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Kirjamiis raamatukogus
Kenal päikesepaistelisel esmaspäeval, 20.oktoobril toimus
Roiu raamatukogus kohtumine Võrumaa kirjanik Enn Vaino
ja tema abikaasa Ingega. Hr. Vaino ise ütleb, et on kirjamiis,
mitte kirjanik.
Enn Vaino on väga produktiivne kirjanik. Esimene raamat
nägi ilmavalgust 1998.a. ja tänaseks on temalt ilmunud 20
raamatut, mis kõik on täielikult oma kulu ja kirjadega
väljaantud. Ja mis on hämmastav, käsikirja kirjutab ta valmis
käsitsi, mitte arvutil.
Loodussõprade ja jahimeeste ringkondades on Enn Vaino
nimi hästi tuntud. Nende inimeste keskel viibides kogub ta
jahi- ja kalamehejutte ning nalju, et neid oma raamatutes
kasutada. Optimistliku ja elujõulise loomu tõttu on tema
raamatud kirjutatud kaasakiskuvalt ja hingeminevalt.

Tema kõige loetavam raamat on „Raketigarnison“, milles
kirjanik räägib lapsepõlvest, keskkooliõpingutest Varstus,
sõjakoolist ja teenistusest Siberis, kus ta oli 25 aastat
ülisalajases õhutõrje raketiväeosas. Samas raamatus on ka
paeluvaid looduskirjeldusi ning põikeid kala- ja jahimeeste
maailma.
Kui kirjanikult küsiti, miks on vaja nii palju raamatuid
kirjutada, miks seda kõike vaja on, vastas ta: “Tahan endast
jälje maha jätta“.
Aitäh kõigile raamatusõpradele, kel oli aega tulla
kohtumisele ja veeta paar tundi küpse ja elutarga inimesega,
kellele on antud võrratu jutustamisoskus ning paindlik sulg.
Elle Kruus
Roiu raamatukogu juhataja

Kukupai sügislaat kutsus uudistama ja ostma
Mõnus vihmasabin, ähvardavad tumehallid pilvemürakad
värvilisele sügisele varju heitmas ja killuke sügispäikest
nende tagant välja piilumas – selliselt võiks kirjeldada 29.
septembrit elik päeva, mil Roiu Kukupai lasteaia rohelusse
mattunud õuel peeti heategevuslikku sügislaata.
Septembrikuu, mitteametliku nimetusega ka tarkusekuu,
paneb inimesi mõtlema õppimisele ja teadmiste kogumisele.
Tarkuse ammutamise parimaks allikaks on raamatud.
Lasteaia hoolekogu liikmete arutlustes sündis juba kevadel
idee kinkida lasteaiale uusi raamatuid. Selle sügise
tarkusekuul saigi teoks heategevuslik sügislaat, mille
eesmärk oli isevalmistatud või -korjatud, -meisterdatud
toodete müügist saadava rahasumma eest osta Kukupai
riiulitele raamatuid.
Lapsed olid müügiks toonud igasugust sorti imekenades
pakendites laadakaupa. Ülisuureks vihmavarjuks olevate
kuuskede alla seatud väikesel müügiplatsil võis kaeda ja
hiljem ka osta selliseid kaupu nagu vanaemade kootud
sokke-kindaid, vahvleid, pirukaid, kooke, suitsulatikat,
erinevaid magusaid ja soolaseid hoidised, jõhvikaid,
tammetõrusid, käsitöökaarte, heegeldatud nukuriideid,
armsat linnumajakest, pirne-õunu, ploome, ravimtaimi ning
rõõmsate kanade mune. Kindlasti oli lettidel veel midagi
sellist, mis loo autoril nägemata jäi, sest mõni kaup osutus
selle laada „soojaks saiaks“ – osteti lihtsalt liiga kiiresti ära.
Põnevust pakkus teada saada, kes napsab lasteaia töötajate
poolt korraldatud loterii allegrii stiilis võistuloosimise
peaauhinna – suure ja uhke kõrvitsa. Võitjaks osutus

auhinnast ainult pisut suurem säravasilmne poiss, kelle ema
hakkas kohe plaani pidama kõrvitsasupi teoks.
Laadameeleolu ülevalhoidjaks oli kohale kutsutud Haaslava
valla kuldvara – Jane-Mai vanaisa Ivo Dubolazov, kes
vihmast ilma trotsides oma bajaanist (klahv-akordionist)
rõõmsaid ja südantsoojendavaid helisid välja võlus. Seega,
iga laada lahutamatuks osaks olevat meelelahtust võis igaüks
leida omamoodi: kellegi kõrv kuulis mõnusat elavat
muusikat,
uudishimulikumad
ja
elavaloomulisemad
laadalised harjutasid karkudel käimist, võidujanulised
tõmbasid loosi ning väsinud või soojalembesed leidsid
kiiresti üles selleks puhuks süüdatud lõkketule ja mekkisid
kokatädi Valentina keedetud taimeteed…
Heategevusliku ürituse heaks tavaks on annetuste tegemine,
seepärast olid ürituse korraldajad andnud loa vahetusraha
tagasi mitte küsida ja mitmed head lapsevanemad kasutasid
seda võimalust lahkesti. Heategevusliku müügiga koguti
3570 krooni, millest jätkub kolme rühma raamatute ostuks
küll. Hoolekogusse kuuluvad lapsevanemad – ürituse
korraldajad – tänavad kõiki osalejaid!
Kui seekordne sügislaat oli lasteaia-pere ja sellega seotud
inimeste keskne üritus, siis järgmisel korral oleme plaaninud
kutsuda ka külarahva toredat üritust kaema. Siis, kui
jõulukellad juba hinges helisema hakkavad, võib avalikelt
teadetetahvlitelt
otsida
kuulutust
meie
jõululaada
toimumisaja kohta.
Sirli Parm
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
Vallavolikogu istungil 10. oktoobril
1. Kehtestati Sillaotsa Põhikooli põhimäärus.
2. Kehtestati Roiu Lasteaed Kukupai põhimääruse
muudatused.
3. Kehtestati kohanime määramise kord
4. Otsustati valla arengukava muudatused avalikustada,
korraldada avalik arutelu ja kehtestada muudatused
detsembrikuu istungil.
5. Muudeti Haaslava Vallavolikogu 14.12.2000 a otsusega nr
38 kinnitatud vaba põllumajandusmaa erastajate nimekirja.
Vallavalitsuse istungitel arutatud küsimused
29. september 2008
1. Valla eelarvest täiendava sotsiaaltoetuse maksmine.
2. Hooldajatoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine.
3. Hoolduse seadmine.
4. Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
5. Sotsiaaltoetuse mittemaksmine.
6. Riigihanke võitja väljakuulutamine.
7. Suure-Südame ehitisaluse ja selle teenindamiseks vajaliku
maatüki
kindlaksmääramine
ja
maksustamishinna
kinnitamine korteriomandi seadmiseks.
8. Haaslava Vallavalitsuse 18.10.2007 korralduse nr 233
„Haaslava külas asuva Sepa maa suuruse, piiride, sihtotstarbe
ja
maksustamishinna
kindlaksmääramine
ning
kaasomandisse ostueesõigusega erastamiseks nõusoleku
andmine“ muutmine.

13. oktoober 2008
1. OÜ GIROMAX avalduse arutamine.
2. Riigihanke väljakuulutamine.
3. Ehitusloa andmine.
4. Üksikelamu ehitamiseks ehitusloa andmine.
5. Haaslava puhasti maa-alal detailplaneeringu algatamine ja
planeeringu koostamise tingimuste kinnitamine.
6. Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
7. Kohanime määramine.
8. Kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine.
9. Vallara müümine.
23. oktoober 2008
1. Käo maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.
2. Südame maaüksusel detailplaneeringu algatamine ja
planeeringu koostamise tingimuste kinnitamine.
2. Elektrivõrguga liitumisühenduse rajamiseks ehitusloa
andmine.
3. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest täiendava
sotsiaaltoetuse maksmine.
4. Kohanime määramine.
5. Maa suuruse, piiride, sihtotstarbe ning maksustamishinna
kindlaksmääramine
ja
Alari
Köörna
omandisse
ostueesõigusega erastamiseks nõusoleku andmine.
6. Õigusvastaselt võõrandatud Uniküla veski A-41 talu maa
maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine.
8. Roiu Lasteaia Kukupai hoolekogu koosseisu kinnitamine.
7. Haaslava Laulu- ja Mänguselts MTÜ avalduse arutelu.
9. Mobiiltelefoni kasutamiseks limiidi kehtestamine.
Ene Silla
vallasekretär

Muudatuste tegemine Haaslava valla arengukavas
Haaslava valla arengukava 2004-2012 muudatused on
avalikustatud 27. oktoobrist kuni 24. novembrini 2008.a
Haaslava valla veebilehel (www.haaslava.ee), Haaslava
Vallavalitsuses ning Roiu Raamatukogus. Ettepanekuid
eelnõu muutmiseks või täiendamiseks saab esitada 24.
novembrini postiaadressil: 62113 Tartu maakond, Haaslava

vald, Kurepalu küla, Haaslava Vallavalitsus või e-posti
aadressil: vald@haaslava.ee.
Eelnõu avalik arutelu toimub 26. novembril kell 18.00
Haaslava vallamajas.
Kairi Kell
maa-ja arendusnõunik

Vooremäe üritus tulemas.
7. novembril, algusega kell 15.00 toimub Roiu raamatukogus
„Vooremäe mineviku, oleviku ja tuleviku arendusseminar“.
Kõlava nimega ürituse juhtteemaks on: Vooremägi maarahvast ligitõmbav maamärk ja väekoht ajast aega.
Ettekannetega
esinevad
Malle
Salupere
Kirjandusmuuseumist, SA Eesti Suusaliit juhataja Jaanus
Pulles, Haaslava vallavanem Jüri Raudseping, Külaliikumine
Kodukant juhatuse liige, seminari läbiviimise idee algataja
Aare Kasemets, koduloolane Ilmar Voltri ja Taivo Kirm.
Juttu tuleb ajaloost ja tänapäevast. Peetakse kohvipausi.

Pärast ettekandeid toimuvad mõttetalgud, kus kõik osalejad
saavad sõna sekka öelda.
Eelmises valla lehes väljakuulutatud matk Vooremäele jääb
seekord ära.
Raamatukogus on kohtade arv piiratud, seepärast oleks kena,
kui osaleda soovijad teataksid endast korraldustoimkonnale:
Elle Kruus, telefon 7490288 Roiu raamatukogu või Taivo
Kirm, telefon 7352000 Sillaotsa Põhikool.
Taivo Kirm
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Päästeameti teavituskampaania „Kaotad minutid, kaotad elu!”
Päästeasutuste poolt korraldatava teavituskampaania "Kaotad
minutid, kaotad elu!" eesmärgiks on tõsta inimeste
teadlikkust suitsuanduri kasutegurist ning juhtida tähelepanu
sellele, et alates 1.juulist 2009.a on suitsuanduri kasutamine
kodudes kohustuslik.
Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viola Murdi sõnul
keskendub selle kampaania loovlahendus suitsuandurile, kui
tulekahju puhkemisel elupäästva ajavaru andjale.
"Kõige kriitilisema tähtsusega on siseruumides puhkenud
tulekahju esimesed viis minutit, sest kauem vingugaasi
mõjuväljas olnud inimene sureb. Suitsuandur reageerib
puhkevale tulekahjule keskmiselt 40 sekundiga, andes nii
inimestele võimaluse päästa ennast, oma lähedased ja
parimal juhul ka oma vara," märkis Murd.
Alates 1.juulist 2009 on suitsuanduri kasutamine kodudes
kohustuslik, tänavu kevadel korraldatud uuringu andmetel oli
suitsuandur olemas vaid 38% majapidamistest.

Sel aastal on põlengutes hukkunud 70 inimest ning enamikul
juhtudel oli nendes majapidamistes suitsuandur puudu.
Viola Murd
Ennetustöö osakonna juhataja
27. novembril 2008 tuleb Kurepalu Külakeskusesse
tuleohutusest rääkima Gert Krabbi, Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo juhtivspetsialist.
Saame teada, mida võime ning peame tegema põlengu
vältimiseks, kuidas tegutseda tulekahju korral, erinevad
tulekustutusvahendid, suitsuandurid ja nende paigaldus ning
lisaks palju muud.
Koolitus on kõigile tasuta. Osavõtjate vahel loositakse välja
teemakohane auhind.

31. oktoober – Tartu Linnamuuseumi sünnipäev!
Kallis tartumaalane, kas oled kunagi linnas argitoimetusi
tehes uhkusega mõelnud, et Tartu on Baltimaade vanim linn?
Et Tartus oli keskajal periood, mil elanikke oli kaks korda
rohkem kui Londonis ja siinne ülikool on sajandeid olnud nii
Euroopa kui ka Vene impeeriumi mainekaim teaduskeskus?
Tänapäevases linnapildis on aga vähe meenutusi kunagistest
õitseaegadest, sest Tartu on ka üks traagilisema saatusega
linnu Euroopas. Üks suurepärane võimalus Tartu ajalooga
tutvumiseks siiski on.
Maaliinide bussijaamast ja Raekoja platsist viieminutilise
jalutuskäigu kaugusel leiab huviline kauni omaaegse
aadlivilla – nn. Katarina maja, kus Tartu värvikas ajalugu
eksponaatide ja illustreerivate materjalide näol avalikkusele
imetlemiseks väljas on.
Tartu kannatusterohke minevik on tinginud tõsiasja, et
keskaegse hansalinna Dorpati kohta käiv teave pärineb
valdavalt esemelistest allikatest. Kirjalikud allikad on
korduvates tulekahjudes hävinud. Kuid seda kõnekam on
Katarina maja arheoloogiliste leidude väljapanek. Nende
hulgas ka muuseumi au ja uhkus: imeilus Veneetsia
peekriklaasi kollektsioon, mis kõneleb keskaegse Tartu
luksuslikust eluolust. Tartu on sedalaadi leiumaterjali
arvukuse poolest üks esimesi maailmas!
Kuidas aga keskaegne Tartu välja nägi – seda on võimalik
vaadata Rünno Vissaku ja Harri Hinni poolt loodud
keskaegse Tartu digitaalses rekonstruktsioonis. Programm on
saadaval ka Tartu linnamuuseumi kodulehel.
Kuid maapõu on lagedale toonud ka Tartu kurba saatust
peegeldava leiud: hirmuäratavad ogadega raudkuulid,
mõõgad- ja odaotsad jne. Kui külastaja on jõudnud 18.
sajandile pühendatud saali, siis filigraansete hõbesepiste

kollektsiooni imetlemise kõrval ei tasu unustada, et tegemist
oli sajandiga, mil sündis Käsu Hansu nutulaul "Oh! ma
waene Tardo Liin...". See oli sajand, mil Tartu seisis silmitsi
Kartaago saatusega.
Tartu taastamise suurtoetajaks sai Anhalt-Zerbsti printsess
Sophie Frederike Auguste, keda me tunneme hoopis
Katariina II nime all. Katariina soosingul ehitati Tartu üles
just sellisena, nagu me tänapäeval Raekoja Platsil jalutades
näha võime. Pärast ülikooli taasavamist sai Tartust
ülevenemaalise tähtsusega teadus- ja hariduskeskus. Kuna
katariina-aegne ja hilisemate tsaaride ajal rajatud hoonestus
hävis suures osas II Maailmasõja käigus, siis tollast linnapilti
saab peamiselt imetleda muuseumis eksponeeritud graafiliste
lehtede albumitest.
Selleks, et lähemalt suhestuda Tartu 19. sajandi õitseajaga,
võib külastaja jalgu puhata linnamuuseumi roosas saalis.
Klassitsistlikus miljöös on lihtne samastuda baltisaksa
aadliperekonnaga, kelle koduks need ruumid üle kahesaja
aasta tagasi olid.
Muuseumiekspositsioonile paneb lõpetuseks punkti tavatutes
mõõtmetes laud. Just selle hiigellaua taga peeti Eesti
Vabariigi ja Nõukogude Venemaa delegatsioonide vahel
rahuläbirääkimisi.
20. sajandi linna eri palgeid meenutavad sealsamas ka
dokumentaalfilmid.
Tere tulemast Tartu Linnamuuseumisse Katarina majas!
Kersti Kivirüüt
Tartu Linnamuuseumi
kommunikatsiooni- ja programmijuht

Külla tuleb Ukraina tsirkus
Üks üsna huvitav seltskond on tulemas Priiuse seltsimajja.
Nende hulgas on koerad ja kassid, žonglöör ja joog ning
muidugi mustkunstnik. Ning ei puudu nende seas ka lõbus
kloun, kes teeb tuju rõõmsaks isegi kõige kurvemal ja
nukramal inimesel.

Ukraina tsirkus saabub Kurepallu pühapäeval, 9. novembril
ja nende etendus Priiuse seltsimajas algab kell 12.00.
Pileteid hinnaga 30.-(laps), 50.- (täiskasvanu) ja 100.- (3liimeline pere) saab osta koha peal.
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

4

Teataja

Tulemas on IV Haaslava valla taidlejate tänuõhtu
Juba neljandat korda saavad Haaslava valla taidlejad
kadripäeva paiku kokku. Miks just sel ajal ja mitte hiljem ega
varem? Aga põhjus peitub selles, et just novembrikuuga
algab see müstiline aeg, kus meie kallite kadunute hinged
meid külastavad ja folkloorsete sugematega sandid meil uste
taga santimas käivad. Ja eks ikka selleks, et meie homne
päev paremini edeneks ning et me meenutaks inimesi, kes
meile ühel või teisel moel kallid on.
Seekordne tänuõhtu toimub 28. novembril ja kuna täpselt sel
samal päeval aastal 2007 algas Eesti Vabariigi 90 juubeli
tähistamine, siis on meiegi peo teema kodu. Loodame kuulda
ja näha kodust jutustavaid laule, tantse ja miks mitte ka

luuletusi. Oodatud on kõik, kel mingi muusikaline, tantsuline
või sõnaline sõnum teistele edasi anda on.
Taidlejad on alati rõõmsad publiku üle, kes neid kuulama ja
vaatama on tulnud. Publikult tänutäheks saadud aplaus on
parim kingitus pikkade ja väsitavate proovide eest. Nii et,
auväärt publik, ükski pidu ei saa alata ilma Teieta. Ootame
Teid!
On tavaks kujunenud, et igal sellisel peol on oma rosin. Nii
ka seekord. Aga sellest osa saamiseks tuleb 28. novembril
kell 19.00 Priiuse seltsimajja kohale tulla. Kohtumiseni!
Ilona Vaagen
Kultuuri-ja spordinõunik

Sillaotsa koolilaste elamuste rohke päev Tartus
23.oktoobril pakkus Vanemuise Kontserdimaja oma 10.
sünnipäeva tähistamiseks lastele isetegemise rõõmu läbi
muusika. „Teeme ise muusikat“ nime kandval üritusel olid
avatud erinevad õpitoad (igas toas korraga 30 last). Koridoris
olid katsetamiseks mitmed muusikainstrumendid ja palju
põnevat AHHAA-keskuselt. Muuhulgas sai vaadata
„kõrvaarsti pilgu läbi“ 5 inimese kõrva kuulmekäiku või
kuulata stetoskoobiga südant ja kopse. Sillaotsa Põhikoolist
osalesid Elektrooniliste pillide toas (juhendajaks Mihkel
Mattisen) 7. ja 8. klassi õpilased Gertrud, Lauri, Meriliis,
Mirjam, Rasmus, Regina, Roland, Tuulike, Pille ja Ingrid.
Džässitoas, mida juhendasid Lembit Saarsalu ja Olav Ehala,
said muusika tegemise rõõmu nautida 8. ja 9. klassi õpilased
Üllo, Merlin, Anna-Liis, Birgit, Kristin, Jaanus, Jaanika,
Annika, Laura ja Herki. Lisaks nendele õpitubadele olid seal
veel Käsikellade tuba (juhendaja Inna Lai), Rahvapillide tuba
(juhendajad Marju Varblane ja Margus Põldsepp) ning
Tünnide (e. löökpillide) tuba (juhendaja Kaido Otsing).
Erinevates õpitubades andsid juhendajad lühikese ülevaate
stiilist/instrumentide ajaloost, mängisid pillidel vastava stiili
muusikat ning et teadmised mööda külge maha ei jookseks,
said õpilased ise rütmipillidel mängides kogu teooria
praktikasse rakendada. Tohutult suure üllatuse pakkusid
kõikidele tuntud Lasteekraani tegelased Tomi ja Anni, kes
käisid erinevates õpitubades musitseerimas ning lapsi
innustamas. Õpitoa lõppedes liikusid lapsed saali, kus toimus
püant-ühisesinemine. NB! 7.klassi Roland aga sai sellise au,
et ta lubati süntesaator ROLANDi taha nuppe keerama ja

sound´e tekitama! Ürituse lõppedes kogusid õpilased õhinal
juhendajatelt autogramme.
Olles veel lummatud kogu üritusest, liikusime Tartus
asuvasse Lõunakeskusesse, AHHAA 4D elamuskinno, kus
meil olid broneeritud piletid seansile „Vana kaevanduse
saladused“. Vahepeal oli meiega liitunud õpetaja Monika
Laisaar, kes aitas osad õpilased Lõunakeskusesse
transportida. Nii mina ise kui ka paljud õpilased olid esimest
korda seikluskinos ja me olime tõsiselt vapustatud kui sealt
lõpuks välja saime. Selle päeva eredaimad sündmused jäävad
osavõtjatele veel kauaks meelde. Kindlasti võtame veel osa
tegevustest, mis avavad ukse muusikamaailma ning
rikastavad meie tundeelu. Suur aitähh Sillaotsa Põhikoolile,
õp. Monika Laisaarele ning bussijuht Väino Zubale. Lisan
siia ka 7.klassi poisi Rolandi emotsioonid:
„23. oktoobril käis meie kooli vanem aste Vanemuises ja 4D
kinos. Vanemuises räägiti meile igasugustest pillidest ning
pärast saime ka ise pille mängida. Lõpus pidime esinema
pillidega Vanemuise lava peal koos paljude kuulsate
inimestega. Mõnele oli see täitsa esimene kogemus. Pärast
seda läksime AHHAA 4D kinno. Vaatasime filmi
kaevandusest. See oli väga lahe film. Kui meil film oli ära
vaadatud ( kestis kõigest viis minutit), siis oli meil vaba aeg
(Lõunakeskuses). Kõigil õpilastel olid väga positiivsed
muljed. Meil oli väga tore päev.“
Marlene Grudkina,
Sillaotsa Põhikooli muusikaõpetaja

Sillaotsa Põhikooli direktor avaldab kiitust
Sillaotsa Põhikooli direktor avaldab kiitust hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest 2008/2009.
õppeaasta I veerandil järgmistele õpilastele:
7. klass
5. klass
3. klass
1. klass
23. Henrik Lepson
16. Merit-Karmel Annamaa
10. Joosep Pleksner
1. Kevin Demidov
24. Gertrud Pleksner
17. Rainer Grosberg
2. Gertu Piho*
4. klass
25. Roland Reinvald
18. Andris Lillemäe
11. Janette-Kristi Härm
2. klass
26. Karola Siimsalu
19. Joanna Saar
12. Mihkel Lepson
3. Elis Järvemäe
20. Hendrik Silm
13. Lotte Suislepp*
4. Maurice Lina
9. klass
21. Anette Traks
27. Merlin Grosberg
14. Taavi Traks
5. Silvija Mikk*
28. Kristin Klaus
15. Andre-Loit Valli*
6. Mirjam Pirn*
6. klass
22. Tõnis Ingvar Mals
7. Martin Pungar*
8. Karlis Põldoja
9. Sander Radionov*
* hinded väga head ja käitumine eeskujulik või hea
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Ignase ehk Villemi küla sünd ja edulugu
Külad ei teki ja ei hääbu iseenesest. Igal külal on olemas oma
sünnilugu. Mõnel külal kahjuks ka hääbumislugu. Kuid alati
peab jääma lootus, et paremad päevad on veel ees.
Ingase, endise nimega Villemi, küla tekkimisest teavad kõige
paremini jutustada Haaslava valla ajaloohuvilised mehed
Ilmar Voltri ja Karl Meinhard. Samuti oli käesoleva artikli
kirjutamisel heaks teejuhiks Hilja Neumani koostatud raamat
„Nimekaid kambjalasi”.
18.sajandi keskpaigas abiellus Parmu Villem ühe siitkandi
lesknaisega. Koos hakati tublisti maad harima ning loomi
karjatama. Talupidamine oli oma edukuse tõttu sedavõrd
kuulus kogu ümbruskonnas, et nende talu hakati kutsuma
Villemi taluks.
Ettevõtlikud ja edumeelsed olid läbi aegade paljud selles
talus sirgunud suguvõsa esindajad. Ning kindlasti väärivad
nad ka pikemat ja põhjalikumat ülevaadet. Kuid siinkohal
tahaks peatuda Villemi talu viimasel peremehel Jüri (Georg
Eduard) Ottasel.
Ta sündis 14.oktoobril 1885. aastal. Tol ajal kuulus Villemi
talu Kambja kihelkonna Vana-Kuuste valla alla.
Vahetult pärast Tartu gümnaasiumi lõpetamist asus ta
kodutalu pidama. Noormees oli siis vaid 18 aastane.
Jüri Ottase tegemistel oli haaret. Tema 150-hekari suurusest
kodutalust kujunes mustertalu. Lisaks eeskujulikule
põlluharimisele tegeleti siin ka tõupuhaste loomade
aretamisega. Talus oli põllutööministeeriumi poolt kinnitatud
ardenni tõugu hobuste kasvandus, eesti punase tõukarja ja
maasea sugulava. Samuti organiseeris ta tõulammaste
sisseostmist välismaalt. Nii toodi Inglismaalt hea villa-ja
lihaanniga lambatõuge. Viimastega koos toodi Eestisse ka 4
šoti lambakoera ehk kollit. Jätkus siin hoolt ja vaeva
linnukasvatusegagi tegelemiseks.
Villemi talu peremehe ettevõtlikkust jätkus samuti
ühiskondlikkusse tegevusse. Küll oli ta kaastegev LõunaEesti
suurima
põllumajandusliku
rahaasutuse
Põllumajanduse Pank rajamisel Tartus ning osales LõunaEesti Eksporttapamajade asutamisel ning juhtimisel. Tema
tegevusvälja mahtus ka teraviljaturu arendamine ja
teraviljaseaduse välja töötamisel osalemine.
Jüri Ottas oli III, IV ja V Riigikogu liige. 1936 aastal valiti ta
põhiseaduse uuendamiseks moodustatava Rahvakogu I koja
liikmeks.
Selline aktiivsus ja ettevõtlikus sai „vääriliselt premeeritud”
Nõukogude võimu saabudes. Talvel 1941 Jüri Ottas
arreteeriti. Ta saadeti Venemaale, Vjatka vangilaagrisse, kus
ta 1942 aasta maha lasti. Sellega lõppes üks edumeelne
peatükk Villemi küla ajaloos.
Järgnevalt mõned tähtsamad aastaarvud Villemi (Ignase)
küla lähiajaloost:
1941a. moodustati Riigimajand. 1944 a. loodi Villemi
sovhoos, mis 1956 aastal liideti Ülenurme Katsemajandiga.
1967 aastal Villemi sovhoos iseseisvus.
Ajavahemikku 1967 – 1975 võib nimetada Villemi (Ignase)
küla teiseks õitsenguks. Sel ajal ehitati külla klubihoone,
lasteaed, sovhoosi juhtkonnale neli uut maja. Villemi
klubihoones käis vilgas seltsielu, oli olemas oma ansambelgi,
nimega „Rahnud”. Ilmar Voltri mäletamist mööda jõudis
sealsete tantsupidude populaarsus ka Tartu linna nooremate
inimesteni.
Siinkohal ei saa märkimata jätta fakti, et Villemi sovhoos oli
oma saavutuste ja näitajate poolest Eestimaal esirinnas.

Näiteks piimatoodang ühe lüpsilehma kohta oli 4180 kg
aastas. Ning Karl Meinhard oli alati esimene kevadkülvi
tegija.
Pärast ühinemist Kuuste sovhoosiga 1975 aastal, algas
Villemi küla ääremaastumine, allakäik. Levis arusaam
„Villemi on ääremaa, siia pole midagi vaja!” Kuid õnneks
ehitati aastatel 1985-1987 kaks elumaja, mis mingilgi määral
leevendasid eluasemeprobleeme.
Möödunud sajandi 90-ndate alguses sai Villemist Ignase. Ja
koos nime ja ühiskondliku korra muutumisega ootasid
inimesed muutusi kohapealses elu-olus.
Küll prooviti siin erinevaid ettevõtmisi käima lükata. Mõni
pidas vastu mõne kuu, kuid oli ka neid, mis ei saanudki
käivituda. Üks selline oli ettevõtlike ärimeeste plaan, kes
2000 aastal erastasid endise kontorihoone. Kuna vajalikud
kooskõlastused keskkonnateenistusega jäid saamata, siis
seisabki kontorihoone tänaseni tühjana. Kas leidub veel
pealehakkajaid mehi-naisi, kel olemas ideed ja soov midagi
korda saata?
Aastal 2008 elab Ignase külas 126 inimest, kellest mehi on
67 ja naisi 59. Kõige nooremad külaelanikud on 1- aastased
tüdrukutirts ja poisipõnn, kõige vanem seevastu 88 aastane
naisterahvas. Ja kui uskuda statistilisi andmeid, siis Ignasel
elavate inimeste keskmine vanus on 44 aastat. Seega –
potentsiaal missugune!
Kuid rääkides veel arvudest, peab kahjuks märkima tõsiasja,
et kui kogu Haaslava valla peale on üldse 15 toimetuleku
toetust saavat kodanikku, siis Ignasel elab neist lausa 10.
Teatavasti saavad toimetuleku toetust inimesed, kes on
tööealised, kuid erinevatel põhjustel pole leidnud endale
tööd.
Kuna kohapeal tööd leida pole, käiakse enamasti tööl Tartu
linnas, üksikud külaelanikud on tööd leidnud ka oma vallas.
Transport küla ja linna vahel käib põhiliselt isiklike
autodega. Neid on Ignase küla elanikel umbes kuraditosina
jagu. Tööpäeviti läbivad küla maaliinide bussid ja seda kolm
korda päevas, nädalavahetusel aga harvem.
Külaelanikel on palju soove, et oma elu paremaks muuta.
Samas teavad nad, et valla abist jääb siin üksi väheks.
Näiteks küla keskusesse toov paarikilomeetrine teelõik. Küll
oleks hea, kui see külaelanike jaoks nii oluline tee saaks
tolmuvabaks. Ja teine eluline probleem on seotud kohaliku
vee suure rauasisaldusega. See raskendab hoolsate perenaiste
pesupesemist ning söögitegemist.
Kas on külaelanikel ka rõõme? Ikka on! Kaks korda nädalas
vurab külla autolahvka, kus külaelanikud saavad osta kõike,
mis vaja. Muidugi suurtes poodides on suurem valik, kuid
Ignase elanikud on leplikud. Kuna külas puudub kohalikul
rahval kooskäimise koht, siis räägitakse oma jutud ja
vahetatakse muljeid just autolahvkat oodates või koos kodu
poole minnes.
Samuti tunnevad kohalikud külaelanikud rõõmu palliplatsist
ja kiigest.
Ja lõpetuseks. Ignase küla ei ela jõukat elu, kuid vaatamata
sellele on küla visiitkaart – bussiootepaviljon- alati korras ja
puhas. Selle eest seisavad hea külaelanikud ise.
Jõudu ja edenemist Ignase külale!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik
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Kodutütred tegutsevad
27.septembril
toimus
traditsiooniline
Tartumaa
kodutütarde ja noorkotkaste matkamäng kaunis Kavilda
ürgorus.
Sillaotsa kodutütarde võistkond koosseisus Gertrud
Pleksner, Merit-Karmel Annamaa, Kätrin Metsla ja Diana
Michelson asus varahommikul koos teiste võistkondadega
Tartust Puhja poole teele.
Puhja koolimaja juures saime tükk aega oodata, kuid
lõpuks viidi meid stardipaika. Stardis kontrollis varustust
Taivo Kirm, meil oli kõik vajalik olemas. Ja võisimegi
matka alustada. Teekond oli umbes 25 km pikk ja läbisime
mitmeid kontrollpunkte. Punktid olid huvitavad ja panid
meid proovile. Punktides oli küsimusi nii kodutütarde kui
ka noorkotkaste kohta, pidi tundma taimi, oskama luuletust
kirjutada, ilmakaari määrata ja palju muud.

Kuni esimese punktini ei olnud meil mingeid raskusi, edasi
aga juhtus, et vaatasime kaarti valesti ja eksisime ära.
Õnneks saime sellest õige pea aru ning tulime samad teed
kaudu tagasi. Edasi läks meil edukalt. Ainult pärast

söögipunkti oli kõht nii täis, et pidime aeglasemalt kõndima.
Ühes kontrollpunktis oli meie rühmajuht Johanna. Johanna
ütles, et me hästi teeksime selle nimel, et ka meie ükskord
Tartumaad esindama saaksime minna. Pärast seda me eksisime
uuesti, kuid seegi olukord lahenes kiiresti. Järgmine oli
Sillaotsa noorkotka Karli punkt, kus me samuti üritasime väga
tublisti teha. Viimaseks punktiks osutus paadiga sõitmine, see
oli kõige lahedam tegevuspunkt.
Peale matka sai Puhja koolimajas mängida sportmänge. Nagu
alati toimus ka disko. Kui tantsud tantsitud, toimus
autasustamine. Et saavutasime Tartumaa arvestuses 1. koha,
pääsesime
kodutütarde
vabariiklikule
matkamängule
Holstresse. Olime väga õnnelikud, kuna nägime esikoha nimel
päris palju vaeva.
Gertrud Pleksner ja Merit-Karmel Annamaa
Enne vabariiklikku matkamängu õppisime koos õpetaja
Monikaga kompassi käsitlema ja asimuuti määrama. Meile tuli
kooli külla Tartu maleva kodutütarde noorteinstruktor Mirjam
Link ning koos meie rühmavanema Annika Tõnuristiga
arutasime läbi, kuidas matkamängul paremini toime tulla,
kordasime kodutütarde tarkusi ning harjutasime sõlmi.
Laupäeval, 11.oktoobri varahommikul sõitsimegi lõpuks
vabariiklikule kodutütarde matkamängule Viljandimaale
Holstresse. Me sõitsime sinna autoga umbes tund aega. Kui
kohale jõudsime, algaski kohe 10 km pikkune matk. Meie
startisime eelviimastena. Tee oli märg ja porine. Pidime
mitmest mäest üles ronima, mis oli tüütu, ja alla libistama, mis
läks kiiremini. Läbisime palju huvitavaid tegevuspunkte, kus
pidi ülesandeid lahendama ja sai oma oskusi proovile panna.
Kõige põnevam oli tihedate puude vahele üles seatud
takistusraja läbimine.
Lõunaks oli matk läbitud ning võis rahulikult Holstre
koolimajas süüa ja autasustamist oodata.
Lõppkokkuvõttes läks meil väga hästi – saime 5. koha.
Kätrin Metsla

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
03.11
07.11
07.11
09.11
09.11
27.11
28.11
30.11

Hingedepäeva vestlusring Roiu päevakeskuses.Külas on Maarja koguduse õpetaja Peeter
paenurm
Vooremäe mineviku, oleviku ja tuleviku arendusseminar Roiu raamatukogus
Sillaotsa PK, lasteaed Kukupai ja Haaslava taidlejate isadepäevale pühendatud kontsert
Priiuse seltsimajas
Ukraina tsirkuse etendus Priiuse seltsimajas
Teatriabonoment. Ooper Tosca Vanemuise väikses majas
Tuleohutuse koolitus Kurepalu Külakeskuses. Tasuta.
IV Taidlejate tänuõhtu Priiuse seltsimajas
I Advendi välja kuulutamine Roiu keskväljakul

Kell 10.30
Kell 15.00- 17.30
Kell 18.00
Kell 12.00
Kell 16.00
Kell 18.00
Kell 19.00
Kell 16.30

Kurikael tegutses
Kirjutades Haaslava vanemast ajaloost, ei saa mööda minna siin
korda saadetud pahategudest.
Kui jätta välja Vabadussõja ja sellele eelnenud revolutsioonide ning
saksa okupatsiooniaastad, kui inimelu ei maksnud suurt midagi, oli
Haaslava vald suhteliselt vaikne ja turvaline paik elamiseks.
Eelmise sajandi algusest kuni 1940. aasta suveni pandi vallas toime
5-6 raskemat kuritegu. Vaatame järgnevalt ühte neist.
“Vaba Maa” nr 234 – 7. oktoober 1930.
“Julm rööv Haaslava Kolga meiereis.
Ema ja tütar raskesti vigastatud. Kurjategija tabatud.

Meie kirjasaatjalt traadi teel, Tartu 6 oktoober. Täna hommikul
kella ½ 6 ajal pandi Tartumaal Haaslava vallas, Kolga talu maal
asuvas meiereis selle omaniku Andres Laeva korteris toime julm
röövimine, mille juures vigastati raskelt Andres laeva naist ja tütart.
Röövel tabati. Selleks osutus kodakondsuseta Reinhold Siemon, 21
aastat vana ja rahvuselt sakslane.
Kolga talu maa peal, 200m talust eemal asub Andres laeva meierei.
Samas majas on ka ta elukorter. Laev ostab ümbruskonna
põllupidajatelt piima, töötleb selle võiks ja teisteks piimasaadusteks.
Hommikul viib ta saadused Tartu linna turule. Ka täna hommikul
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sõitis ta varakult välja, kuna koju jäid naine ja tütar. Umbes kella 6
paiku tuli meiereisse Maaritsa talust pärit Osvald Viilup, kes pidi
rehele minema. Oli parasjagu hobuse õue ajanud, kui märkas, et
keegi jookseb majast välja. Viilup, kes arvas võõra olevat Laeva
tütre peigmehe, soovis sellele tere hommikust. Võõras vastas sellel
lühidalt tere ja lahkus. Mõni aeg hiljem märkas Viilup õues verist
naisterahvast lamamas. Selleks osutus meier Laeva abikaasa.
Kiiresti kihutas Viilup hobusel Kolga talusse, kus asus telefon ja
teatas asjast politseisse. Kolga talu peremees tuli kaasa, varustades
ennast püssiga. Vahepeal oli aga raskesti haavatud naine tuppa
roomanud, kus ka Laeva tütar verisena ja haavadega eest leiti.
See seletas, et sissetungijaks olnud keegi sakslane, kes varemalt
Kolga talus teeninud. Tütar maganud parajasti, kui võõras isik
lambiga tulnud tuppa ja küsinud varem Kolga talus teeninud neiu
Ella Krolli järgi. Kuulda saades, et see enam ei teeni seal, küsinud
võõras pikema jututa, et kus on raha. Neiu vastanud, et raha ei ole.
Selle peale löönud võõras talle kiviga pähe ja kaotanud
meelemärkuse kukkunud neiu maha. Sama küsimusega oli võõras
pöördunud ka Laeva abikaasa poole ja raha mitte saades teda kiviga
peast raskesti haavanud.
Kiires korras asuti ümbrust uurima. Tehti kindlaks, et röövel on
Tartus Univeri lauatehases töötav Reinhold Siemon, kelle elukoht
Kastani tänavas. Siemoni korteri juurde pandi salajane valve välja ja
mees tabati.
Kas röövlile midagi saagiks langes või mitte, see ei ole teada. Raha
olnud Laevadel hommikul kodus 380 krooni. Meier Laeva abikaasal
on peas 12 kiviga löödud haava, tütrel 6 haava. Mõlemad
naisterahvad olid meelemärkusel ja toimetati Punase risti autoga
Tartu haigemajja.”
“Tartu Maaleht” nr 115 – 8. oktoober 1930.
“Röövmõrtukatöö Haaslaval. Kaks naisterahvast suremas.
Esmaspäeva hommikul, kell 4 läks kodunt välja Haaslava vallas
Kolga talu lähedal asuva piimatalituse meier Andrei Laev. Koju jäi
naine Elizabeth, 56 aastat vana ja tütar Erna, 23 aastat vana.
Meiereisse tuli kella poole kuue paiku piima tooma keegi talupidaja,
kes leidis perenaise õuest verise peaga lamamas. Kui ta meierei
ruumidesse asus, leidis ta voodist ka tütre Erna purustatud peaga
meelemärkuseta olekus.
Oma jubedast leiust teatas mees kohe kohalikule konstaablile.
Sündmuste paigale ilmusid ka kriminaalpolitsei ametnikud, kohtu
uurija ja kohtuarst.
Haavatud naisterahvad asetati Tartust kohale kutsutud Punase Risti
sanitaar-autosse ja saadeti linna haiglasse, kus naised tulid
meelemärkusele ja tõendasid, et nemad tundnud kallaletungijas ära
Reinhold Siemoni, kes rahvuselt sakslane ja varem teeninud
Haaslava vallas talusulasena.
Mõrtsukas, kes tahtis meieri juurest raha röövida, tabati Tartus,
Kartuli tänaval oma korteri juures. Reinhold Siemon, 19 aastat
vana, sündinud Venemaal, kust ta tuli 1914. aastal koos vanematega
Eestisse. 1928. aastalk tutvunud ta Laeva perekonnaga.
Mõrtukatöö võtnud ta ette selleks, et parandada oma rasket
majanduslikku olukorda. Oma teenistuskohast, Univeri jahuveskis,
saanud ta lahti 27 septembril. Tal olid riided võlgu ostetud ja veksli
tähtaeg läbi saamas.
Laupäeval läinud Siemon Haaslavale, teel tulnud Laev vastu. Kohe
valminud mehel plaan Kolga meiereisse röövima minekuks. Siemon
löönud kiviga naised uimaseks, kuid röövimise võimaluse ajanud
nurja varajane piimatooja.”
“Postimees” nr 273 – 8. oktoober 1930
“Haaslava mõrtsukas kõneleb.
Kuritöö pannud ta toime, et veksli lunastamiseks raha saada.
Haaslava Laevade perekonna mõrtsukas Reinhold Siemon seletas
kriminaalpoliseis ülekuulamisel, et tema on 19 aastat vana,
sündinud Venemaal saksa kolonisti pojana, 1914 tulid vanemad
Eestisse ja asusid elama Kambja.
Vanemate juurest lahku minnes siirdunud ta 1928. aastal Haaslava
Kolga talusse sulaseks, kus ta tutvunud ka meier Laevaga ja kogu
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tema maja ning perekonnaga. Ta teadnud täpselt, millal Laev käib
linnas piima viimas ja ka seda et tütar ja abikaasa on siis üksinda
kodus. 1928. aasta sügisel lahkunud Siemon Haaslavalt ja asunud
teenima Tartu Univeri jahuveskisse, kust ta käesoleva aasta 27
septembril vallandati kahtlustatuna varguses. Tööta jäädes sattunud
ta suurede rahalisse kitsikusse. 10 oktoobril olevat tal olnud ühe
veksli tähtpäev, mis antud kuhugi ärisse ülikonna ostuhinna katteks.
Et veksli lunastamiseks raha saada ja kuna ta ühtegi muud teed ei
leidnud, siis otsustanud minna Laevasid röövima.
Pühapäeva õhtul käinud ta kinos “Apollo” maadlejaid vaatamas,
sealt lahkunud öösel kella 12 ajal ja hakanud otseteed Haaslava
poole minema. Teel tulnud talle meier Laev võikoormaga vastu. Ta
tundnud Laeva hõlpsasti ära ja teadnud, et nüüd on meiereis vaba
tegutseda. Meierei õue minnes näinud ta toast lambivalgust. Varsti
tulnud õue ka perenaine. Siemonil olnud kivi pihku valmis võetud
ja ta löönud sellega perenaist otse pähe. Siis tagunud ta perenaist
veel kiviga ja olnud veendunud, et ohver on surnud. Tuppa minnes
leidnud ta tütre Erna voodist ja küsinud kohe sellelt raha. Vastust
saades, et raha ei ole, löönud ta sellele kiviga pähe ja tahtnud kohe
hakata laekaid lahti murdma. Kuid samal ajal tulnud õue piimatooja
ja ta pidanud põgenema.
Põgenemine sündis Kaagvere parve kaudu Räpina maanteed mööda
Tartu tagasi, kuhu ta jõudis hommikul kell 10. Kuid vahepeal oli
kriminaalpolitsei mõrtsukatööst kuulda saanud ja ametniku saatnud
Siemoni korteri järgi valvama. Niipea, kui mees nähtavale ilmus, ta
arreteeriti. Ta riietelt leiti veel värskeid vereplekke.
Reinhold Siemon tunnistas ennast ülekuulamisel kohe süüdi.
Nagu haavakliinikust kuuleme, on proua ja preili Laeva tervise
seisukord rahuldav. Nad on mõlemad täiesti meelemärkusel ja on
loota kindlat paranemist, kui mõnd ootamatut komplikatsiooni ei
teki. Ema seisund on siiski raskem, kui tütrel.“
„Postimees“ nr 45 – 16. veebruar 1931
„Haaslava röövel kohtus.
Sakslane Reinhold Siemon mõisteti 6 aastaks sunnitööle.
Laupäeval oli Tartu Võru rahukogus arutlusel Haaslava veretöö asi.
Sakslane Reinhold Siemon haavas vististi tapmise eesmärgiga
Kolga meieri Laeva abikaasat Elizabethi ja tütar Ernat. Kohus
mõistis Siemoni 6 aastaks sunnitööle.
Haaslava valla Kolga talu lähedal elutsev meier Andrei Laev sõitis
6 oktoobri varahommikul või ja muu piimasaadustega linna. Umbes
tund aega hiljem piima meiereisse viies, leidis keegi kohalik
talupidaja meieri abikaasa õues verise peaga lamamas. Tuppa
astudes avanes talle teine õuduspilt, voodis lamas meelemärkuseta,
purustatud peaga tütar Erna.
Õudsest sündmusest teatati kohalikule konstaablile ja Tartu
kriminaalpolitseile, kes ühes politseiarsti ja kohtuuurijaga kohale
sõitsid. Haavatud toimetati sanitaarautoga Tartu. Haavatud,
meelemärkusele tulles seletasid, et kallaletungijas olnud nad ära
tundnud sakslase Siemoni, kes paari aasta eest oli teeninud
Haaslaval kahes talus sulasena ja oli meieri perekonnaga tuttav. Tal
oli teada, et meieril on alati suuremal hulgal raha kodus. Käesoleval
korral oli raha kodus 400 krooni. Seda raha ei saanud aga röövel
kätte, sest pealetulev piimatooja oli ta nähtavasti ära hirmutanud.
Siemonit läks korda tabada Tartus, kus ta viimasel ajal jahuveskis
teeninud, kohalt aga lahti lastud varguses kahtlustatuna. Tööta
jäädes sattunud ta rahalistesse raskustesse ja otsustas minna
Haaslavale Laevasid röövima.
Reinhold Siemon tunnistas ennast puhtsüdamlikult süüdi.
Sellepärast määrati talle kergem karistus, sest äärmisel juhul oleks
ta võinud saada kuni 20 aastat sunnitööd. Mõlemad veretöö ohvrid
on enam vähem paranenud ja viibisid tunnistajatena kohtuasja
arutluse juures.“
Jääb lisada, et ema ja tütar paranesid küll haavadest, kuid pereisa
Laev müüs varsti meierei maha ja kolis linna elama.

Taivo Kirm
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Informatsioon
• Korralik meesmaaler (vanus 34a) otsib tööd Tartumaal,
vajadusel abiks paarimees. Pikaajalised töökogemused kodu-ja
välismaal: pahteldamine, lihvimine, tapeetimine, värvimine (ka
püstoliga) nii sise- kui välistingimustes.
Kontakt: Priit 51914845
• Ootame Teid odavate riiete kauplusesse Roiul (garaaži õuel).
Oleme avatud esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 10.00 – 13.00 ja
16.00 – 19.00.
Pühapäeval, 9. novembril, kell 12.00
Priiuse seltsimajas

AS LEMEKS TARTU
• metsakinnistute, kasvava metsa ja ümarpuidu ost
• metsaülestöötamine ja väljavedu
• metsandusalane nõustamine
Tel 730 7907
517 8425 Fax 730 7937 516 7141
tartu@lemeks.ee

Ukraina tsirkuse etendus
Piletid 30 / 50
Perepilet 100 krooni
Häid tsirkuseelamusi!

ÕNNITLEME JUUBILARE

ÕNNITLEME

Eeri Hint
Aino Kirs

Timo Lõhmus
02.10.2008

Mart Avarmaa

Annabel Reimer
15.10.2008

Kalju Soggar

Politseiteated
 20.09 kell 22.46 teatati Roiu alevikust, et Männi 4 juurde
pargitud sõiduautost kostub valju muusikat, mis häirib
elanike rahu. Patrulli saabudes oli sõiduk lahkunud.
 23.09 päeval toimetati Kurepalu külast kainenemisele
joobnud meeskodanik.
 28.09 päeval teatati politseile, et Mõra külas nõuab
vägivaldne perepoeg emalt raha. Vägivallatseja oli lahkunud
enne patrulli saabumist.
 28.09 päeval teatati Roiu Kesktänav 10 majast, et
elukaaslane on joobes ja vägivaldne. Vägivallatseja oli
lahkunud enne patrulli saabumist.
 01.10 hommikul teatati, et öö jooksul on Palukülas asuval
ehitusobjektil seisnud ekskavaatorist varastatud 200 liitrit
erimärgistatud diiselkütet. Asjaolude väljaselgitamiseks
alustati kriminaalmenetlust.
 01.10 õhtul tabati Ignase külast Narvast pärit
meeskodanik, kes oli Lääne Politseiprefektuuri poolt
tagaotsitav.
 03.10 kell 21.15 teatati, et Roiu alevikus on joobnud
mees jalgrattaga. Enne patrulli saabumist oli joobnud mehe
tuttav isiku ära viinud.
 04.10 kell 19.30 teatati politseile Koke külast, et seal on
alaealine perepoeg joobes ja agressiivne. Perepoeg toimetati
kainenemisele.

 11.10 päeval toimetati Roiu, Oja 4 maja juurest
kainenemisele joobnud meeskodanik.
 11.10 päeval teatati Roiul ringi sõitvast joobes
seltskonnaga sõiduautost. Kohalesaabunud patrull nimetatud
sõiduautot ei leidnud.
 12.10 õhtul kell 23.20 tekkis tüli Roiul, Männi 4 maja
trepikojas majaelaniku ja korteris pidutsejate vahel.
Kohalesaabunud patrull selgitas asjaolud ja osapooled
rahunesid.
 12.10 peksti Koke külas meesterahvast käte ja jalgadega.
Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.
 13.10 teatati politseile Kurepalu külast joobest juhiga
ATV –st. Patrull leidis seisva ATV talu hoovilt, mille juhti
polnud võimalik tuvastada.
 14.10 päeval tabati Roiu kaupluse juurest joobes juhiga
ATV, juhi suhtes alustati väärteomenetlus.
 Ajavahemikul 10.10-12.10 on Päkste külas asuvast
ehitusjärgus elamust varastatud elektrigeneraator ja
tööriistakohver.
 19.10 varahommikul tekkis Roiu alevikus tüli arve pärast
taksojuhi ja kliendi vahel. Osapooled saavutasid kokkuleppe
politsei abita.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Mälestame lahkunut
Aleksandra Vahva
20.10.1921 - 22.09.2008

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62113 Kurepalu, Tartumaa  7 446 524.
Toimetaja: Ilona Vaagen (teataja@haaslava.ee). Trükkija: Trükikoda Alfaprint

