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Ma sattusin...
Viibisin
tänu
oma
lastele
kahel
järjestikusel
tähelepanuväärsel Haaslava valla üritusel. Nendeks olid
Sillaotsa Põhikoolis korraldatud parimate õpilaste ja nende
vanemate vastuvõtt ning Eesti Vabariigi 90. aastapäevale
pühendatud pidulik aktus Priiuse seltsimajas. Mõlemad
üritused olid hästi korraldatud ja õnnestusid suurepäraselt.
Kuid siinkohal jagan oma muljeid vaid viimasest.
Oli vahva, et Priiuse seltsimajas toimunud Eesti Vabariigi 90.
aastapäeva üritusse oli tegelikult peidetud oluliselt rohkem,
kui seda esmapilgul oleks osanud arvata. Julge samm oli
korraldajate poolt juba see, et aktust olid vedama kutsutud
Sillaotsa kooli üheksanda klassi poisid Taavi ja Karl. Poisse
vaadates on julgust loota, et enamus meie teismelistest
noormeestest on tegelikult võimelised hoopis rohkemaks, kui
nad ise välja paista lasevad. Näiteks ka sellisteks
isamaalikeks ülesastumisteks. Õhtusse mahtusid ilusad
esinemised lasteaed Kukupai lastelt, Sillaotsa ja Ülenurme
kooliõpilastelt ning loomulikult Haaslava Meeskoorilt ja
Segakoorilt Priius. Meeldiva üllatuse pakkus aga
külalisesineja Vanemuise Seltsi Segakoor. Minu arvates
suurepäraselt sobis just sellele aktusele meie valla parimate
tunnustamine. Enne Eesti Vabariigi aastapäeva olid
toimunud konkurss Haaslava Hea Tegu 2007 ja fotokonkurss
„Minu Haaslava“ ning valitud spordi-, kultuuri- ja
hariduspreemiate „Tuleviku Tähed“ saajad. Ilus traditsioon
on olnud, et Tuleviku Tähtede auhinna kätteandmise juurde
on kutsutud nii lapsevanemad kui ka juhendajad, treenerid
või õpetajad. Haridus- ja kultuuripreemiad saanud Laura
Valli õpetaja Linda Laasik võttis kõikide laste kasvatamise
ning õpetamise kokku mõttega, et ei lapsevanemad ega

õpetajad saa last õpetada, sest lapsed õpetavad meid
täiskasvanuid ise. Spordipreemia pälvinud Lotte Suislepa
treener Kai Tanni kutsus aga kõiki lapsevanemaid üles
võimaldama oma lastele tegelemist mingi harrastusega, et
pakkuda lastele mitmekülgset arenemise võimalust. Nendes
kahes väljaütlemises peitus oluline mõte, mida me
lapsevanematena kipume tihti unustama, s.o. õppige ka
lastelt ja aidake neil leida oma huviala või harrastus. Aktuse
lõpus tulid lavale kolme koori lauljad ja korraks tekkis mõte,
et kas saalis ikka kuulajaid jätkub. Kuid seekord oli selline
kartus täiesti asjatu, saalis oli rahvast piisavalt. Ürituse
lõpetas kõikide peoliste ühine sünnipäevatordi söömine. Ma
olin saanud aktuselt väga meeldiva ja just meie kodumaa
sünnipäevale väärilise tunde, kuid...
Kuid mind jäi „kummitama“ mõte, et kui ma poleks tänu
oma lastele sattunud nendele üritustele, kas ma oleksin ka ise
märganud tulla nendele suurepäraselt korraldatud üritustele.
Kuidas teha nii, et neid sattujaid oleks rohkem? Et kodumaa
armastus ja patriotism ei oleks noorte seas midagi
häbiväärset? Et väikestes üritustes märgataks isetegemise
rõõmu ja püüdu muuta vaikne „lohisemine“ innustumiseks?
Et oleks vähem kurtmist ja hädaldamist ning rohkem
tegutsemist? Mina ei tea. Aga ma nägin, et koolimajas ja
seltsimajas teatakse!
Kuid ma tean, et meie kodukoht on just sellist „nägu ja tegu“,
nagu me ise oleme. Ja me kõik saame ise selle heaks väga
palju ära teha - hooligem seetõttu oma kodukohast!
Margus Pleksner

Tunnustati...
Haaslava Hea Tegu 2007 oli Roiu lasteaed Kukupai uue
rühmaruumi avamine.
Fotovõistlusel „Minu Haaslava” olid edukad Laura Valli,
Karl Pleksner, Ama Lehtmets, Harras Tiisler, Ene-Helve
Kallavus ning Eha Allik.
Näitust, kus on väljas kõigi autorite tööd, saab praegu
vaadata Priiuse seltsimajas. Seejärel on plaanis näitusetöid
eksponeerida Haaslava vallamajas, Sillaotsa Põhikoolis ja
Roiu raamatukogus.
Haaslava valla haridus-, spordi- ja kultuuripreemiad
„Tuleviku tähed” jaotusid sel aastal järgmiste noorte vahel:
Hariduspreemia:
I preemia Laura Valli
II preemia Taavi Mals

III preemia läks jagamisele kolme noore vahel: Kristin
Klaus, Martin Grosberg ning Maario Lõuna.
Spordipreemia:
I preemia Lotte Suislepp
II preemia jäi välja andmata
III preemia Gertrud Pleksner
Kultuuripreemia:
I preemia Laura Valli
II preemia Triin Tõnurist
III preemia läks jagamisele Sillaotsa Põhikooli meeskonna
liikmete Gerli Manglus, Triin Tõnurist ja Martin Grosbergi
vahel,
kes
osalesid
edukalt
Tartumaa
koolide
kunstiolümpiaadil „Kunstilained”.
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse tegevusest
Vallavolikogu 15. veebruari istungil arutusel olnud
küsimused
1. Vee-ettevõtte kinnitamine ja tema tegevuspiirkonna
kehtestamine.
2. Kinnisasjaga liitmiseks sobivate maa-alade munitsipaalomandisse mittetaotlemine.
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
4. Mäksa valla üldplaneeringu kooskõlastamine.
5. Haaslava Vallavolikogu 04. novembri 2005.a otsuse nr 13
„ Haaslava Vallavolikogu maa- ja majanduskomisjoni
liikmete kinnitamine“ muutmine.
6. Vallavara võõrandamine.
7. Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
toimetulekutoetuse määramiseks.
OTSUSTATI:1. Kehtestada 1.veebruarist toimetulekutoetuse
määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad järgnevalt:
Kulu nimetus
Kompenseerimise
piirmäär ühes kuus
1.1. Soojusenergia või kütuse 1m² eluruumi köetava
maksumus
normpinna kohta tsentraalse
küttesüsteemiga
korterelamutes kuni 15
krooni elektriküttega
eluruumides 25 krooni,
ahikütte vm lokaalse
küttesüsteemi puhul kuni 15
krooni.
4 m³ eest ühe pereliikme
1.2. Vee- ja
kanalisatsiooniteenuste kohta, iga järgmise kohta
lisaks 2 m³ eest. Ühe m³
maksumus
maksumus 19.80 krooni.
1.3. Elektrienergia maksumus tarbitud elektrienergia
(v.a. elektriküttesüsteemi maksumus kuni 200 krooni
perekonna esimese liikme
puhul)
kohta ja kuni 100 krooni iga
järgneva perekonnaliikme
kohta.
6 kg eest ühe pereliikme
1.4. Majapidamisgaasi
kohta, iga järgmise kohta
maksumus (v.a. gaasilisaks 2 kg eest;
küttesüsteemi puhul)
1 kg majapidamisgaasi
hinnaks 20 krooni.
1.5. Hoonekindlustuse kulud kuni 1 kroon eluruumi
normpinna 1 m² kohta.
1.6.

Muud eluasemekulud
(üür, hooldustasu,
halduskulud, maamaks,
prügivedu jne.)

kuni 6 krooni eluruumi
normpinna 1m² kohta.

Tunnistati kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 12. septembri
2002.a määrus nr 62 „Toimetulekutoetuse määramiseks
eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ ja
Haaslava Vallavolikogu 25. mai 2006.a määrus nr 13
„Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine“ osaline muutmine.
8. Haaslava Vallavolikogu 26. jaanuari 2007.a määruse nr 23
„Haaslava valla ametiasutuse struktuuri, teenistujate
koosseisu ning vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
töö tasustamise kord“ muutmine.
9. Ehitiste peremehetuks tunnistamine.
10. Valla 2008.aasta eelarve esimene lugemine.

11. Revisjonikomisjoni akti ärakuulamine.
Vallavalitsuse istungitel arutatud küsimused.
23. jaanuar
1. Jäägri ja metsavahi maaüksusel detailplaneeringu
algatamine ja planeeringu koostamise tingimuste
kinnitamine.
2. Nurme maaüksusel detailplaneeringu algatamine ja
planeeringu koostamise tingimuste kinnitamine.
1. Ehitusloa andmine.
2. Kasutusloa andmine.
3. Üksikelamu ehitamiseks ehitusloa andmine.
4. Kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine.
5. Roiu Lasteaia Kukupai õppe- ja kasvatustegevuse analüüs.
2006-2007 õppeaasta kohta.
28. jaanuar
1. Hoolduse seadmine (2 EELNÕUD).
2. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine.
3. Sotsiaaltoetuse mittemaksmine
01. veebruar
1. Kauplusauto teenuse osutamise toetamine.
2. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine.
3. Detailplaneeringu kehtestamine.
4. Loa andmine Veskiorg 1 maaüksusele ehitatud
Lennundusmuuseumi ekspositsiooniväljaku rajatiste
kasutusele võtmiseks.
5. Vabadussõja Mälestiste Hoidmise seltsi taotlusele
vastamine.
6. Kohanime määramine.
7. Haaslava külas asuva Kaasiku maaüksuse jagamine
detailplaneeringu alusel.
8. Alaealisele lapsele uue perekonnanime andmine.
9. Vee-ettevõtja kinnitamise ja tema tegevuspiirkonna
kehtestamise arutamine.
13. veebruar
1. Haaslava valla haridus-, kultuuri- ja spordipreemia
maksmine.
2. Hoolduse seadmine (2 eelnõud).
3. Haaslava Vallavalitsuse 30.04.2001.a korralduse nr 350
„Hoolduse seadmine“ kehtetuks tunnistamine.
4. Ehitusloa andmine.
5. Haaslava külas asuva Eerika maaüksuse jagamine
detailplaneeringu alusel.
6. Maa suuruse piiride, sihtotstarbe ning maksustamishinna
kindlaksmääramine ja Jaanus Tamme omandisse
ostueesõigusega erastamiseks nõusoleku andmine.
19. veebruar
1. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine
2. Kohanime määramine.
3. Haaslava külas asuva Vaikna maaüksuse osaline jagamine
detailplaneeringu alusel.
4. Üksikelamu ehitamiseks ehitusloa andmine.
5. Detailplaneeringu vastuvõtmine
Ene Silla
vallasekretär
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Eesti Vabariik 90
Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles
viibime praegu. Mis kord on alanud, lõppu sel pole. Kestma
jääb kaunis, kestma jääb kole. (A. Alliksaar)
Eesti Vabariik, meie kodumaa, tähistab juubelisünnipäeva.
Sünnipäevadel räägitakse ikka vaid head, meenutatakse
olnut. Meie kodu on ilus, on vaba, kuid kas ka terve? On
asju, millest saame kõnelda uhkusetundega, on tegusid, mida
meenutades peame pilgu maha lööma. Usun, et vaikides elu
ja asjade toimimist ei peaks pealt vaatama - minevikku
meenutades, argielu analüüsides rajame paremat tulevikku.
Möödunust tuleb õppida. Tuleb õppida usaldama, kuid ka
kahtlema. Me ei saa muuta seda, mis on olnud, samas on
meil suurepärane võimalus kindlustada homset ja mängida
elumalet, kus iga liigutus on arukalt läbi mõeldud. See,
milline on Eesti, sõltub meist endist. Kõigel, mida me teeme,
on tagajärjed, nii kaunil kui koledal.
Homset rauda taome täna. Meie tulevik on tänaste noorte
kätes. On hea meel, et noored saavad hariduse, neil on palju
võimalusi valida ja õppida sellises koolis, kus on hea, rahulik
ja turvaline. Tahan, et koolides, lasteaedades töötavad
suurepärased õpetajad, kes armastavad lapsi ja jagavad
nendega rõõme ning muresid. Õpetajaamet on auväärne
amet. Iga õpetaja kohustus on märgata last, tunda ära see
valdkond, milles laps osav on – nii kasvatame väärikaid
kodanikke.
Kooli
ja
lasteaia
osakaal
inimese
kujunemisprotsessis on väga suur, mistõttu on ka õpetaja
vastutus määratult kõrgem kui ükskõik missuguse teise
eluala esindajaga võrreldes. Kui näiteks mõne ministri
tekitatud praaki saab kuidagimoodi heastada, siis õpetaja
praagi puhul, olen kindel, et „rong on juba läinud”.
Valupunktid tänases Eestis on kellegi (meie endi)
tegematajätmised.
Peame
vaatama
üle
oma
väärtushinnangud. Kas mitte hoolimine ja ausus ei peaks
olema esikohtadel? Sahkerdame endale merevaatega korterid
ja siis tänaval kirtsutame nina kodutuid nähes; mõistame
hukka noorte alkoholilembuse, aga ise ei ütle ära klaasikesest
kokteilist; hurjutame ebaviisakaid autojuhte, ent kas anname
iga kord jalakäijale teed? Poliitikud ja ametnikud, teades, et
nad oma kohal saavad enamasti olla vaid mõne aasta,
üritavad nii palju vara ja raha kokku ajada kui võimalik.
Lisaks küsimusele, kas meil on väärikaid vaeseid, on
olulisem küsida, kas meil on väärikaid rikkaid?
Tahan, et iga ametnik tunnetaks vastutust, mida võim talle
annab. Iga inimene teeks tööd südamega, panustades meie

riigi, meie kodu arengu ja hea käekäigu jaoks
võimetekohaselt. Töö, nagu koolgi pole kohaks, kus lihtsalt
aega surnuks lüüa ning end vaid mugavalt tunda. Kas me
peame hoidma au sees ärimehi, inimesi, kes kui ahjualused
käivad kulbiga võõras leemepajas, viies läbi suurkelmusi,
sõlmides kodukohale kahjulikke tehinguid ja tehes muid
autuid tegusid. Ebaeetilised ettevõtmised ei saa ega tohi olla
seadustega heaks kiidetud. Eeskuju on see, mis kasvatab.
Näidates tänastele õpilastele, noortele pealiskaudset ja
valesid täis suhtumist töösse ja argipäeva, saame nendelt
samasuguse panuse. Mida oled õppinud külvama, seda ka
lõikad. Ja nähes iga päev ebaõiglust ning sahkerdamist
muutume kurjaks. Meis võtab võimust kujutlus, et Eesti riik
ei ole parem, kui ta oli okupatsiooni ajal. Kas pole me
kaotamas selget sihti ning maad on võtmas ükskõiksus? Kas
sisu või eesmärk on meile selge, ühine? Kas meil on paigas
väärtushinnangud või oleme poliitilised marjonetid? Kas
tohibki kõigest avameelselt rääkida?
Ootan sellist ühiskonda, kus inimestel on tahtmist ja oskust
märgata, kus inimese südamehääl ei ole kaduma läinud.
Märgata rõõmu, olla aus, arvestada teiste tundeid. Osata
nautida hetke ja ka iseennast selles hetkes. Mõelda, unistada.
Ja seda nii isiklikul kui ühiskondlikul tasandil. Kus inimesed
tunnevad nii oma õigusi kui kohustusi, oskavad eraldada
olulist ebaolulisest, näevad omaenda elu korraldamise kõrval
ka vajadust terviku - meie riigi arendamiseks. Kus mugava
äraelamise kõrval peetakse vajalikuks ka ise töötada ning
panustada. Elada kaugemal oma egoismist – arvestada vaid
iseenda tujude ja tahtmistega, valetades saavutada edu,
minna häbenemata üle laipade ja veel naerdagi avalikult, kui
keegi räägib hoolimisest. Kus julgeme öelda välja ka kriitlisi
seisukohti ja uskuda, et meie arvamus tähendab väga palju.
Ma usun, et ükski olukord ei ole paratamatu ja alati tasub
parima nimel võidelda, selle asemel, et passiivselt oodata,
mis edasi saab, tasub teisi lahendusi otsida. Meie ühiskonna
eesmärgiks ei saa olla rikas Eesti, mille nimel on ohverdatud
rahva tervis ja õnn, vaid meie eesmärk on õnnelik, terve ja
haritud Eesti – kodu, kus valitseb mõistus, teotahe ja
hoolimine.
Õnne meie kodule sünnipäeva puhul!
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Kaotatud on aeg, mida oleks võinud kasutada paremini
Küünlakuu esimesel päeval vaagiti ja kaaluti vallamajas, kes
meie noortest on väärt saama preemiat „Tuleviku tähed”.
Eelmise aastaga võrreldes oli esitatud kandidaate pea poole
rohkem, mistõttu oli mõneski kategoorias päris raske õiglast
otsust teha. Valiku puhul olid määravad õpilase saavutused,
ühiskondlik aktiivsus ning eeskujulik käitumine. Teisisõnu,
kuidas noor inimene oma aega kasutab, millega tegeleb ja
kuidas tema tegevus on kooskõlas ümbritsevaga.
Tõdesime, et meil on hulgaliselt noori, kelle saavutustest
rõõmu tunda ja kelle edaspidistele saavutustele kaasa elada.
Kuid paraku teistsuguste saavutustega paistsid silma noored,
kes sel samal, 1.veebruari õhtul, Priiuse seltsimajas toimunud
sünnipäevapeol lubatud piire ületasid. Peojärgselt on kurb
nentida, et seltsimaja uksi peab hakkama sulgema taoliste
noorte jõmmide ees.

Priiuse seltsimaja on Haaslava valla ainuke omataoline
kultuurilise kooskäimise koht, kus toimuvad kontserdid,
aktused, peod, erinevad harjutused ja proovid. See maja ei
ole mõeldud vandaalitsemiste, lagastamiste ja märatsemiste
jaoks. Energia, mis noores mehepojas pulbitseb, oleks
mõttekam rakendada sporditegemisse.
Ja üks tähelepanek veel – ega asjata pole alkoholitarbimist
piiratud teatud vanuse saabumisega. Sest on päris inetu, kui
joodud
alkoholikogus
viib
minema
väiksemagi
mõistuseraasu.
Kallid noored, hinnake ja väärtustage oma aega! Ärge
kulutage seda hindamatut väärtust mõttetutele tegudele,
millepärast teil hiljem häbi ja piinlik on.
Kasutage oma aega mõistlikult!
Ilona Vaagen
kultuuri- ja spordinõunik
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Emajõe talimängud
Emajõe talimängud kandsid sellel aastal järjekorranumbrit
32, korraldaja oli Vara vald ja võistlused toimusid Koosa
spordihoones ja selle ümbruses. 1974. aastal, kui mängudega
alustati, peeti need Emajõega piirnevate majandite vahel.
Esimesed mängud korraldas tollane Miina Härma nimeline
kolhoos, osalesid veel Emajõe kolhoos, Avangardi kolhoos,
Vara sovhoos, Luunja sovhoos ja Sootaga sovhoos. Minu
mäletamist mööda olid need üldse esimesed talvised
piirkondlikud mängud Tartmaal (tollel ajal Tartu rajoon), tõsi
samal aastal peeti ka esimesed Peipsi Talimängud, aga
kuupäevaliselt veidi hiljem. Esimesed mängud kandsid
Inglimäe mängude nime, II mängud, mille korraldaja oli
Avangardi kolhoos, kandsid Linnamäe mängude nime ja nii
iga korraldaja nimetas mängud oma äranägemise järgi.
Hiljem lepiti kokku ühises nimes – Emajõe mängud, ja alates

7. mängudest on see nii ka jäänud. Pärast Eesti
taasiseseisvumist mängude traditsioon jätkus ja nüüd
peetakse neid Emajõe-äärsete valdade mängudena. Nagu
juba öeldud, olid selle aasta mängud 32. ja meie valla jaoks
ajaloolised, sest esimest korda oli Emajõe mängudel
esindatud ka Haaslava vald. Küll osaleti ainult võrkpallis,
aga algus on tehtud ja küllap järgmistel mängudel võtame
osa juba täisprogrammiga. Seekordsetel mängudel osales
vähemal või rohkemal määral 8 valda. Kokkuvõttes oli parim
Luunja valla esindus, järgnesid Tähtvere vald ja Ülenurme
vald. Järgmised, arvult 33. Emajõe talimängud, korraldab
Ülenurme vald.
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja

Haaslava valla korvpalliturniir
Sillaotsa Spordihoones toimus korvpalliturniir valla
võistkondadele. Kohale saabus kolm võistkonda, kelle vahel
peeti pea viietunnine äge korvpallilahing. Võitjana väljus
seekord Roiu nime all esinenud võistkond, kus mängisid:
Jorma Kõõra, Heiki Vään, Veiko Kõiv, Kristjan Karu, Rein
Arujõe. Teise koha vääriliseks osutus võistkond nimega
AND1 koosseisus: Mihkel Kirm, Kristjan Kirm, Kaido
Rooma, Eigar Juht, Taivo Anijärv, Gabriel Lukas. Kolmanda
kohaga pidi seekord leppima võistkond Jansenid, kus
mängisid neli venda: Margus, Kristjan, Kaupo ja Rain Jansen
ning lisaks veel Janek Küün ja Priit Lomp. Kogu turniiri
resultatiivseimaks mängijaks osutus Kaido Rooma, kes

viskas kokku 55 punkti, teisena Kristjan Karu 45 punkti.
Vaheaegadel peeti ka 3-punkti visete võistlus, kus kolmest
erinevast kohast kolmepunkti joone tagant tuli visata 15 palli.
Võrdselt 8 tabamust teenisid Kristjan Karu ja Jorma Kõõra.
Lisavõistluse võitis siiski Kristjan, kes tabas 7 korda Jorma 4
vastu. Suured tänud Haaslava noorkotkastele, firmadele
Isover ja Henkel ning Haaslava Vallavalitsusele, kes aitasid
katta rikkaliku auhinnalaua. Kohtumiseni järgmise aasta
turniiril.
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja

Vastlapäev
Seekord ilm vastlapäevalisi ei soosinud, liulaskmisest ja
kelgutamisest võis ainult unistada. Seepärast tuli kolida
siseruumidesse, Sillaotsa Spordihoonesse. Kohale saabunud
umbes 30–st väga erinevas vanuses vastlapäevalisest leidis
igaüks endale mingi meelepärase tegevuse. Kes lõi kaasa
väljapakutud võistlusmängudes, kes mängis lauatennist või
koroonat või sikutas sõudeergomeetrit, kes pildus niisama
palli või vaatas lihtsalt teiste tegemisi pealt. Lõbus oli kõigil
ja isu üle ei saanud ka kurta, sest väljapandud vastlakuklid ja

joogid kadusid nagu selletalvine lumi. Kogu päeva
kokkuvõtteks tunnistati parimaks pereks perekond Pleksner,
koosseisus Karl, Gertrud ja Joosep. Neile ka päeva peaauhind
– perepilet Aura Keskusse. Meeneid ja maiustusi jagus
kõigile osavõtjaile. Ehk järgmisel aastal on taevataat heldem
ja saab vastlapäeval ka korralikku vastlasõitu teha.
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja

„Eesti kaardi päev“ lasteaias
Nii nagu kogu Eestis, tähistatakse ka meie lasteaias Eesti
Vabariigi 90. aastapäeva. Toreda avaüritusena toimus 4.
veebruaril „ Eesti kaardi päev“. Sellel päeval ootasime külla
Sillaotsa Põhikooli õpilasi, kes kinkisid meie lasteaiale suure
vineerist Eestimaa pusle, mida nad olid õpetaja Taivo Kirmi
juhendamisel lihvinud, lakkinud ja värvinud.
Tegemist oli Eesti Metsatööstuse Liidu projektiga, mis
kannab puidu kasulikkuse sõnumit mitmel moel –
koolilapsed saavad praktilise töökogemuse ja võimaluse
loovust arendada, mudilased saavad endale aga kena ja
õpetliku mänguasja. Pusle koosnes ligi kolmekümnest tükist,
millest igale oli kirjutatud ühe maakonna nimi, lisaks ka
saarte ja järvede nimed.

Lasteaialapsed vaatasid suure huviga kokkupandud Eestit,
leidsid sealt üles Tartumaa ning Roiugi.
Taivo Kirmi sõnul oli koolipoistele tulnud idee valmistada
lasteaia lastele ka teisi mänguasju. Nii kinkisid nad igale
rühmale veel oma kätega valmistatud autosid, tanke,
lennukeid, nukumööblit ja klotse, mis olid kenasti lihvitud ja
värvitud. Rõõmu tundsid mõlemad – nii kinkijad kui
kingisaajad. Põhitegijateks olid Tõnis Ingvar Mals, Rando
Rannik, Herman Vaht, Rainer Grosberg, Andris Lillemäe ja
Hendrik Silm. Suur aitäh neile ning nende juhendajale Taivo
Kirmile.
Anne Kägo-Saunasoo
Marakrattide rühma õpetaja
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Kosutav koolitus Sillaotsal
Sillaotsa Põhikoolis toimus 29.01.2008. a koolitus-arutelu
teemal „Lapse neli kasvatajat: vanemad, kool, seltskond ja
meedia.” Algselt oli tõesti end raske peale tööpäeva sundida
minema koolitusele. See iseenese tarkus on ikka üks tugev
jõud küll. Ent käik oli seda väärt!
Koolitus toimus väga meeldivas vestlusringis, mida juhtis
Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja Josemaria
Ariza Camean. Märkamata ei jäänud õpetaja lõunamaine
temperament. Meeldiv oli kuulata inimest, kellel on
kokkupuude olnud erinevate riikide haridussüsteemidega.
Tuli tõdeda, et meie lastele on riik andnud väga palju, et nad
saaksid mitmekülgse hariduse. Arutelus tulid välja meie endi
positiivsed ja negatiivsed suhtumised olukordadesse.
Loodan, et igaüks sai mõne mõtte või näpunäite, kuidas
proovida lahendada erinevaid olukordi.
Oleks oodanud ka neid lapsevanemaid rohkem, kelle lapsed
veel koolis ei käi, sest lapse kasvatamine-harimine algab
kohe peale sündi. Me kõik loodame, et kool õpetab ja harib,
kuid päris palju saame me teha ise oma lapse arenguks: teda
suunata ja kontrollida. Igal lapsel peaks olema kodu, kuhu

saab tulla nii hea kui halvaga. Tore oleks, kui laps, ükskõik
kui vana ta on, julgeks rääkida oma probleemi ära enne, kui
see „kivistub.”
Vestlusringis tõdesid kõik, et õpetajal ja õpetajal on vahe. Nii
mõnigi noor inimene peaks enne sügavalt mõtlema, kui läheb
õpetajaks. See amet vajab väga palju armastuse välja
andmist.
Me kõik tahame lastele kõike kõige paremat. Sinna kuulub
praegu ka SAT ja NET, kuid me ei suuda kontrollida, millist
informatsiooni saab meie armas laps meediast.
Kodus räägime-õpetame ühte, aga meedia annab seda
vastupidi. Mida teha? Sellistele küsimustele päris ühest
lahendust ei olegi. Lapsi peab usaldama, aga järjepidevalt
kontrollima. Nagu minu tütar lisab – õigesti kontrollima.
Olin väga rahul, et võtsin sellest vestlusringist osa. Koolituse
lõpetamine toimus ainult sellepärast, et meid kõiki ootasid
kodus lapsed, kuid juttu oleks jätkunud kohviga veel kauaks.
Janika Päll
lapsevanem

Parimate õpilaste vastuvõtt Sillaotsa Põhikoolis
Kodumaa sünnipäeva eel, 21. veebruaril, toimus Sillaotsa
Põhikoolis direktori Ilvi Suislepa ja Haaslava vallavanema
Jüri Raudsepingu vastuvõtt parimatele õpilastele ning
nende vanematele.
Saal oli kaunistatud rahvuslike lillemotiividega, laud
kaetud hea-paremaga. Lapsed esinesid laulude ja
luuletustega, mis selleks puhuks olid selgeks õpitud
õpetajate Kadri Pihlari ja Annika Tõnuristi abiga.

Tunnustust jagati kokku 16 õpilasele ja nende vanematele,
kellel on kahtlemata oma osa selles, et lapsed nii tublid on.
Üritus oli igati meeldejääv ja kena. Suured tänud
korraldajatele ja lastele!
Tiina Radionov
lapsevanem

“Minu esimene raamat” – kõigile Eestis 2008. aastal sündivatele lastele
Eesti Lastekirjanduse Keskus on juba kaheksa aastat
püüdnud ellu viia üht algatust – kinkida igale Eestis
sündivale
lapsele
raamat.
Tänavu
eraldas
kultuuriministeerium selle jaoks märkimisväärse summa ning
sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu Vabariigi
Presidendi abikaasa allfond toetas omalt poolt, nii et iga Eesti
vastsündinu saab 2008. aastal kingiks ilusa ja sisuka raamatu.
See väike antoloogia on “Laste sõna” või “Kirju-Mirju”
noorem vend, kuid värviliste piltidega ja õhem. Sisuks on
parimad tekstid eesti lastekirjandusest, mille kaudu laps
peaks alustama tutvust kirjandusega, lugemisega ja
maailmaga. Kogumik on mõeldud ennekõike emale-isale, kes
hakkavad sealt oma maimukesele juba varakult jõukohaseid
palasid ette lugema, alustades eesti rahvaluulest (“Kuts läks
karja...”, “Tii-tii, tihane...”) ning jätkates eesti autorite (E.

Enno, J. Oro, E. Raud, H. Mänd, E. Niit, A. Pervik, V. Luik,
L. Tungal, I. Trull, H. Vilep jpt) lasteluule ja jutukestega.
Hiljem, kui lapsel tähed selged, saab ta raamatut ise lugema
hakata.
Raamatus on need illustratsioonid, mis omal ajal on ühe või
teise teksti juurde kuulunud. Kunstnikest on esindatud R.
Kivit, O. Kangilaski, A. Vender, L. Härm, S. Väljal, V. Tolli,
E. Valter, P. Pärn, E.-M. Kokamägi, V. Noor jpt.
Saatesõna autor on Eesti Lastekirjanduse Keskuse patroon
Evelin Ilves, tagakaane teksti kirjutas lastekirjanduse uurija
Mare Müürsepp.
Kogumiku koostas Eesti Lastekirjanduse Keskus. Raamatu
kirjastas vähempakkumise võitnud kirjastus Tänapäev.
Raamatu trükiarv on 15 500 eksemplari.

LEADER koolitus
Tartumaa Arendusselts korraldab koolituse oma liikmetele.
Euroopa Liidu Leader programmi toetused avanevad sellel
suvel, et olla aktiivne osaleja selles programmis on viimane
aeg ennast kogu temaatikaga kursii viia. Kui tahame ka meie
vallale sellest euroopa toetusprogrammist kasu saada (aga
seal liikuvad summad on tõesti suured), siis ei ole teist teed
kui ka ise selles protsessis aktiivselt osaleda. Hea võimalus
ennast asjadega kurssi viia on 14. märtsil Tartumaa
Arendusseltsi korraldataval koolitusel Raadimõisa hotellis.
Esinevad oma ala tõelised asjatundjad ja eksperdid, kes
loodetavasti oskavad vastata ammendavalt kõikidele
küsimustele. Koolitus on mõeldud TAS-i liikmetele.Meie

vallast on nendeks: FIE Aldo Otsa; Osaühing Sulase PT;
Kurepalu Külaselts Priius ja Haaslava Vallavalitsus. Kes on
huvitatud sellest koolitusest osa võtma peaks endast eelnevalt
teada andma. Registreerida võib telefonil 55566220 Tiit
Kruusement või meilida tiit.kruusement@mail.ee, kuid ka
telefonil
53409873
Kristiina
Liimand
,
kristiina.liimand@tas.ee. Osavõtutasu on 25.- krooni inimese
kohta. Seda saab tasuda kohapeal koolituse päeval või
Tartumaa Arendusseltsi arveldusarvele 221033157851.
Tiit Kruusement
Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige
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Õnnitleme märtsikuus sündinuid
1
2
3
6
8
9
12
13
14
15
16
17
18

19
20

22

23
24

Anne Koni
Meeta Laar
Jenny Uibu
Galina Koseson
Maria Kahar
Selma Varusk
Jüri Saarkivi
Ingrid Zirk
Anu Meos
Virve Kaha
Heldur Silm
Matti Metsoja
Helgi Järvemäe
Laine Vihm
Valter Rammul
Eliida Dubolazova
Maire Anni
Helmi Voiter
Paul Hank
Aliide Soggar
Karl Pastel
Mare Teras
Hilja Ojalaid
Malle Värno
Toivo Vilpo
Leida Volke
Ivan Dubolazov
Taimi Tara
Eha Allik

1945
1918
1934
1939
1919
1943
1948
1945
1948
1933
1936
1948
1931
1942
1934
1935
1945
1921
1924
1929
1931
1942
1934
1938
1945
1926
1934
1937
1941

Aardlapalu
Metsanurga
Päkste
Roiu
Metsanurga
Tõõraste
Lange
Roiu
Lange
Kurepalu
Igevere
Roiu
Roiu
Tõõraste
Roiu
Päkste
Roiu
Koke
Mõra
Uniküla
Aardla
Lange
Paluküla
Lange
Lange
Lange
Päkste
Roiu
Roiu

25 Marta Annamaa
Zoja Kiissel
26 Juta-Marie Lemberg
Zinaida Kruusement
27 Milvi Salve
28 Reet Raag
Elle Tamm
29 Leida Raevald
31 Vladimir Vello
Ülo Laumets
Heino Orav
Evi Tõruke
Arved Rämmer

1938
1946
1934
1947
1936
1944
1945
1925
1929
1932
1941
1941
1947

Koke
Haaslava
Ignase
Aardla
Kriimani
Aardlapalu
Kurepalu
Tõõraste
Metsanurga
Igevere
Ignase
Roiu
Aadami

Palju õnne!

Sünniaasta 2008
Ramon Jansen
11.02.2008
Kurepalu
Kenert Nõmme
14.02.2008
Lange
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
06.03.2008
07.03.2008
09.03.2008
19.03.2008
20.03.2008
22.03.2008

Malesimultaan Sillaotsa Põhikoolis
Naistepäeva tantsuõhtu Priiuse seltsimajas. Esineb Mait Maltis
Haaslava valla pensionäride kevadpidu Priiuse seltsimajas
Laulukonkurss „Kukupai kaks takti ette”
Priiuse seltsimaja vestlusringis Maarja koguduse õpetaja Peeter Paenurm
MOEKE 2008 Sillaotsa PK

Kell 13.30
Kell 21.00
Kell 12.00
Kell 11.15

Eesti Vabariik 90 aastane
24. veebruaril 2008 tähistas Eesti riik 90 sünnipäeva.
Teatavasti võetakse sünnipäeval vastu õnnitlusi ja häid soove
ning peetakse pidu. Vaatame allpool, kuidas Haaslava valla
rahvas eelmisel iseseisvusperioodil Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistas.
Esimene EV aastapäeva tähistamine toimus Haaslaval 27.
veebruaril 1920. Siis peeti Vabadussõja võiduka lõpu puhul
rahupidustusi ja meenutati ka meie riigi sünnipäeva.
Aastapäeva aktused olid enamasti ühelaadsed. Kavas oli
peokõne, kontsert, näidend ja lõpuks tants. Kõnemehed,
esinejad ja tantsumuusikud olid peamiselt kohalikud
inimesed ja selle tõttu ei olnud korraldamise kulud väga
suured.
24. veebruaril 1923 toimunud aktusel kanti ette näitemäng
„Ordumeister”. Piletimüügist laekus 4881 marka ja puhakasu
pidust oli 978 marka ja 33 penni.

24. veebruaril 1924 toimus Eesti iseseisvuse aastapäeva
piduõhtu „Priius” saalis. Piduga ühenduses otsustati:
„seltsimajas pehme mööbel valge riidega katta ja diivani
juures vastavad parandused ära teha”.
Pidu algas kell 7 õhtul, kontserdil esinesid „Priiuse”
laulukoor ja Tuigo meeskoor ning näitering kandis ette
Mooris Hannekeni 3- vaatuselise naljamängu „Minu Bebi”.
Piduõhtu tulud olid 4850 marka ja kulud – müürilehed 300
marka, maakonna ja Punase Risti maks 808 marka, parukate
üür teatrist „Vanemuine” 100 marka, peokõneleja eine
puhvetis 50 marka, tantsumuusika 650 marka, näitelava
korraldamine 70 marka jne, kokku 2693 marka.
Suurejooneliselt tähistati EV 10. aastapäeva 24. veebruaril
1928.
Hommikupoolikul korraldati Sillaotsa ja Tuigo koolides
pidulikud aktused. Pärastlõunal korraldas Kaitseliidu
Haaslava kompanii rongkäigu ja toimus koguni 2 aastapäeva
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„Libahunt”. Näidendit hakati õppima juba eelmise aasta
aktust. Esimene Kaitseliidu majas ja teine karskusseltsi
suvel ja laval astus üles 20 näitlejat.
„Priius” majas. Sealjuures jätkus publikut ja osavõtjaid
Suurelt tähistati vabariigi 20 aastapäeva. Esmakordselt jagati
mõlemale üritusele. Nii müüdi „Priiuse” peol 294 piletit ja
pidustused kahe päeva peale, erinevad üritused toimusid 23.
rahaline ülejääk 21 krooni 91 senti määrati EV tähtsamate
ja 24. veebruaril 1938. Seekord peeti eriti meeles ja
avalike tegelaste piltide muretsemiseks valla avalikkudele
autasustati Vabadussõja sangareid, sõjainvaliide ja
asutustele.
Vabadusristi kavalere.
24. veebruaril 1933 korraldatud EV 15. aastapäevaaktuse
Loeme kuulutuslehelt:
kavas oli:
„Kaitseliidu Haaslava kompanii ja kohalike seltskondlike
1. Päevakohane kõne Jaan Väljaotsalt ja Ferdinand Parsonilt.
organisatsioonide ühisel korraldusel toimub 24. veebruaril
2. Kontsert „Sillaotsa” Lauluseltsi segakoorilt.
1940 kell 18.00 Haaslava rahvamajas Eesti Vabariigi 22.
3. Kontsert Haaslava karskusseltsi „Priius” segakoorilt
aastapäeva puhul aktus, mille eeskava on järgmine:
4. Näitemäng, Jaan Kärneri 3-vaatuseline komöödia
1. Avakõne
„Merihärg ja Co ajsab Venemaaga äri”.
2. Eesti Vabariigi hümn
5. Tants muusika saatel.
3. „Sillaotsa” Lauluseltsi ja karskusseltsi „Priius” ühendatud
Muusika oli seatud kokku kohapealsetest tegelastest
segakoori esituses
keelpillidega klaveri saatel.
„Laul kodumaale” J. Simm
Piletid etendusele maksid 35 senti ja ainult tantsule 25 senti.
„Enne ja nüüd” M. Härma
Pidu algas kell 8 õhtul ja lõppes kell 3 öösel.
4. Aktusekõne
24. veebruaril 1934 EV aastapäeva aktusel oli kandev osa
Haaslava Meestelaulu Ühingu meeskoori esituses „Ärka üles
Sillaotsa ja Tuigo koolide õpilastel. Sillaotsa koolinoored
isamaa” A. Läte
etendasid J. Liivi näidendi „Omad vitsad” ja mõlema kooli
5. Langenud kangelaste mälestamine
õpilastest koostatud ühiskoor esitas koorilaule.
„Sillaotsa” Lauluseltsi segakoori esituses „Isamaa
24. veebruaril 1935 Kurepalus „Kaitse Kodus” toimunud
mälestus” K. A. Hermann
aktuse kava:
Haaslava Meestelaulu Ühingu meeskoori esituses „Uinuge
1. Avamäng orkestrilt.
langenud kotkad” E. Võrk
2. a) avasõna vallavolikogu esindajalt
6. Aktuse lõppsõna
b) kangelaste mälestamine, „Laul langenud kangelastele” J.
Ühislaul „Eesti lipp” E. Võrk
Aavik
Kell 20.00 algas peoõhtu.
c) Eesti Vabariigi hümn
1. Kontsert „Priiuse” segakoori, „Sillaotsa” segakoori ja
3. Ühiskooride esituses laulud:
HMÜ meeskoori poolt.
a) „Ärka üles isamaa” A. Läte
2. V. Sarapiku 3-vaatuseline näidend Vabaduspäeva auks
b) „Kui on kadund” A. Läte
„Võidumäe”
4. Lastekooride esituses laulud:
3. Tants. Mängib Haaslava Meestelaulu Ühingu salong
a) „Isamaa kutsele” A. Läte
orkester.”
b) „Pühendus” A. Kapp
Mingil põhjusel tähistati 1940. aastal Eesti Vabariigi
5. Pidupäevakõne
22. aastapäeva igal pool üle kogu maa väga suurejooneliselt
6. Ühislaul „Mu isama armas” M. Hermann
ja võimsalt. Võib olla aimasid inimesed alateadvuses ette
7. Orkestrite mäng
halba tulevikustsenaariumi. Euroopas kogus II maailmasõda
8. Deklamatsioone
hoogu juurde, Eestis olid sees Vene sõjaväebaasid ja vähegi
9. Ühiskooride esituses laulud:
teadjam inimene võis ise järeldusi teha. Varsti järgneski Eesti
a) „Laul rõõmule” A. Läte
riigi ja rahva jaoks must sündmusteahel, mille tõttu sai
b) „Prii on jälle meie rahvas” A. Läte
järgmine kord vabariigi aastapäeva vabalt tähistada alles 49
10. Lõppsõna Kaitseliidu esindajalt
aastat hiljem, 24. veebruaril 1989.
11. Ühislaul „Eesti lipp” E. Võrk
24 veebruaril 1936 EV aastapäeva aktusel etendas
Taivo Kirm
karskusseltsi „Priius” näitetrupp August Kitzbergi näidendit

Teeme kodupaiga puhtamaks!
Üleriigiline liikumine Teeme Ära 2008 kutsub kõiki
eestimaalasi kaasa aitama Eestimaa puhastamiseks looduses
ebaseaduslikult ladestatud
prügist. Selleks esmalt
kaardistatakse kõik prügi mahapaneku kohad ja hinnatakse
nende kogused ja koostised. Hinnanguliselt arvatakse loodust
reostava prügi koguseks Eestimaal olevat kuni 10 000 tonni,
millest enamust loodetakse maikuu kolmandal päeval 40 000
vabatahtliku kaasabil toimetada selleks ettenähtud
kohtadesse – prügilatesse. Ühise aktsiooni käigus
koristatakse prügist riigi- ja munitsipaalmaad, eramaadele
jääva prügi koristamine jääb aga seadusejärgselt omaniku

kohustuseks,
mille täitmist kontrollib keskkonnainspektsioon.
NB! Hea vallaelanik! Anna palun märtsikuu esimese poole
jooksul
vallamajja
teada
Sinule
teadaolevatest
ebaseaduslikult ladestatud prügikohtadest. Teatada võid
suuliselt, kirjalikult, helistades telefonidel 744 6524, 744
6521 või saates e-maili aadressile vald@haaslava.ee,
jyri@haaslava.ee.
Jüri Raudseping
vallavanem
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Informatsioon
• Pere soovib osta talukoha (maa) Tartust 30km raadiuses (soovitavalt
veekogu ääres) ja omanikult mõistliku hinnaga. Tel.51914845
• 6.märtsil kell 13.30 Sillaotsa Põhikoolis malesimultaan. Kõik huvilised
on oodatud. Samas on teretulnud kõik ettepanekud, kuidas edaspidi
korraldada valla malevõistlusi. Täpsem informatsioon telefonil 53930760
Taivo Kirm ja 55566220 Tiit Kruusement.
• 19.aprillil toimub Priiuse seltsimajas järjekordne Haaslava valla laste-ja
noorte lauluvõistlus „Helisev muusika”. Alates 3.märtsist on kõigil
soovijatel võimalik registreerida e-maili aadressil ilona@haaslava.ee või
telefonil 7446 520. Ootame rohket osavõttu.
• Eesti HIV positiivsete inimeste võrgustik alustab tugigrupi tegevust Tartus! Informatsioon telefonil 53401706 Krista Joost.
Alustatakse ka AA (anonüümsed alkohoolikud) õppeprogrammiga ja AN (anonüümsed narkomaanid) tugigrupi tegemistega.

Politseiteated
 21.01 kell 22.42 kutsuti politseipatrull Roiu alevikku Oja
7-3, kus kaks 16. a tüdrukut pidid kaklema. Patrulli saabudes
selgus, et tüdrukutel oli olnud tüli emaga, kaklust ei olnud,
patrull vestles osapooltega.
 24.01 kell 09.50 teatati, et Sillaotsa Põhikooli staadionil
segavad tunni läbiviimist kaks järelevalveta koera. Asjaolude
väljaselgitamisel selgus, et üks koertest on naabruses asuva
talu koer, taluperemeest karistas politsei 240-kroonise
rahatrahviga. Suurem koer oli peremeheta, kellele
vallavalitsus tellis koerapüüdjad. Koer toimetati Tartu
Kodutute loomade varjupaika.
 26.01 kell 03 kutsuti politsei Ignase külla Koorti majja,
kus vali lärm ja muusika segasid majaelanike öörahu. Kuna
kohalesaabunud patrulli korterisse ei lastud, pöördusid
elanikud avaldusega politseisse.
 26.01 kutsuti politseipatrull Roiu alevikku Kesktänav 6
majja, kust ühest korterist kostis vali muusika, mille tõttu oli
häiritud majaelanike öörahu. Korteri omanikku karistas
politsei 180 kroonise rahatrahviga.
 27.01 kell 11.55 kutsuti politseipatrull Roiu, Männi 4
majja, kust ühest korterist kostuv lärm häiris majaelanike
rahu. Kohalesaabunud patrull kontrollis isikuid, peale mida
läks seltskond laiali.
 01.02 kell 19.40 teatati politseile, et Unikülas Mäeotss
kinnistu ühte korterisse on kogunenud joobes alaealiste
seltskond. Kohalesaabunud patrulli korterisse ei lastud.
 02.02 kell 01.58 teatati politseile, et võõrad tungivad
Kurepalu Priiuse seltsimajas toimuvale üritusele. Algselt
saavutati kokkulepe, kuid kella 03-03.30 vahel tungiti teel
Kurepalust Tartusse seltsimajas pidutsenud noortele uuesti
kallale, kellest ühele tekitati kehavigastusi. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.
 02.02 kell 22.49 teatati politseile, et Roiul on kraavi
sõitnud auto. Kontrollimisel selgus, et sõiduki juht on
alkoholijoobes. Viimasele koostati väärteoprotokoll ja sõiduk
teisaldati valvega hoiukohta.

 03.02 ja 13.02 õhtul võeti Igevere küla talu õuelt
puuriidast küttepuid, kokku umbes 1,0 rummi.
 Ajavahemikul 02.02-04.02 rikuti Roiul Kesktänav 10
maja korteris majaelanike rahu valju muusika ja lärmiga.
Politseile saadetud avalduse alusel alustati väärteomenetlust.
 08.02 a kell 15-17 tungiti Kitsekülas asuvasse elumajja ja
varastati mobiiltelefon ja suurem summa sularaha. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.
 09.02 kell 21.58 kutsuti politseipatrull Roiu, Oja 7-3
korterisse, kust kostev lärm häiris majaelanike rahu,
kohalesaabunud patrulli nähes jooksid korteris lärmanud
noorukid laiali.
 09.02 kell 23.33 kutsuti patrull Roiu, Kesktänav 10, kus
ühest korterist kostuv lärm häiris majaelanikke, mõne aja
möödudes väljakutse tühistati.
 10.02 kell 11 toimetati Aardlapalu bussipeatusest kainenemisele meeskodanik.
 15.02 kell 21 kutsuti politseipatrull Ignase külla, kus on
joobes ja agressiivne perepoeg. Korrarikkuja toimetati
Tartusse kainenemisele.
 16.02 kell 19 teatati politseile, et Vooremäe karjääri
lahtised valvekoerad ründavad Reola-Hammaste teel
liikujaid. Avaldajal pretensioone ei olnud, valvurile selgitati
koerte pidamise eeskirju.
 17.02 kell 15.44 teatati politseile, et Roiu alevikus Männi
tänaval sõidab ringi joobes seltskonnaga sõiduauto.
Kohalesaabunud patrull kontrollis sõidukit ja selle
seltskonda, mille peale seltskond läks laiali.
 20.02 kell 04.11 teatati politseile Roiu alevikus
Kesktänaval rahu rikkuvast sõiduautost. Kohalesaabunud
patrull kontrollis sõidukit ja selles viibinud seltskonda.
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