Haaslava valla infoleht
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Valimistoimingute tähtajad
Haaslava Vallavolikogu valimiseks 20. oktoobril 2002 on volikogu poolt määratud kindlaks
järgmise volikogu koosseisu liikmete arv – üheksa. Vastavalt valimisseadusele on volikogu ja vallavalitsus teinud terve rea vajalikke toiminguid:
• vallasekretäri poolt juhitava Haaslava valla
valimiskomisjoni liikmeteks on kinnitatud Ivar
Dubolazov ja Ida Talbonen, asendusliikmeiks Elle
Kruus ja Anne Lõssenko; komisjoni poole võib
igasuguse valimist puudutava informatsiooni saamiseks pöörduda tööpäeviti 8 – 16 vallamajja, samuti kirjalikult, telefonitsi (07) 490 130 või Eposti aadressil aavo@haaslava.ee. 10. septembril
töötab valimiskomisjon kella 18-ni.
• kogu valla territooriumil on moodustatud üks
valimisringkond, kust valitakse kõik volikogu
liikmed;
• vallavalitsuse poolt on määratud hääletamise
korraldamiseks üks valimisjaoskond, mis asub
eelhääletamise päevadel vallamajas ja valimispäeval Priiuse seltsimajas. Komisjoni esimehe ja
liikmed kinnitab vallavolikogu hiljemalt septembrikuu lõpuks.
Põhimõtteliselt on teada ka võimalike volikogusse
kandideerijate ring – nendeks saavad olla vaid hääleõiguslikud kodanikud, kelle rahvastikuregistrisse
püsielukohana kantud aadress oli 1. augustil Haaslava valla territooriumil. Kandidaate saavad esitada nii erakonnad kui hääleõiguslike kodanike
moodustatud valimisliidud, samuti saab volikokku
kandideerida üksikkandidaadina.
Erakondadest saavad esitada kandidaate
need, kes on kantud vastavasse riiklikku registrisse
hiljemalt 10. septembril. Valimisliitusid saab esitada valla valimiskomisjonile registreerimiseks
kuni 5. septembrini.
Volikogu liikmeks kandideerijate valimiskomisjonile registreerimiseks esitamine al-

gab 21. augustil ja lõpeb 10. septembril kell
18.00.
Valla valimiskomisjon registreerib esitatud
kandidaadid hiljemalt 15. septembril. Kandidaat
saab kandideerimisest loobuda oma kirjaliku avalduse alusel, mis on esitatud kolme päeva jooksul
tema kandidaadiks registreerimisest.
5. septembriks võivad erakonnad ja valimisliidud esitada ka oma kandidaadi valimisjaoskonna liikmeks, kusjuures jaoskonnakomisjoni
liige peab olema kantud valla hääleõiguslike kodanike registrisse.
Kes tahab valijana Haaslava vallavolikogu valimisest osa võtta, peab olema oma püsielukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandnud hiljemalt 20. septembriks – kuu aega enne
valimispäeva. Selleks tuleb tulla vallamajja ja täita vastav avaldus, eelmisesse registreeritud elukohta vaja minna pole. Registreerimisavaldusel
peab olema ka eluruumi omaniku nõusolekut
tõendav allkiri.
Valimise ettevalmistaval perioodil ja valimiskampaania käigus valla infoleht püüab lähtuda
tasakaalustatuse ja erapooletuse põhimõtteist. Septembri- ja oktoobrikuu numbrites on infolehe valimisdiskussiooni rubriigis võrdne võimalus esineda ühe masinakirjalehekülje mahus kõigil volikokku kandideerimiseks avalduse esitanud erakondadel, valimisliitudel ja üksikkandidaatidel
materjali laekumise järjekorras.
Teavet kohalike omavalitsuste volikogude
valimise kohta saab kogu Eesti kohta Vabariigi
valimiskomisjoni koduleheküljelt interneti aadressil http://www.vvk.ee/k02/
Aavo Omann,
vallasekretär
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Vallavanema veerud
Hea vallarahvas! Kuigi kalender näitab ja
laulusalm ütleb "sügis suvele on andnud käe, süda
jälle kooli minna ihkab, klassikaaslasi ja sõpru
näed", siis ilmataat kipub eelistama endiselt suvitajaid. Pole meie oludes tavaline iga päev kolmkümmend soojapügalat ja veel ilma tilga vihmata,
samal ajal Kesk-Euroopas valitsevad paduvihmad
koos suurte üleujutustega Põllumeestel on enamus
saagist salves, järge ootamas sügiskünd.
Vastupidiselt põllupidajate saagikoristusele
algab meie valla Sillaotsa koolis külviaeg. Igal
aastal teeb põldur külvi käigus muudatusi, nii ka
meie. Vahetunud on osaliselt õpetajate kaader,
kõik töökohad on täidetud ning loodame, et värske
veri toob meile ka paremaid tulemusi. Kõigile
konkursikohtadele oli rohkestisoovijaid.
Heameel on tõdeda, et väga vastutusrikka
õppealajuhataja konkursi võitis meie kooli nooruke õpetaja Ilvi Suislepp. Edu talle!
Head lapsevanemad, seoses kooliaasta algusega ootab vallavalitsus teilt ettepanekuid bussiliikluse paremaks korraldamiseks. On ju meil nüüd
olemas uus IVECO autobuss, mille abil püüame
aidata lahendusi leida. Samuti jätkub sügisel bussiga koolilastele ujumas käimine Tartusse Aura
veekeskusse. Oma bussiga sõitmise soovi on mitmel korral saanud rahuldada pensionärid, sotsiaalabiosakond ja Haaslava meeskoor.
Haaslava valla tähelepanuväärivaks sündmuseks oli hiljutine raamatuesitlus. Kooliõpetaja
hr Taivo Kirmi eestvõttel ilmus raamat "Kaitseliit
Haaslava vallas 1925 – 1940". Esitlusel tänati
kaasautoreid hr Karl Meinhardi, hr Karl Pihlapuud

ja hr Ilmar Voltrit. Rõõm oli tõdeda, et meie koduuurijatest kirjameeste hoog ei rauge. Valla "Teatajas" igakuiselt ilmuvad "Kodukandilood" ning palju muudki materjali kavatsetakse kokku võtta tervet valda hõlmava teosena.
Suvisel vaiksel uudistepõual andis toitu
ajakirjandusele Riigikohtu otsus valimisliitude
taaslubamise kohta. Müts maha viie julge riigikohtuniku ees, kes otsustasid Riigikohtu poliitikasse
tuua. Küsimus jääb ainult üles, kas neid kohtunikke läbi poliitika mitte riigikohtunikuks ei toodud.
Võibolla see tegi head neile erakondadele, kes enda maine rahva ees on "täis teinud" ja lootsid valimisliidu seljataha pugeda ja uuesti võimule tulla.
Kohalike omavalitsuste volikogude valimistel valitakse tegelikult valimisliidu või erakonna kaudu isikuid, keda tuntakse nende poolt tehtud
heade-halbade tegude, läbiviidud otsuste järgi.
Hea vallarahvas, kutsun teid kõiki üles aktiivselt osalema kohalike omavalitsuste valimistel
20. oktoobril. See kohalik vaesus ja vastutus tuleb
meil siinsamas vallas kanda. Valige neid inimesi
läbi erakonna või valimisliidu nimekirja, kes on
millegi heaga hakkama saanud ja samas saate nendelt ka aru pärida. Järgmises vallalehes on valitavatel olemas vaba leheruum oma programmi tutvustamiseks, loodame, mitte poriga loopimiseks.
Katsu teisest paremini teha, mitte ainult kritiseerida!
Kõike head soovides
Koit Prants
vallavanem

Kes augustikuus on sündinud...
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Elfriede Taavita
Õie Kalmus
Malle Hirsnik
August Reit
Evald Papp
Õnne Kõõra
Reet Undrits
Linda Välja
Aleksandr Tikka
Albert Leiman
Salme Põlgast
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Aardla
Tõõraste
Lange
Uniküla
Roiu
Päkste
Kurepalu
Haaslava
Ignase
Päkste
Päkste
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31

Endla Grossberg
Värnanda Paide
Kalju Kägo-Saunasoo
Linda Väli
Heinrich Kirm
Ülo Arju
Lembit Ziugmann
Eduard Sloog
Melaine Pitka
Konstantin Bondarev
Aleksandr Rudakov

1928
1931
1939
1923
1916
1931
1939
1940
1931
1941
1929

Roiu
Kriimani
Päkste
Roiu
Roiu
Haaslava
Koke
Tõõraste
Ignase
Roiu
Roiu

Palju õnne!
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Valla ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid
Kooskõlas Haaslava Vallavolikogu 6. mai 1999 määrusega nr
27 avaldame deklaratsioonide hoidja, vallavolikogu esimehe Avo Samarüütli poolt avaldamiseks esitatud andmed valla ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonidest 2001. aasta kohta. Volikogu
esimehe ja vallavanema deklaratsioonid on avaldatud Riigi Teataja
Lisas.
Andmed on avaldatud
järgmises järjekorras: 1. ees- ja perekonnanimi, 2. ametikoht, 3. kuupalk, 4. kinnisvara või ehitused, 5.
sõidukid, 6. väärtpaberid, 7. pangaarved, 8. varalised kohustused ja
võlad, 9. muud regulaarsed sissetulekud, 10. maksustatav tulu eelmisel
aastal kokku.
Kui ametiisik on jätnud
deklaratsioonil mõned nõutud andmed puudu, on märgitud: pole avaldanud. Ametiisikud on andnud allkirja, et deklaratsiooni esitamata
jätmise, andmete puuduliku esitamise või teadvalt valeandmete esitamise eest võib neid võtta vastutusele.
1. Andres Arujõe; 2. vallavolikogu
liige, OÜ Arujõe juhataja; 3. 3000
krooni; 4. kinnistu Otepääl, korter
Haaslava vallas Roiu alevikus; 5.
BMW-520 (1994), kaubaauto Ford
Transit (1980); 6. 2000 aktsiat koguväärtusega 200000 krooni; 7. ei
olnud; 8. ei olnud; 9. ei olnud; 10.
pole avaldanud;
1. Marju Jansen; 2. vallavolikogu
liige, füüsilisest isikust ettevõtja:
massöör; 3. ei olnud; 4. ei olnud; 5.
ei olnud; 6. ei olnud; 7. Hansapangas konto; 8. ei olnud; 9. ei olnud;
10. 24956 krooni.
1. Maie Kajalaid; 2. vallavolikogu
liige, pensionär; 3. ei olnud; 4. kinnistu Haaslava vallas; 5. ei olnud; 6.
ei olnud; 7. arvelduskonto Hansapangas; 8. ei olnud; 9. vanaduspension, vallavolikogu liikme hüvitus;
10. 9402 krooni;

1. Virve Raidma; 2. vallavolikogu
liige, OÜ Roiu Tohter perearst; 3.
4500 krooni; 4. 3-toaline korter
Roiu alevikus; 5. ei olnud; 6. ei olnud; 7. konto Ühispangas, konto
Hansapangas;
8.
ei
olnud;
9.Haaslava Vallavolikogu liikme
hüvitus, tulu füüsilisest isikust ettevõtjana; 10. 42876 + 18773 krooni;
1. Lauri Roosiorg; 2. vallavolikogu
liige; juhatuse esimees osaühingutes Sahkar TT, Baltic Farming ja
Sulase PT; 3. 5000 + 12000 +5000
krooni; 4. kolm kinnistut Haaslava
vallas, kinnistu Kambja vallas külas; 5. sõiduauto BMW-520 (1992);
6. 100% osalus osaühingutes
Sahkar TT, Sulase PT ja LangeVahe talu; 7. konto Ühispangas; 8.
ei olnud; 9. hüvitis 250 krooni
Haaslava Vallavolikogu liikmena;
10. pole avaldanud;
1. Jüri Saarkivi; 2. vallavolikogu
liige, Rajanurme talupidaja Lange
külas; 3. ei olnud; 4. kinnistu Haaslava vallas; 5. sõiduauto Ford Sierra (1989); 6. ei olnud; 7. arvelduskonto Hansapangas; 8. ei olnud; 9.
hüvitus volikogu töö eest; 10.
25000 krooni;
1. Jaan Undrits; 2. vallavolikogu
liige; pensionär; 3. ei olnud; 4. kinnistu Haaslava vallas (abikaasade
ühisomand), 2-toaline korter Tartu
linnas; 5. sõiduauto M-412 (1991);
6. ei olnud; 7. kaks kontot Hansapangas; 8. ei olnud; 9. vanaduspension; 10. 2873 krooni;
1. Sirje Vestmann; 2. vallavolikogu liige, pearaamatupidaja Tartu
Kunstimuuseumis; 3. 7234 krooni;
4. elumaja Haaslava vallas Unikülas; 5. ei olnud; 6. ei olnud; 7. arvelduskontod
Hansapangas
ja
Nordea pangas; 8. Merita pangale
9156,11 eurot; 9. hüvitus volikogu
töö eest 250 krooni; 10. 90416
krooni;

1. Maie Otsa; 2. vallavalitsuse liige, tervishoiu- ja sotsiaalosakonna
juhataja; 3. pole avaldanud; 4. kinnistu Kurepalus, korter ridaelamus
Tartus (mõlemad abikaasade ühisvara); 5. sõiduautod Nissan Sunny
(1992) ja BMW 318i (mõlemad
abikaasade ühisvara); 6. ei olnud; 7.
arvelduskontod Ühispangas ja Hansapangas; 8. ei olnud; 9. Eesti Haigekassa 11868 krooni; 10. 88238
krooni;
1. Ida Talbonen; 2. vallavalitsuse
liige,
rahandusjuht-pearaamatupidaja; 3. 7600 krooni + lisatasu
400 krooni eelarve koostamise ja
täitmise kontrolli eest; 4. kinnistu
Haaslava vallas Ignase külas; 5. ei
olnud, 6. ei olnud; 7. arvelduskonto
Hansapangas; 8. ei olnud; 9. ei olnud; 10. 109121 krooni;
1. Aavo Omann; 2. vallasekretär;
3. 7600 krooni + lisatasu 800 krooni valla lehe koostamise eest; 4. ½
mõttelist osa kinnistust Järvamaal
Kabala vallas; 5. ei olnud; 6. ei olnud; 7. arvelduskonto Hansapangas;
8. ei olnud; 9. ei olnud 10. 118839
krooni;
1. Vahur Nõgene; 2. vallavalitsuse
maa- ja ehitusnõunik; 3. 6600 krooni + lisatasu 550 krooni kuus; 4.
kinnistu Haaslava vallas Kriimani
külas; 5. Opel Vectra (1990); 6. 100
GEPA Maa- ja Ehituskorralduse
OÜ osakut koguväärtusega 10000
krooni; 7. Arvelduskonto Hansapangas, arveldus- ja järelmaksukontod Sampo pangas; 8. ei olnud; 9.
pension 800 krooni kuus; 10. 94828
krooni;
1. Reemo Timmermann; 2. ehitusjärelevalve insener; 3. 2500 krooni;
4. pole avaldanud; 5. pole avaldanud; 6. 20 OÜ GEPA Maa- ja Ehituskorralduse OÜ osakut koguväärtusega 2000 krooni; 7. konto Hansapangas; 8. õppelaen 53000 kroo-
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ni; 9. pole avaldanud; 10. 30250
krooni;
1. Merle Viira; 2. kantselei vanemspetsialist; 3. 6050 krooni; 4. korter
Tartu linnas; 5. sõiduauto AUDI-80
(1989); 6. ei olnud; 7. arvelduskonto Hansapangas; 8. ei olnud; 9. ei
olnud 10. 87647 krooni;
1. Evi Tamm; 2. valla arst; 3. pole
avaldanud; 4. kinnistu Haaslava
vallas, kinnistu Vastse-Kuuste vallas, 3-toaline korter Tartus; 5. sõiduauto Hyundai (1997); 6. pole
avaldanud; 7. arvelduskonto Hansapangas; 8. ei olnud. 9. pole avaldanud; 10. 113574 krooni.
1. Eda Jõepera; 2. sotsiaaltöö vanemspetsialist; 3. 3430 krooni; 4.
pole avaldanud; 5. sõiduauto Nissan Bluebird (1990) 6. pole avaldanud; 7. arvelduskontod Ühispangas
ja Hansapangas; 8. pole avaldanud;
9. pole avaldanud;
10. 51235
krooni;
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2. Liivi Sepp; 2. hoolekande vanemspetsialist; 3. 2860 krooni +
lisatasu 286 krooni; 4. ei olnud; 5.
sõiduauto Opel Rekord (1983); 6. ei
olnud; 7. arvelduskonto Ühispangas; 8. ei olnud; 9. ei olnud; 10.
33170 krooni;
1. Aivo Roonurm; 2. Sillaotsa Põhikooli direktor; 3. 8175 krooni; 4.
abikaasa korter Tõrvandi alevikus;
5. ei olnud, 6. ei olnud; 7. arvelduskontod Hansapangas ja Ühispangas;
8. Ühisliisingu AS 86804 krooni; 9.
palk Haaslava Vallavalitsusest
70452 krooni, palk Ülenurme Vallavalitsusest 61627 krooni, Ülenurme Gümnaasiumi Spordiklubi
kohtuniku toiduraha 1205 krooni,
Eesti Haigekassa hüvitis 593 krooni; 10. 124277 krooni;
1. Anne Lõssenko; 2. Roiu lasteaia
Kukupai juhataja; 3. pole avaldanud; 4. 3-toaline korter; 5. pole
avaldanud; 6. pole avaldanud; 7.
arvelduskonto Hansapangas; 8. pole
avaldanud; 9. 55663 krooni 10.
pole avaldanud;

1. Valeri Rudakov; 2. valla asutuse
Majaabi direktor; 3. 5500 krooni; 4.
3-toaline korter Roiu alevikus; 5.
lõbusõidupaat Jaroslavets (1972);
6. ei olnud; 7. arvelduskonto Hansapangas; 8. ei olnud; 9. 2800 krooni, töötasu 10. 66500 krooni;
1. Tiina Prentsel; 2. Priiuse Seltsimaja juhataja; 3. 4035 krooni; 4.
kinnistu Kurepalu külas; 5. ei olnud; 6. ei olnud; 7. arvelduskonto
Ühispangas; 8. ei olnud; 9. ei olnud;
10. 49170 krooni;
1. Elle Kruus; 2. Roiu Raamatukogu juhataja; 3. 3200 krooni; 4. 3toaline korter Roiu alevikus; 5. pole
avaldanud; 6. pole avaldanud; 7.
arvelduskonto Ühispangas; 8. pole
avaldanud; 9. pole avaldanud; 10.
43099 krooni;

KODUKANDILOOD LXVI
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Raamat valla ajaloost
Juulikuu keskpaigas ilmus
trükist raamat "Kaitseliit Haaslava
vallas 1925 – 1940". Kirjas on

Kaitseliidu asutamine 1918.a. ja
tegevuse kokkuvõtlik ülevaade
1925 – 1940, Naiskodukaitse,
Noorkotkaste ja Kodutütarde organisatsioonide lühiajalugu ja lühike
ülevaade Kaitseliidu tegevusest
Haaslaval meie päevil. Allikmaterjalina on kasutatud erinevat perioodikat, Eesti Ajalooarhiivi materjale
ja kohalike põliselanike meenutusi
ja mälestusi. Kõikidele abistajatele
veelkord suur tänu.
Raamat trükiti Tartus "Trükipunkti" trükikojas tiraažiga 600
eksemplari. Kokku olid küljendamise, trükkimise ja muud kulud ligi
18000 krooni. Sellest 2500.- eraldas
Eesti Kultuurkapital, 2000.- Kaitseliidu Tartu malev, umbes samapalju
kohalik Kaitseliidu üksus ja 11500.Haaslava vallavalitsus. 600 eksemp-

larist läheb umbes 100 vabamüüki
ja osta saab raamatut perekond Arujõele kuuluvast Roiu bensiinijaamast või otse autori käest.
Tahaksin raamatu koostajana siinkohal tänada Haaslava vallavalitsust ja volikogu, kes leidis
võimaluse katta trükkimiskulud ja
kohaliku Kaitseliidu juhtkonda, kes
lisaks finantseerimisele ka alati jõu
ja nõuga abiks oli.
Loodan väga, et see ei jää
mitte viimaseks raamatuks, mis
Haaslava ajaloo kohta kirjutatakse.
Seepärast on ka edaspidi teretulnud
kõik mälestused ja ajaloolised materjalid, mida võib anda vallasekretär Aavo Omanni, Ilmar Voltri või
selle loo kirjutaja kätte.
Taivo Kirm
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Raamatukogud Haaslaval
Vanim teade raamatukogu kohta Haaslaval on
1886 aastast, kahjuks ei ole aga teada, kas see oli valla,
kogukonna või koguni mõisa raamatukogu.
Eesti esimese omariikluse ajal 4 raamatukogu,
karskusselts "Priiuse" juures, Sillaotsa ja Tuigo algkoolis ja valla avalik raamatukogu. Vanimad olid koolide kogud, mis tõenäoliselt tegutsesid juba 19 sajandi
lõpul, Sillaotsal kindlasti aga 1900 aastast. 1912.a. 13
veebruaril sai karskusselts "Priius" kubermanguvalitsuselt loa avada maksuline raamatukogu. Hiljem viidi
see üle Sillaotsale ja liideti kooli raamatukoguga. Suurim oli valla avalik raamatukogu.
Peale raamatukogude tegutses erinevate Haaslava seltside ja ühingute juures veel kümmekond lugemislauda, kuhu telliti ajakirjandust ja seltsi temaatikale vastavat kirjandust ja perioodikat. Nii oli Haaslava Meestelaulu Ühingu ja Sillaotsa Lauluseltsi lugemislauas "Muusikalehe" aastakäigud, noodikogud ja
laulukogumikud. Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühenduse
Haaslava osakond aga ostis peale noorteajakirjade
1929.a.oma lugemislauda veel "Eesti õigekeelsuse sõnaraamatu".
Eestis hakati raamatukogundusele rohkem
rõhku panema 1924.a. kui võeti vastu "Avalikkude
raamatukogude seadus", mille järgi kohaliku omavalitsuse eelarves pidi raamatukogu jaoks eraldatama summa, mis oli vähemalt 2 marka iga valla elaniku kohta.
Igas vallas pidi olema vähemalt üks avalik raamatukogu.
Haaslava valla avalik raamatukogu loodi 1 aprillil 1925.a.
"Tartu Teataja" nr 30 - 22 aprill 1925.a.
Haaslava valla avaliku raamatukogu asukohaks on määratud nõukogu poolt vallamaja. Raamatukogu toetuseks annab vald 20000 marka, kuna riigilt
samasugust summat loota on. Kogu juhatajaks on vallasekretäri abi J. Undrits ja raamatukogu nõukogusse
valiti A. Päiv, E. Palla ja A. Toom.
Raamatukogu juhataja oli Juhan Undrits 1925
- 1929, Ferdinand Parson 1929, Johannes Põderson
1929 - 1930 ja Eduard Palla 1930 - 1940.a. Vallavolikogu istungil 12 mail 1927.a. valiti uus raamatukogu
nõukogu ja võeti vastu kasutamise kord. Nõukogusse
valiti Juhan Põderson, Arved Nornberg ja Arved Koppel. Raamatukogu oli avatud kahel päeval nädalas: teisipäeviti ja reedeti kell 15.00 – 16.00 ja oli kasutamiseks vaba kõikidele Haaslava valla territooriumil elavatele vähemalt 15-aastastele isikutele. Ühele isikule
laenutati korraga välja 3 raamatut 3 nädalaks ja tagatismaks oli 100 marka raamatu kohta, mis raamatu tagasitoomisel tagastati. Keelatud oli laenutatud raamatu
teistele edasiandmine ja rikkumise ja kaotsimineku
puhul pidi laenaja tasuma raamatu turuhinna.
1928.a. 13 veebruaril otsustas "Priiuse" üldkoosolek viia seltsi raamatukogu oma majast üle Silla-

otsa algkooli. Et saada edaspidi riiklikku toetust, pidi
raamatukogu võetama avalike raamatukogude võrku ja
selleks pidi olema kohaliku vallavalitsuse nõusolek.
Vallavolikogu arutas seda 1929.a. 10 veebruari istungil
ja otsustas eitavalt, kuna "selts ei loobu praegusel kitsal ajal raamatute ostmisest". Kokkuleppele jõuti alles
poolteise aasta pärast ja 1930.a. 13 augustil sõlmisid
vald ja "Priius" lepingu, mille järgi raamatukogu jäi
karskusseltsi hallata, vald aga andis eelarvelisi vahendeid raamatute muretsemiseks, majanduskuludeks ja
kogu juhataja palgaks. Seati sisse ka uus üldine valla
raamatukogude kasutamise kord, mille järgi raamatu
tagatismaks oli 50% selle turuhinnast, kodus lugemise
maks oli 5 senti nädalas ja tähtajaks tagastamata jätmisel oli viivis 2 senti päevas. Raamatu kaotsiminekul
pidi laenutaja selle kinni maksma.
"Priiuse" raamatukogu juhataja oli 1924 1929.a. Eduard Palla ja 1929 - 1940.a. Sillaotsa algkooli juhataja Ferdinand Parson, kellele 1938.a. veebruaris omistati "2 järgu raamatukogu juhataja" kutsetunnistus. "Priiuse" kogus oli 1914.a. 375, 1922.a. 330
ja 1935.a. 502 raamatut.
Valla avalik ja "Priiuse" raamatukogu said riigilt iga aastast toetust, 1937.a. vastavalt 53.50 ja 24
krooni ning 1938.a. 94.82 ja 23.70 krooni.
Kui 1939.a. valdade reformi käigus Haaslava
vald kaotati, siis nimetati endine valla avalik raamatukogu "Kuuste valla II avalikuks raamatukoguks".
Eesti Riigiarhiivis Tallinnas Toompeal on
muude Haaslava valla materjalide seas fond 2777, nimistu 1, säilik 60 all "Haaslava valla avaliku raamatukogu" raamatute üldnimestik, kus on kirjas 928 raamatu nimetust. 1940.a.10 oktoobri seisuga oli alles 628
raamatut.
Nimestikus on kirjas raamatuid ligi 200 autorilt. Tuntumatest eesti kirjameestest olid esindatud
Carl Robert Jakobson, Ado Reinvald, Lydia Koidula,
Juhan Liiv, August Kitzberg, Oskar Luts, Mait Metsanurk, Elisabeth Aspe, August Mälk, Hugo Raudsepp,
Richard Roht, Anton Hansen Tammsaare, Friedebert
Tuglas, Peet Vallak, Gustav Suits, Eduard Vilde, Jüri
Parijõgi, Aino Kallas, Marie Under, Hendrik Visnapuu, Jakob Mändmets, August Jakobson, August Alle,
Jaan Kärner, Johannes Semper, Eduard Bornhöhe, Albert Kivikas, Andres Saal, Betty Alver ja Karl Eduard
Sööt.
Nende teoste üleslugemine läheks väga pikaks,
peab aga märkida, et Oskar Lutsu teostest osteti kõigepealt "Äripäev" ja alles mitu aega hiljem "Kevade".
Välisautoritest olid tuntumad Honore de Balzaci teosed "Isa Goriot", "Šagräännahk" ja "Eugenie Grandet",
Rydyard Kipling, Juhani Aho, Aleksis Kivi, Eino
Leino, Walter Scotti Ivanhoe", Anatole France'i "Jumalad janunevad", Homeros, Edgar Allan Poe, Jack
Londoni "Valgekihv", "Oliver Twist" ja "Martin
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Eden", Charles Dickens, Maksim Gorki, Oscar Wilde,
Vladimir Dostojevski "Kuritöö ja karistus", William
Shakespeare'i "Kuningas Lear", Herbert Wells, Mark
Twaini "Tom Sawyer", Arthur Conan Doyle, Jules
Verne'i "Saladuslik saar", Jaroslav Hašeki "Vahva sõdur Švejk" ja John Galsworthy.
Nimestikku vaadates torkab silma, et suurt
rõhku pandi kirjandusklassikale, nn. bulvari- ehk kollast kirjandust oli vähe. Paraku võib sama öelda ka lastekirjanduse kohta, mida kokku oli kakskümmend viis,
kolmkümmend raamatut.
Esimese vene okupatsiooni ajal viidi raamatukogus läbi 2 suurpuhastust, 30 augustil ja 10 oktoobril
1940.a. Kõrvaldatud raamatute nimekirjas oli üle 100
raamatu, neist enamik puudutasid Eesti iseseisvustaotlusi, vabadussõda, Vene revolutsiooni ja kodusõda, aga
ära korjati ka usuteemaline kirjandus, seadusandlikud
väljaanded ja enamik mälestusraamatuid. Siinsest raamatukogust kõrvaldati muu hulgas Eduard Ahase "Vabadussõja mälestusmärgid", Albert Kivikase "Nimed
marmortahvlil", Karl Asti, Johan Pitka, Anton Jürgensteini, Mait Metsanurga "Jäljetu haud", Jakob Aunveri,
Voldemar Kuljuse, Lev Gumiljovi, Arno Raagi jne
raamatud. Ära korjati ka "Eesti põhiseadus", "Rahvasteliidu põhikiri", "Eesti biograafiline leksikon" ja üliõpilasseltsi "Veljesto" väljaanne "Mõtteid intelligentsist".
Huvitav on, et ära korjati Arthur Conan Doyle
"Baskerville'i koer" aga Karl Vaneki "Vahva sõdur
Švejk vene sõjavangis", mis suurt Venemaad naeruvääristas, jäeti alles. Kõrvaldatud raamatute asemele osteti
"tööliskirjandust"…
Muidugi ei olnud sellega raamatukogude puistamine veel läbi. Saksa okupatsiooni ajal korjati ära
nõukogude kirjandus ja 1944 – 1945.a. saksaaegne ja
veel alles jäänud "töörahvavaenulik" kirjandus. Lisaks
hävis Sillaotsal 1944.a. sõjategevuse käigus 527 raamatut.
Endine valla avalik raamatukogu tegutses erinevate nimede all Kurepalus külanõukogu majas, seltsimajas ja ametikorterites, kuni viidi 1990.a. Ülenurmele. Kogu juhataja oli Aksel Meoma kuni 1946, Silvi
Arju 1946 – 1983 ja Kersti Neemeste [eelmise tütar]1983 - 1990.a.
Sillaotsa kooli raamatukogu jagati hiljem kaheks. Endine "Priiuse" raamatukogu ja ka osa kooli
raamatuid viidi Sillaotsalt 1948.a. veebruaris Päkste
külanõukogu ruumidesse Unikülas ja sealt 1985.a.
Roiule. 1996 aastast asub raamatukogu Roiu päevakeskuses Kesktänav 9. Varem kandis raamatukogu nimetust "Sillaotsa külaraamatukogu" ja alates 1998 aastast "Roiu raamatukogu". Kogu juhataja oli Erna Vares
1948 – 1949, Endla Peedoson 1949 – 1981 ja Elle
Kruus [eelmise tütar, fotol] 1981 aastast alates.
Sillaotsa kooli raamatukogu, kuhu 1948.a. jäeti
ainult õpikud ja lasteraamatud, juhataja on olnud Linda
Maranik, Valentina Kraus, Elvi Saabel 1955 – 1956,

Sale-Liia Janneste 1956 – 1989, Marge Kuslap 1989 –
1990 ja 1992 – 1994, Lea Undrits 1990 – 1992 ja Aulike Lõõndre 1994 aastast.
Allpool on toodud ajakirjanduses avaldatud
teateid meie valla raamatukogude, lugemislaudade ja
sellega seonduva kohta.
"Postimees" nr 13 - 22 märts 1886.a.
Näitusmüük oli meil Haaslaval 9 skp. Asju oli
müügil rohkesti ja veel rohkem oli osavõtjaid, nii et
asjad kõik ära müüdi. Kohaline sega - ja naiskoor lõbustasid oma lauludega pidu. Raha tuli sisse 170 rubla, mis kõik raamatukogu hääks tarvitatakse.
"Meie Aastasada" nr 20 - 15 veebruar 1913.a.
Haaslava Põllumeeste Seltsi koosolekul otsustati: ......"Põllutööleht" otsustati rahvale ikka lugemiseks tellida, arutati aga ka küsimust, kuidas lehte alles
oleks võimalik hoida. Otsustati "Põllutöölehe" nummer
kuni järgmise numbri ilmumiseni lugemistuppa jätta ja
seda silmas pidada, sest endistel aastatel paljud numbrid lugemistoast kaduma on läinud.
"Meie Aastasada" nr 54 - 8 mai 1914.a.
Meie noorte vaimsed huvid ei seisa just kõige
kadestamistväärsel järjel. Mis seltsimajas käimisse ja
seltsitegevusse puutub, siis huvitab kohalikke ainult
tants. Kirjandust loetakse õige vähe ja vähe leidub ka
talusid, kus ilukirjanduslikke raamatuid võib leida,
uuemast kirjandusest rääkimata. Karskusselts "Priiuse" raamatukogu leiab ka vähe kasutamist.
"Õpetajate Leht" nr 10 - 4 märts 1932.a.
Kirjandusühisus
"Loodus"
raamatusarja
"Looduse kuldraamat" kommenteerib Sillaotsa 6 klassilise algkooli juhataja Ferdinand Parson:
"Raamatud on kõik väga head ja ilusad. Mina ja õpetajad võivad kõik nende kohta ainult kiitvalt kõnelda.
Isiklikult kasutasin klassis H. Malot teost "Perekonna-

7

Teataja

ta", lugedes ja analüüsides üksikuid kohti psühholoogiliselt. Kõikidest raamatutest saab kasutada väljavõtteid eesti keele tundides ja psühholoogiliseks analüüsimiseks, sest teosed on rikkad ilusatest ja headest
psühholoogilistest kohtadest, mis lastele mõistetavad.
Lastele annab "Kuldraamat" väga head materjali. Nii, kui nad kooli raamatukogusse said, kohe kadusid ja lapsed aina jooksevad tormi nendele, kõik tahavad lugeda.
1935.a. 8 septembril korraldati "Priiuse" seltsimajas "Haaslava valla seltskondlike organisatsioonide" poolt "Eesti raamatu 400 aastapäeva" pidustuste
raames kontsert aktus, mille sissetulek läks valla avaliku raamatukogu heaks. Ka jagati valla elanikele välja ankeet, milles küsiti isiklike raamatukogude suurust.

Lõpetuseks veel mõtisklus raamatukogude
teemal.
Eesti Entsüklopeedia järgi hakati esimesi eestikeelset kirjandust sisaldavaid rahvaraamatukogusid
asutama 18 sajandi esimesel poolel vennastekoguduste
liikumise poolt ja neis hoiti peamiselt vennastekoguduse käsikirjalisi raamatuid. Teada on, et selle liikumise
Lõuna Eesti suurimaks keskuseks oli Kriimani mõis,
kuhu 1741/1742 aasta paiku ehitati palvemaja.
On tõenäoline, et ka Kriimani loodi rahvaraamatukogu ja kui see nii on, siis on meie valla raamatukogude ajalugu väga pikk.
Taivo Kirm

Politseiteated
 Eelmise kuu politseiteadetes nimetatud pisihuligaansuse eest karistati Harry Hennu rahatrahviga 600
krooni, Rudolf Ivanov sai puskari omamise eest trahvi
300 krooni.
 3. augustil kella 1 paiku öösel toimus kaklus
Roiu alevikus Oja 5, kus Ülo Kruus peksis Tarmo
Haari ja Eduard Okružkot. Kriminaalasja menetleb
konstaabel.
 5. augustil sai Kriimanis Juhan Grigorjevilt
peksa Pavel Mänt. Peksja võttis kannatanult ära jope ja
700 krooni raha. Algatati kriminaalasi.
 9. augustil püüdis Janar Kuiv võtta ära Elar
Voore Coca-Colat. Koostati protokoll ja teo üle otsustab Tartu Maakohus.
 2. augustil kell 21.50 ei reageerinud Igeveres
peatumismärguandele VW- kaubik ja põgenes. Kambjast pärit juht Veiko Keskpalu peatati Rebase-Kambja
teel. Ta oli alkoholijoobes ning sai selle eest karistuse.
 12. augustil leiti oma elukohast Tõõraste külas
vägivallatunnustega Semjon Žogolevi (Venemaa kodaniku passis: Semen Jogolev) surnukeha. Kriminaalmenetlust teostab politseiprefektuuri raskete isikuvastaste
kuritööde uurimise grupp.
 10. augustil pandi Aardla Piimaühistu ruumides toime vägistamiskatse. Kriminaalmenetlust teostab

politseiprefektuuri raskete isikuvastaste kuritööde
uurimise grupp.
 Ööl vastu 18. augusti murti Roiul Männi 3 juures sisse Kalmer Kruusi autosse, kust varastati pass,
töömärkmik ja kehtetud kindlustuspoliisid. Varastada
oli püütud ka autoraadiot. Asja uurimine käib.
 12. või 13. augustil tungiti sisse seltsimajja
Priius Kurepalus, kus vandaalitseti. Kriminaalmenetlust on alustatud.
 Ööl vastu 10. augustit rikkus Roiul Männi 4
öörahu Aleksandr Ivanov. Teda karistati 600-kroonise
rahatrahviga.
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.
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

Lugupeetav lapsevanem!
Bussisõidu ja koolilõuna kompenseerimiseks
vajab vallavalitsus kiiresti andmeid
väljaspool valda õppivate laste kohta.
Palume tuua koolist tõend lapse seal õppimise kohta.

Haaslava valla Teataja sai sel kuul 8. aastaseks. Augustis 1994 jõudis lugejateni esimene number.
Tänaseks on ilmunud 99 numbrit, üks iga kuu + 2 eriväljaannet.
Lehetegijadki on ikka samad: toimetab Aavo Omann, küljendab Karel Omann.
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Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Juhan Malleus
Aime Malleus
Urve Kahar
Elve Lagutkina
Ilvi Suislepp
Andres Rootsi

Kitseküla
Kitseküla
Kitseküla
Roiu
Roiu
Aadami

Uue-Tõmmoja
Uue-Tõmmoja
Uue-Tõmmoja
Männi 4-32
Männi 2-11
Lepassaare

Tartust
Tartust
Kanepi vallast
puudus registrist
Kanepi vallast
Tartust

Lahkusid vallast
Liidia Raag
Nauro Nugis
Mariliis Pärn
Elle Pall
Gennadi Modenov
Ellen Koorits
Kalev Koorits

Lange
Roiu
Roiu
Roiu
Lange
Tõõraste
Tõõraste

Langemäe 5-5
Männi 4-22
Männi 3-20
Männi 5-13
Pääsukese
Väike-Kuremäe
Väike-Kuremäe

Tartusse
Mäksa valda
Tartusse
Tartusse
Kambja valda
Tartu valda
Tartu valda

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavalitsuse määrus
Kurepalu
12. august 2002 nr 19
Valimisjaoskonna moodustamine
Kooskõlas kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (RT I 2002, 36, 220) §-ga 10 Haaslava Vallavalitsus määrab:
1. Moodustada hääletamise korraldamiseks Haaslava Vallavolikogu 27. juuni 2002 otsusega nr 59 Haaslava valla territooriumil
moodustatud valimisringkonnas üks valimisjaoskond.
2. Kinnitada valimisjaoskonna numbriks 1 ja piirideks Haaslava valla haldusterritooriumi piir.
3. Kinnitada hääletamisruumide asukoht Haaslava vallas Kurepalu külas
3.1 eelhääletamise päevadel – Haaslava vallamajas;
3.2 valimispäeval – kultuuriasutuse "Priiuse Seltsimaja" ruumes.
4. Moodustatavas valimisjaoskonnas saavad hääletada samuti valijad, kes hääletavad väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda
ja valijad, kelle elukoha andmed on Haaslava vallas rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.
5. Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse 23.augusti 1999 määrus nr 967 Valimisjaoskonna moodustamine.
6. Määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus vastuvõtmisele järgneval päeval ning jõustub 16. augustil 2002.
Koit Prants
Vallavanem
Aavo Omann
Vallasekretär

Mälestame lahkunuid

Karl Käsper
27.09.1919 – 29.07.2002
Kriimani

Ilmar Mooses
23.04.1958 – 26.07.2002
Ignase

Alvina Sahk
19.11.1909 – 31.07.2002
Mõra

Aniina Härm
07.02.1921 – 04.08.2002
Ignase

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

