvitajatele väga tarvilikud
peavad ühendust Tartu ja Haaslava vahel, mahutavad sõitasjad. Ja vallamaja, see elu peatsentrum, kust saab posti ja
jad parkadesse. Siit paar kilomeetrit eemal, Mõra jõekese
näeb oma silmaga "väikest riigikogu" - Haaslava valla voliääres, kuivas pehme samblaalusega männimetsas peitub
kogu. Kahju ainult, et seal puuduvad rõdud ja loožid pealtkena suvituskoht. Nooremad matkajad võivad Haaslava
vaatajatele ja kutsutud külalistele. Omal ajal on ehitatud
kaudu teha ka käike Vooremäele.
Kurepalu metsa mitmeid suvilaid, nägusaid ja mugavaid.
Nüüd on nad nüüd küll ajahamba mõjul muutnud oma värvi
"Postimees" nr 101 - 16. aprill 1925.a.
ja tahavad kohendamist. See on aga ainuke koht Emajõel
Pühade eelsed ja pühade ilmad tõid Tartu lähimaspärivoolu, kus suvilad on ehitatud suvitajate jaoks. Teisal on
se kaunimasse suvituskohta Haaslavale liikuvama elu. Jääka ruume kasutamiseks, aga need on ehitatud muudeks otsolud "lubasid" laevadel oma reisisid alata, mis omakorda
tarveteks. Eksitus oleks arvata, et Kurepalu peale on mõelandis inimestele võimaluse vabasse loodusse pääseda. Haasdud ainult endisel ajal. Ka nüüd on paar kolm Tartu ärilava suvilad, võrreldes neid meie teise suvituskoha Elvaga,
meest ehitanud endale siia nägusad elamud. Kuid kohe on
mis on juba muutumas kärarikkaks inimeste kogunemiskonäha, et see on uuema aja töö. Rohkem päikesepaistet lashaks, mõjuvad rahustavalt. Need mändide keskel varjatud
takse suvilasse ja lilled on leidnud majade ümber omale kosuvilad pakuvad oma lihtsuses kosutust ja puhkust linlastele.
ha. Kuid kellelgi on pähe tulnud kesk suvitusrajooni metsa
Tuleviku väljavaated Haaslaval, kui suvituskohal, ei ole igamaha võtma hakata. Esimese hooga arvad, et siia tuleb
tahes halvad. Ainult korralikuma sadama, ehk laevade peaspordiplats. Metsaalune on aga hirmsaks jäetud.
tuskoha eest tuleks neil, kellesse asi puutub, rohkem hoolitEt Kurepalu kõigi oma puuduste peale vaatamata
seda. Suure vee ajal on ligipääs eriti raskendatud. Hobusega
palju häid külgi sisaldab, selgub sellest, et seal rohkem kui
laeva juurest ärasõitjad võivad õnnelikud olla, kui neil aikusagil mujal Emajõel pärivoolu sõites, suvitajaid asub.
nult istekoht "külma vanni" saab.
Laevaga sõites on Haaslava peatuskoht alati kõige rahvaTeisel pühal korraldas Haaslava karskusselts
rohkem.
"Priius" oma ruumes pidu, millest ka rohkesti linnarahvast
osa võttis. Ettekanded jätsivad üldiselt hea mulje. Ära tuleks
"Vaba Sõna" nr 131 - 15 juuni 1934.a.
märkida mõnda kõrvaldatavat pahet, millest seltsi juhatus
Kuhu tartlased suvitama sõidavad.
peaks üle saama. Pidu peab ikka väljakuulutatud ajal alga.....kullasepp J. Alt siirdub Haaslavale oma suvilasma, aga mitte siis, kui "viimane" piduline kohale on jõudse, kus tal kalastusvee lähedal on ka hea võimalus õngespornud. Ka kord publikumi osas jätab soovida. Poisikese ohtu
ti harrastada. Samasse läheb puhkama ka arhitekt Pohlnoorhärrad liiguvad eesruumis ja isegi saalis "kuraaži"
mann perega.
meeleolu all mütsides ringi. Peab ju kuidagi "täismees" olema.
Nõukogude ajal oli Kurepalu natsionaliseeritud suvilates mitu Tartu ettevõtete ja asutuste puhkekodu. Siin asu"Postimees" nr 119 - 5 mai 1926.a.
sid RAT "Vanemuine", Hans Heidemanni nimelise trükikoja
Kurepalu suvituskoha piiritlemine Haaslaval.
ja Tartu Tarbijate Kooperatiivi suvekodud. 1960. aastatel
Neil päevil ära peetud Haaslava vallavolikogu
hakati välja jagama suvilakrunte eraisikutele. Praegu on siin
koosolekul tuli arutlusele Kurepalu suvituskoha piiritlemine.
suvilaid ja maakodusid arvuliselt tublisti üle saja ja neid tuSealjuures otsustati esitada Tartu maakonna nõukogu ees
leb tasapisi juurde. Ja miks ka mitte, sest Kurepalu oli varem
sooviavaldusega, et Kurepalu saaks tervishoidliku kaitse
ja on ju ka praegu kena kohake.
alla võetud järgmistes piirides: Kambja metskonna Tuigo –
Taivo Kirm
Suhki vahtkonnas asuva riigi ja talude metsa maa ala, mis
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ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

28. märts 2002

nr 53

Haaslava valla Sillaotsa Põhikooli pedagoogide töötasustamise aluste, palga alammäärade ja palgaastmete kinnitamine
Kooskõlas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42,497; 79, 739; 2000, 33, 195; 54, 349; 2000 95,
611; 2001, 50, 288; 75, 454) paragrahvi 44 lõikest 3 ja paragrahvi 45 lõikest 2 ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari
2002 määrusega nr 34 (RTI 2002, 9, 48) kinnitatud Seaduses "2002.aasta riigieelarve" valla- ja linnaeelarvete toetusfondi
hariduskuludeks määratud eraldiste jaotamise korra paragrahvist 3 ja Haaslava Vallavolikogu 31.01.2002 määrusega nr 49
kinnitatud Haaslava valla 2002. aasta eelarvest Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada Haaslava valla Sillaotsa Põhikooli pedagoogide töötasustamise alused ja palga alammäärad vastavalt lisale1
2. Kinnitada Haaslava valla Sillaotsa Põhikooli pedagoogide palgaastmed vastavalt lisale 2.
3. Määrusega kinnitatud töötasustamise aluseid, palga alammäärasid ja palgaastmestikku rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.
jaanuarist 2002.a.
4. Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 15. märtsi 2001. a määrus nr 28 Haaslava valla Sillaotsa Põhikooli pedagoogide töötasustamise aluste, palga alammäärade ja palgaastmete kinnitamine.
5. Määrus avalikustatakse Haaslava valla põhimääruses sätestatud korras Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus, jõustub 1.
aprillil 2002 ning saadetakse avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
Avo Samarüütel
Volikogu esimees
Lisa 1
Sillaotsa Põhikooli pedagoogide töötasustamise alused ja palga alammäärad
1. Sillaotsa Põhikooli õpetajate palga alammäärad, võttes aluseks pedagoogide vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja neile atesteerimisel omistatud ametijärkusid:
1.1. Nooremõpetaja
4950 krooni
1.2. Õpetaja
5290 krooni
2. Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi alammäär on 15% madalam vastava ametijärgu
kõrgharidusega pedagoogi palgamäärast:
2.1. Nooremõpetaja
4325 krooni
2.2. Õpetaja
4610 krooni
3. Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele mittevastava õpetaja palgamäär on kesk- ja keskerihariduse korral 2654 krooni ning
kõrghariduse omamisel 3060 krooni.
4. Direktori palga alammäär on lähtudes õpilaste arvust koolis:
4.1. 121-300 õpilast
8175 krooni
5. Direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal palga alammäär on lähtudes õpilaste arvust koolis:
5.1. 121-300 õpilast
6830 krooni
6. Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse õpetajale tasu tema ametikoha palgamäärale vastavast palgamäärast:
6.1. Nooremõpetaja
740 krooni
6.2. Õpetaja
795 krooni
6.3. Kvalifikatsioonita õpetaja
460 krooni
7. Teiste pedagoogiliste töötajate palga alammäärad kõrghariduse olemasolul on 3060 krooni ning keskeri- ja keskhariduse
korral 2654 krooni.
7.1. Nimetatud palgamääraga tasustatakse huvijuhti, pikapäevarühma kasvatajat, koorijuhti, logopeedi, kooliraamatukoguhoidjat ja infojuhti.
8. Direktoril on õigus maksta aastaeelarve töötasudeks ettenähtud summa piires lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise
eest, preemiaid nõutavast tulemuslikuma töö eest ja ühekordseid toetusi töölepingus sätestatud tingimustel ning kooli hoolekoguga kooskõlastatud ja õppenõukogu poolt välja töötatud alustest lähtudes.
8.1. Täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest pedagoogile lisatasu maksmise määraks on kuni 50
protsenti tema ametikoha palgaastmele vastavast kuupalgamäärast.
8.2. Kõikidele töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid ühekordseid toetusi ja preemiaid makstakse samal alusel ka
kooli direktorile.
9. Tunnipalga arvutamisel lähtutakse kuu keskmisest töötundide arvust:
9.1. 35-tunnise üldtööaja puhul 147,7
9.2. 32-tunnise üldtööaja puhul 134,9
9.3. 30-tunnise üldtööaja puhul 126,5
10. Tunnipalga alusel tasustatakse asendustunde.
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Lisa 2

Sillaotsa Põhikooli pedagoogide palgaastmed ja palgamäärad
Palgaaste
Palgamäär kroonides
14
2654
18
4610
22
6010
15
2850
19
4950
23
6420
20
5290
24
6830
16
3060
25
7290
17
4325
21
5660

26
27
28
29

7710
8175
8650
9235

30

9820

Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

28. märts 2002 nr 55

Maa-ainese kaevandamise loa andmise õiguse delegeerimine Haaslava Vallavalitsuse pädevusse
Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489) paragrahvi 22 lõikest 2, Maapõueseaduse (RT I 1994, 86/87, 1488 ; 1995, 75, 1321; 1996, 49, 953; 1997, 52, 833; 86, 1461; 93,
1562; 1998, 64/65, 1005; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2000, 54, 348; 102, 670) paragrahvi 60 lõikest 1 ning Keskkonnaministri 14. juuni 2000 määrusega nr 39 kinnitatud Maa-ainese kaevandamise loa andmise korrast, Haaslava Vallavolikogu
määrab:
1. Delegeerida Haaslava Vallavalitsuse pädevusse Haaslava valla halduspiirkonnas maa-ainese kaevandamise loa andmine.
2. Määrus saadetakse avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
3. Määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus ning jõustub 1. aprillil 2002.
Avo Samarüütel
Volikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

28. märts 2002 nr 56

Maatüki maksustamishinna määramise kord Haaslava vallas
Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489) paragrahvi 22 lõikest 2, Maa hindamise seaduse (RT I 1994, 13, 231;94, 1609; 1995, 2/3, 4; 1996, 36, 738; 49, 953; 2000, 92, 598;
2001, 31, 172) paragrahvi 6 lõikest 1 ning Vabariigi Valitsuse 22. mai 2001 määrusega nr 179 kinnitatud Maa maksustamishinna arvutamise korrast, Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Delegeerida Haaslava Vallavalitsuse pädevusse Haaslava valla halduspiirkonnas asuvate maatükkide maksustamishinna määramine kehtivate maa korralise hindamise tulemuste alusel.
1.2. Haaslava Vallavalitsusel korraldada maatükkide maksustamishinna määramise aktide koostamine ning kinnitada maatükkide maksustamishinnad vallavalitsuse korraldusega.
2. Määrus saadetakse avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
3. Määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus ning jõustub 1. aprillil 2002.
Avo Samarüütel
Volikogu esimees

Mälestame lahkunuid

Jakob-Eduard Poksi
22.09.1920 – 23.04.2002
Kriimani

Hendrik Kennik
06.02.1923 – 24.04.2002
Lange

Arvo Rähni
22.10.1941 – 23.04.2002
Mõra

Uno Värno
06.07.1928 – 30.04.2002
Lange

Jevgeni Gongojev
15.04.1956 – 19.04.2002
Tõõraste

KALMISTUPÜHA TUIGO KALMISTUL ON 16. JUUNIL KELL 14.00

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

