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Toetuste maksmine Haaslava vallas
2010. aastal jätkatakse Haaslava valla eelarvest täiendavate
sotsiaaltoetuste maksmist. Kõigi toetuste puhul on eelduseks
inimese elukoha registreeritus Haaslava vallas. Toetuste
maksmise aluseks on Haaslava Vallavolikogu poolt
12.05.2009 kinnitatud määrus „Haaslava valla eelarvest
täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ ning Riigikogu
poolt kinnitatud „Sotsiaalhoolekandeseadus“.
Sünnitoetus. Toetuse suurus on 6000 krooni, esimene osa
3000 krooni makstakse pärast sünni registreerimist ja teine
osa sünnitoetusest, 3000 krooni makstakse lapse
kuuekuuseks saamisel.
Matusetoetus. Matusetoetus suurus on 1500 krooni ning
taotlemiseks esitatakse surmatunnistus.
Tšernobõli AEJ avarii likvideerimises osalenu toetus.
Toetuse suurus on 500 krooni kuus ning makstakse välja
vastava tunnistuse alusel.
Koolilõunatoetus. Makstakse I- XII klassi õpilastele, kes
õpivad väljaspool valla kooli ja kellega samas peres on
vähemalt kolm ja enam õppivat last. Toetuse suurus on 10
krooni toidukorra kohta.
Töötu täiend- või ümberõppetoetus. Toetuse suurus on
kuni 1000 krooni ning seda makstakse üks kord aastas
tööjõuturul
konkurentsivõime
tõstmise
eesmärgil
koolikohustuslikust east vanemale töötule isikule.
Esimesse klassi astuja toetus. Toetuse suuruseks on 1000
krooni ning seda makstakse esimesse klassi astujatele, kelle
elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Haaslava vald
ja vähemalt üks lapsevanem peab olema registreeritud
rahvastikuregistris Haaslava valda jooksva aasta 1.
jaanuariks.
Õpilaste
sõidukompensatsioon.
Toetust
makstakse
väljaspool valda õppivatele põhikooli ja gümnaasiumi
õpilastele, kes õpivad munitsipaal- või erakoolis
ühistranspordi piletite alusel.
Laste (sünnist kuni põhikooli lõpuni) jõulutoetus koosneb
kingipakist, mille maksumus määratakse vallavalitsuse
korraldusega lähtudes vallaeelarve võimalustest.
Vanglast vabanenu toetus. Ühekordne toetus vanglast
vabanenule 500 krooni.

Töövihikute-, õppevahendi- ja toidurahatoetus. Toetust
makstakse raskes majanduslikus olukorras olevatele
perekondadele ja paljulapselistele perekondadele, kelle peres
kasvab 3 ja enam last.
Hooldustoetus.
Toetust
makstakse
hooldekodusse
paigutatud lähedaste omasteta isiku ülalpidamiskulude
kompenseerimiseks vallavalitsuse poolt ulatuses, mida ei
kaeta isiku pensioni või muude toetuste abil.
Ravikindlustuseta isikute ravitoetus. Ravikindlustuseta
isiku raviks ja tema puude raskusastme kindlaksmääramiseks
tehtud rahalised kulutused kompenseeritakse vastavalt valla
rahalistele võimalustele.
Pensionäride
jõulutoetus.
Jõulutoetust
makstakse
pensionäridele alates 65. eluaastast vallavalitsuse korralduse
alusel lähtudes vallaeelarve võimalustest.
Ühekordne sotsiaaltoetus raske majandusliku olukorra
puhul. Ühekordse toetuse määraks on kuni 500 krooni, mida
on võimalik taotleda mitte rohkem kui kaks korda aastas.
Ühekordset sotsiaaltoetust võivad taotleda isikud, kelle kuu
sissetulek on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri
kolme (3) kordset määra ja perekonnad kelle kuu sissetulek
ühe pereliikme kohta on üks ja pool (1,5) riiklikult
kehtestatud toimetulekupiiri määra.
Hooldajatoetust makstakse hooldajale, kes hooldab raske
või sügava puudega inimest ja kes ei ole hooldatava suhtes
perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isik.
Toetuse suurus on raske puude korral 240 krooni kuus ja
sügava puude korral 400 krooni kuus. Erandkorras makstakse
ka toetust ülalpidamiskohustusega isikule kui hooldatava
tervislik seisukord ei võimalda hooldajal töötada.
Toimetulekutoetust
määratakse
ja
makstakse
sotsiaalhoolekande seaduse alusel ning toimetulekutoetuse
suuruseks on esimesel pereliikmel 1000 krooni, iga järgmine
pereliige 800 krooni.
Erandkorras makstavaid toetusi võib vallavalitsus määrata
sotsiaalkomisjoni ettepanekul lisaks määruses ettenägemata
juhtudel või kinnitatud piirmäärasid ületatavas summas.
Liivi Sepp
hoolekande vanemspetsialist
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
19. jaanuar
− Kasutusloa andmine.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
− Sillaotsa Põhikooli ja Roiu Lasteaia Kukupai
ümberkujundamisest ühtseks haridusasutuseks.
Haaslava Vallavolikogu istungil arutatud küsimused
18. detsember
− Haaslava Vallavolikogu 12. märtsi 2009 otsuse nr 4
„Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine.
− Valla 2009. a eelarve muutmine.
− Valla põhimääruse esimene lugemine.

Vallavalitsuse istungitel arutatud küsimused
30. detsember
− Reservfondist raha eraldamine.
− Kasutusloa andmine.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
− Haaslava vallas Kurepalu külas asuva Ees-Age
maaüksuse jagamine.
12. jaanuar
− Ehitusloa andmine.
− Kasutusloa andmine.
− Kirjaliku nõusoleku andmine.
− Erastavata vaba põllumajandusmaa nimetuse,
üldpindala ja maksustamishinna kinnitamine.
− Õigusvastaselt võõrandatud Puusta 21 talu maa
maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni
määramine.
− Hoolduse seadmine.

Ene Silla
vallasekretär

Valla haridusasutuste ümberkorraldamisest
Haaslava
Vallavalitsus,
tulenevalt
Haaslava
valla
arengukavast, on teinud Haaslava Vallavolikogule
ettepaneku arutada Roiu Lasteaed Kukupai ja Sillaotsa
Põhikooli ümberkujundamist ühtseks haridusasutuseks –
Sillaotsa Kooliks (lasteaed-põhikool).
Seoses koolinõudluse vähenemise ning lasteaiakohtade
nõudluse suurenemisega on tarvilik ühendada kaks
õppeasutust. Sellega luuakse tugev, jätkusuutlik asutus ning
tagatakse põhihariduse omandamise võimaluse säilimine
Haaslava valla tänastes piirides ka tulevikus. Kui 2003. aastal
õppis Sillaotsal 116 õpilast, siis 2010. aastal õpib meil 62
õpilast. Suur muutus on toimunud ka lasteaia kohtade arvus
ning 2003. aastal lasteaias käinud 30 lapse asemel õpivad ja
arendavad ennast täna (2010.a) Kukupai lasteaias 72 last.
Lähiaastatel on lasteaiakohtade vajadus veelgi suurenemas –
kui 2010. aastal läheb kooli 4 last, siis lasteaiakohta ootab 26
last. Väga palju lihtsam ei ole ka aasta 2011 – rõõmu teevad
16 kooli minevat last, kuid lasteaiajärjekorras ootab lapsi
juba 24 – ka need lapsed soovivad lasteaias uusi sõpru näha
ning esimesi samme alushariduse omandamiseks teha.

Ühe juhtimise alla viimine aitab näha ka tervikpilti, kaotades
seeläbi
killustatust
ning
tehes
haridusasutuse
vastuvõtlikumaks demograafilistele muutustele.
Lisavõimalusena ning eelnimetatud vajadustest lähtuvalt teeb
vallavalitsus pingutusi avamaks Sillaotsal ka lasteaia 5.
rühm, et soosida lasteaialaste õpingutee jätkamist valla oma
koolis ning andes neile paremad võimalused igakülgseks
arenguks. See tagaks parema rakenduse täna väga heas
seisukorras olevale koolikompleksile.
Lehe ilmumise ajaks on toimunud juba nii lasteaia kui ka
kooli hoolekogu koosolekud ja ettepanekut hakkab arutama
volikogu sotsiaalkomisjon – inimesed on saanud oma
heakskiitu juba arengukava aruteludel näidata – loodame, et
ka hoolekogud ning veebruarikuine volikogu otsustavad, et
väljapakutud ettepanek on Haaslava valla ja siinse
koolihariduse seisukohalt ainuõige lahendus ning 2010. aasta
1. september algab koolikellaga juba lasteaed-põhikoolis
Sillaotsa Kool.
Priit Lomp
vallavanem

Muudatustest eakate juubilaride meelespidamisel
2010. aasta on oma esimese kalendrikuu juba peaaegu ära
käinud ning pisikesed muudatused, mida oleme
sotsiaalvaldkonnas juba teinud, vajavad teavitamist.
Palju aastaid on kord kahe või kolme kuu tagant toimunud
Priiuse seltsimajas pensionäride pidu, kus kuulatakse ja
vaadatakse esinejaid, süüakse ja tantsitakse. Lisaks on nendel
pidudel alati õnnitletud ka juubilare.
Kui kõik eelnev jääb alles – pidu toimub, esinejaid jätkub,
tantsu on ning laud pole ka päris tühi, siis ühte asja soovime
muuta. Pensionäride peol käib tavapäraselt veerand kutsutud
juubilaridest ning paraku on nii, et enamuste vallavanema
poolt väljahõigatud nimede puhul kingituse ja kaarti järele
tulijat ei ole. Seetõttu enam peo ajal valla poolset õnnitlemist
ei toimu. Mis aga ei tähenda, et juubilarid ise ei võiks oma
laudkondades sünnipäevapidu pidada.
Alates 1. jaanuarist 2010 oleme käinud juba 4 pensioniealise
juubilari juures kodus ning püüdnud selle ajastada ka õigele

päevale või vähemalt paari järgneva päeva sisse. Tänu
soojale vastuvõtule plaanime seda ka tulevikus teha ning
järgmisena ootavad loodetavasti meid juba veebruarikuus
Koidula, Valentina ja Kalju.
Vahepeal on tekkinud arusaamatus juubilaride õnnitluste
edastamisega infolehes Teataja. Kord on juubilarid seal
kirjas, siis jälle pole. Tänasel päeval oleme seisukohal, et
juubilaride äramärkimine lehes on siiski õige ning edaspidi
leiab kõigi, kellel ajalehele järgneval kuul juubel on, nimed
infoleht Teataja viimaselt lehelt. Samas palume juubilaridel,
kes oma nime äramärkimist infolehes ei soovi, sellest teada
anda valla hoolekande vanemspetsialistile Liivi Sepp`ale
telefonil 7 446 522 või liivi@haaslava.ee
Priit Lomp
vallavanem
Marju Jansen
hoolekande vanemspetsialist
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Maamaksust
1. jaanuarist 2010 jõustusid maamaksuseaduse muudatused:
• Kuni 1000-kroonine maamaks mis tahes kohaliku
omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks.
Maamaksust, mis ületab 1000 krooni, tasutakse 31. märtsiks
vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 1000 krooni. Ülejäänud
osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.
• Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate
tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15.
veebruariks. Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta
maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud
sellest 30 päeva jooksul teavitama maa asukohajärgset
Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku struktuuriüksust.
• Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui
maksusumma on alla 50 krooni. Eelnevalt oli selleks
summaks 20 krooni.
Maamaksuteatist on võimalik kätte toimetada ka
elektroonselt, selleks peab kodanik teatama Maksu- ja
Tolliametile oma e-posti aadressi ning teade toimetatakse
kätte e-maksuameti kaudu.

Vastavalt Haaslava Vallavolikogu 14. detsember 2007
määrusele nr 35 on kehtiv maamaksumäär vallas 1,5% ning
haritava maa ja loodusliku rohumaa määr on 0,7 % maa
maksustamishinnast aastas.
Isikliku taotluse alusel on pensioni saajad vabastatud
maamaksust nende omandis olevalt elamumaalt kuni 1 ha
ulatuses tingimusel, et maamaksuvabastuse taotleja ei saa
maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Taotlus on
kättesaadav
valla
kodulehe
aadressil
http://www.haaslava.ee/?page=20. Pensioni saajad, kes on
juba vabastatud maamaksust, ei pea esitama täiendavat
taotlust.
Kui te olete Haaslava vallas asuva maa omanik ja te pole
saanud ühtegi maamaksuteadet, siis palume sellest teada
anda kairi@haaslava.ee või telefonil 744 6520.
Kairi Kell
maa- ja arendusnõunik

Kolme ameti ühendamisel tekkis Politsei- ja Piirivalveamet
Uue, ühendatud Politsei- ja Piirivalveameti tööle
rakendumine 2010. aasta 1. jaanuarist ei too kaasa muudatusi
inimeste igapäevasesse teenindamisse.
Kolme ameti ühendamisega säilivad kõik asutuste tänased
põhifunktsioonid. 1. jaanuarist alustasid ühise ametina tööd
tänane Politseiamet koos Keskkriminaalpolitsei ja
Julgestuspolitseiga, Piirivalveamet ning Kodakondsuse- ja
Migratsiooniamet.
Politseiprefektuuride,
piirivalvepiirkondade ja KMA regionaalsete büroode baasil moodustub
neli territoriaalselt prefektuuri. Politsei- ja Piirivalveametis
on ca 7000 ametikohta, millest 6000 on põhitöö valdkonnas.
PPA põhiülesanneteks on Euroopa välispiiri tagamine;
kodakondsuse määratlemine, dokumentide väljastamine;
turvalisus ja avalik kord riigi sees ning kuritegude
menetlemine ja ennetamine. Lõuna prefektuuri koosseisus on
nüüd üle 1200 inimese.
Teeninduspunktid jäävad enamasti tänastesse asukohtadesse
ning muudatusi ei ole ka teeninduse korras – dokumentide
taotlemine, avalduste esitamine, piiriületus ja muud
tegevused käivad edasi samamoodi.
Lõuna Prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo Tartu
teenindus jätkab kuni politseimajja kolimiseni tegevust oma
senisel aadressil Tartus Liiva t. 41. Kolimisest anname
meedia kaudu teada.
1. jaanuarist laieneb oluliselt karistusregistri kättesaadavus.
Senine karistusregistri klienditeenindus Tallinnas, Pärnu mnt
139 suletakse ning avalduste vastuvõtmine hakkab toimuma
kõikides
PPA
prefektuuride
kodakondsusja
migratsiooniametibüroode klienditeenindustes üle Eesti.
Klienditeeninduste aadressid ja kontaktid on saadaval PPA
kodulehel www.politsei.ee. Karistusregistri andmete
väljastamine toimub uuel aastal üksnes posti teel.
Informatsiooni jääolude kohta saab Lõuna Prefektuuri
piirivalvebüroo kordonitest:
- Mustvee kordon, telefon 333 1670; 52 59 548
- Varnja kordon, telefon 333 1690; 52 41 608
- Mehikoorma kordon, telefon 786 1790; 52 52 318
- Värska kordon, telefon 786 1780; 52 52 640
Seoses Politsei-ja Piirivalveameti tööleasumisega 1. jaanuaril
käivitati infoliin telefonil 612 3000. Kliendiinfo telefon

töötab tööpäeviti kella 8.00-18.00. Hädaabinumber on
endiselt 110.
Tänaseks on selgunud, et infoliin on hästi käivitunud ning
päevas laekub sellele üle 400 kõne.
Infoliin teavitab:
- Politsei-ja Piirivalveameti teenustest ja algatatud
kampaaniatest;
- taotlusankeetidest ja nende täitmisest;
- taotlustele lisatavatest dokumentidest;
- struktuuriüksuste asukohast ja lahtiolekuaegadest;
- menetlusprotsessi kulgemisest (ainult nendest, mis
puudutavad kodakondsus-ja migratsioonibüroo küsimusi);
- ametnike avalikest kontaktandmetest.
Prefektuuril on palve, et inimesed ei helistaks eelpool
nimetatud küsimustes hädaabinumbril 110, sest see koormab
abivajajatele hädavajaliku numbri lihtsalt üle.
E-maili aadressil teeninduskeskus@politsei.ee saab küsida
infot ja anda tagasisidet Politsei-ja Piirivalveameti töö ning
pakutavate teenuste kohta.
Haaslava valla kodanikke teenindab endiselt ülemkonstaabel
Harras Tiisler. Tema vastuvõtuajad Haaslava vallamajas on
samadele aegadel kui enne – esmaspäeviti 9.00-10-00 ja
neljapäeviti 9.00-11.00.
Lõuna prefektuuri prefekt on Tarmo Kohv.
Info Lõuna – Eesti praegustele ja tulevastele
relvaomanikele
On muutunud Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo
lubadeteenistuse töökorraldus.
Relvalubade ja litsentside väljastamine, muutmine ja
pikendamine toimib järgmiselt:
esmaspäeviti kella 13.00 – 17.00 ja kolmapäeviti 09.00 –
12.00 (Riia 132, Tartu – Lõuna Prefektuur);
info telefonil: 730 8838
Juriidilised isikud ja turvafirmad saavad informatsiooni
telefonil: 7308835
Anti Peiponen
Tartu politseijaoskonna
Tartumaa konstaablijaoskonna komissar
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Roiu raamatukogu lugemisaasta alguses
Kas teate, et:
Roiu raamatukogus on 16186 raamatut. Varasematel
aastatel lisandus umbes 600 uut raamatut aastas, 2009.
aastal 472 uut raamatut. Tellimisel arvestatakse ka lugejate
soove. Piirkondlike raamatukogude vahel toimub raamatute
vahetamine.
Lugemine….Mis on lugemine? Kas raha lugemine on
lugemine? Või mõtete lugemine? Või tööpakkumiskuulutuste
lugemine? Jäägu õige vastuse leidmine meie igaühe
otsustada. Eks ka neid lugemisi tuleb ette võtta, kel rohkem
kel vähem.
Aga mina arvan küll, et nii raha, mõtete kui ka
huvipakkuvate kuulutuste lugemisele eelneb raamatute
lugemine. Või vähemalt ühe raamatu – aabitsa lugemine.
Aasta 2010 on kuulutatud lugemisaastaks. Veebileheküljel
www.lugemisaasta.ee on lugemisaasta olemusest ja
tähtsusest kirjutatud nii:
Lugemisaasta eesmärk on tuletada meelde, et lugemine on
nauding, mis annab nii elamusi kui teadmisi. Pealegi on
lugemine üks vähestest tasuta ajaveetmisviisidest raamatukogude kasutamise eest ei küsita endiselt midagi. Iga
uut raamatut lahti tehes avaneb meile uus maailm, mille
tegelastele kaasa elame ja paremal juhul end mõnega neist
ka samastame. Või jälgime autori mõttelendu ja püüame
sellega resoneerida. Või hangime infot või õpime midagi. Või
teeme seda kõike korraga, sest hea ilukirjandus õpetab nii
mõndagi sõnavara, kirjavahemärkide ja lauseehituse kohta,
aga ka mõtete väljendamise selguse, metafooride ja tihti ka
loogika kohta. Veel parem, kui teos paneb meid, lugejaid, elu
ja maailma üle järele mõtlema, kogema katarsist ja juhatab
uutele (ja loodetavasti parematele) radadele. Ilukirjanduski
võib sisaldada lugeja jaoks uusi teadmisi ajaloost,
geograafiast, filosoofiast, kunstist ja paljudest muudest
valdkondadest. Teabe-ja õppekirjanduski on ideaalis
keeleliselt nauditavalt kirja pandud. Lühidalt öeldes:
lugemisaastat on vaja selleks, et loetaks rohkem.
Jaanuarikuu teisel nädalal käisin külas Roiu raamatukogus ja
vestlesin sealse juhataja Elle Kruusiga raamatukogu eluolust.
Aga ka raamatutest, nende lugemisest ja lugejatest.
„Praegu, aasta alguses, on tööd rohkem kui tavaliselt. Suur
hulk erinevaid aruandeid tahab ära tegemist.“ Selline oli Elle
vastus minu küsimusele, kuidas uus aasta Roiu raamatukogus
alanud on. Ja muidugi lugejad, kelle jaoks see raamatukogu
ju on! Meie vestluse ajal, mis kestis pea kaks tundi, teenindas
Elle vähemalt kahekast lugejat. Soovitas neile lugemisvara,
võttis vastu läbiloetud raamatuid ja laenutas. Kirja tuli panna
järjekordne interneti külastaja.
Kui kaua on raamatukogu Roiu alevikus olnud?
1984. aasta detsembrikuus sai tol ajal veel Sillaotsa
raamatukogu nime kandev asutus uued ja mugavad ruumid
Roiule, aadressil Männi 4-1. Meie kasutada oli 3-toaline
korter alevikus, kuhu telliti ka uus, just raamatukogule
mõeldud mööbel. Jah, võib öelda, et kõik-kõik oli uus. Kuna
enne asus raamatukogu Unikülas, 6 km keskusest, siis oli see
väga oluline, et saime oma teenusega tulla inimestele
lähemale.
Mainiksin siinkohal ära ka tolleaegse sovhoosi direktori
Viktor Toots´i nime, sest ka tema pidas raamatukogu toomist
Roiule väga oluliseks sammuks. Roiule hakati ehitama
spordihoonet (pragune BaltOili maja) ja kui see oleks jõutud
valmis ehitada, siis oleks sinna ruumid saanud ka
raamatukogu.

On Sul meeles, milline oli elu 80-ndate aastate
raamatukogus?
Muidugi on! Näiteks huvitav seik. Venemaalt käisid siis tihti
sovhoosis kontrollid ja alati näidati neile ka raamatukogu.
Nende huvi piirdus venekeelsete ja temaatiliste raamatute
olemasolu kontrollimisega. Seepärast saigi vahetult enne
nende tulekut vastavad raamatud alumistelt riiulitelt üles
poole tõstetud. Ja eks pärast jälle raamatud endistele
kohtadele tagasi pandud.
Kui palju lugejaid oli?
No kindlasti vähem kui praegu. Eks üheks põhjuseks oli
asjaolu, et raamatud oli siis märksa odavamad kui nüüd ja
eestlastele oli üldse väga oluline omada kodus palju,
enamasti ikka häid raamatuid.
Samuti oli ajalehtede ja ajakirjadega. Neid telliti või osteti
samuti rohkem kui praegu.
Kuidas käis siis raamatute tellimine? Kas arvestati ka
Sinu soovidega?
Sel ajal minul küll polnud võimalust ise raamatuid tellida.
Otsused
tehti
Tartu
Rajooni
Keskraamatukogus.
Raamatupakk toodi kohale keskraamatukogu bussiga, nüüd
toob need kohale vallabuss. Teinekord võis siis juhtuda ka
nii, et mõnda raamatut sain näiteks kolm eksemplari. Hind
võimaldas seda! Tänapäeval aga kahjuks sellist luksust enam
lubada ei saa.
Lisaks igapäevasele raamatute laenutamisele, milline
tähtsus oli kohalikul raamatukogul?
Jah, meie raamatukogu, õigemini meie teeninduspiirkonna
kirjandushuvilised, kuulusid raamatusõprade klubisse
„Pähik“. Lisaks Roiu raamatukogule kuulusid sellesse
klubisse ka Ilmatsalu, Tõrvandi, Ülenurme ja Melliste
raamatukogud ning sealsed lugejad. Koos käidi külakorda
kohalikes
klubides,
kohtuti
kirjanike
ja
teiste
kultuuritegelastega. Näiteks toimus üks meeldejääv
kohtumine meie enda Villemi klubis, kus külaliseks oli
kunstnik Jüri Arrak. Samas toimus kohtumine ka kirjanik
Aadu Hindiga. Seega võib öelda, et raamatukogu liitis
kohalikke kultuurihuvili elanikke ja pakkus neile nii mõndagi
huvitavat ja meeldejäävat.
Aga läheme edasi raamatukogu kolimissaagaga. Kaua sai
raamatukogu Männi tänaval olla ja miks kolimine ette
võeti?
Aastal 1994, kui lasteaias jäi lapsi vähemaks ja riigis oli
toimumas omandireform, otsustati, et korter, kus asub
raamatukogu, tuleks ära müüa ja raamatukogu võiks kolida
lasteaeda. Ma küll mitte kuidagi ei tahtnud minna, nii
armsaks olid need ruumid saanud. Aga…….
Raamatukogule pakuti algul remontimata rühmaruumi, kuid
siis tuldi vastu ja pakuti lasteaia saali, mis oli tunduvalt
paremas olukorras. See on ruum, kus praegu asuvad
hambaravikabinet ja apteek.1998. aastal kirjutasin taotluse
Eesti Kultuurkapitalile, et saada raamatukogule arvuti ja
printer. Ja läkski õnneks! Roiu raamatukogu oli üks esimesi
Tartu maakonna raamatukogusid, kus oli modemi kaudu
toimiv internetiühendus. Selles ruumis olin viis aastat ja
1999.aasta jaanuaris kolis Roiu raamatukogu vastremonditud
avarasse endisesse rühmaruumi, kus olin aastani 2009.
Aastatel 2004-2005 vahetati välja raamatukogu mööbel uue
ja kaasaegsema vastu.
Möödunud aasta suvel tuli taas ette võtta kolimine, nüüd siis
rendipinnale. Seekordne kolimine toimus põhjusel, et meie
vallas sünnib palju lapsi ja lasteaia ruumid jäävad kitsaks.
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Aga see on ju ainult tore ja eks minagi loodan, et neist
Aga staažikad lugejad? Kas ka neid on?
Veel sellest ajast, kui raamatukogu asus Unikülas ja seda
sirguvad ühel päeval usinad ja tublid raamatukogu
pidas mu ema Endla Emilia Peedoson, on mul lugejaid.
külastajad.
Kõigepealt nimetan Vaike Reit, siis Sale-Lia Janneste, Ilme
Oskad Sa öelda, kas ja kuidas kolimine raamatukogu
Manglus.
külastamist on mõjutanud?
Ajast, mil võtsin Unikülas emalt ameti üle, võin uhkusega
Tead, kõigepealt olen seda tähele pannud, et mida lähemal on
öelda, et minulgi on olemas oma kõige staažikam lugeja –
raamatukogu peauks suurele teele, seda rohkem külastajaidMaret Vassila. Võib ju ka nii öelda, et meievaheline tutvus,
kasutajaid raamatukogul on. Kõige paremini saan seda
mis sai alguse tänu raamatutele, on edasi arenenud sõpruseks.
tõestada numbritega. Nii on viimase poole aastaga
Nii et raamatud on sulle truuks sõbraks igavesti ja lisaks veel
lisandunud 40 uut lugejat, külastusi on sel perioodil olnud
võid tänu neile saada uusi sõpru-tuttavaid.
1000 võrra rohkem.
Aga ma tahaksin siinkohal ära nimetada ka need tublid
Kui võrrelda kahte viimast aastat arvudes, siis 2009. aastal
inimesed, kes on mind raamatukogus asendanud, kui olen
oli 1420 laenutust rohkem kui aasta 2008. Ja peab ka ju seda
pidanud tööst eemal olema. Pikemaajaliselt on mind
arvestama,et möödunud aastal toimus raamatukogu kolimine
asendanud Mare Roos (2 aastat) ja Ene –Tiina Zoober (3
ning minu puhkuse ajal (mis kestis peaaegu 1 kuu) oli
aastat). Olin siis oma väikeste lastega kodus. Ja ma sain neid
raamatukogu avatud vaid ühel päeval nädalas.
100%-lt usaldada! Nad said oma tööga väga hästi hakkama.
Registreeritud raamatukogu teenuste kasutajaid on Roiu
raamatukogul 404. Need on siis kliendid, kes nii laenutavad
Mis Sulle kui raamatukogu juhatajale muret teeb?
Esmalt alustaks sellega, et ikka kiidaks lugejaid. Enamus
kui ka vajadusel kasutavad internetti või käivad ainult
neist on korralikud, kohusetundlikud. Ent kui murest rääkida,
internetis. Eraldi arvestust pean pidama ka internetikasutajate
siis näiteks väikeste lugejate puhul mõtlen ikka, et kuidas
kohta. 2009.a. külastas 101 inimest internetti 1020 korda.
neile paremini õpetada raamatukogus hea käitumise kultuuri.
Kuidas külastajad ennast uutes ruumides tunnevad? Kas
Et kuidas siin võiks ja peaks käituma, kuidas raamatuid
ruumid on omaks võetud?
hoida, lugeda nii, et ka teised saaksid seda pärast lugeda.
Arvan, et enamuses on need, kes tunnevad ennast siin hästi.
Kuidas austada raamatut.
Kuid on ka neid, kellele tundusid jälle eelmised ruumid
Kui üldiselt on raamatukogude probleemiks võlglased, siis
hubasemad, kodusemad ning avaramad.
Roiul see suur probleem pole. Vaatamata sellele kutsun
Kindlasti oli noortel ennem parem, sest neil oli eraldi
lugejaid üles, et kui leiate raamaturiiulilt või sahtlist mõne
arvutituba ja nurgadiivangi teises ruumis ei puutunud nii
raamatu, kus sees Roiu raamatukogu tempel ja mille
väga minu silma alla. Praeguse avatud planeeringu puhul
laenutamistähtaeg on juba ammu möödas, siis palun tooge
jääb vast just sellest privaatsusest vajaka. Aga ma loodan, et
see tagasi. Karta pole midagi, pole mingit viivisetasu ega
saame hakkama.
kurja pilku. Saame hakkama!
Kui tihti abistad lugejaid neile sobiliku raamatu
Tõesti, tuleb ette olukordi, kus raamatuga võib juhtuda mõni
leidmisel?
õnnetus või see kaob ära. Ka siis leiame alati mingi
Päris tihti. Ja eks aastatega juba tead, kellele missugune
lahenduse, kuidas hävinud või kadunud trükist asendada.
kirjanik või missugune žanr meeldib. Samuti on oluline
lugeja tagasiside, et kuidas soovitatud raamat meeldis.
Elle, kuidas ja miks sai Sinust raamatukogu juhataja?
Arvan, et põhjus on väga proosaline. Ma ju raamatukogus
Teisalt on lugejaskonna hulgas ka selliseid lugejaid, kellele
praktiliselt üles kasvasingi. Mu ema oli 32 aastat Sillaotsa
mul polegi enam midagi pakkuda. Neid huvitav kirjavara on
külaraamatukogu (Roiu raamatukogu eelkäija) juhataja.
neil läbi loetud, uut kirjandust, mis lugejat paeluks, aga
Sellises olukorras on ju raske midagi muud soovida või tahta.
lihtsalt nii ruttu juurde ei tule.
Mäletan lapsepõlvest, et mul oli soov läbi lugeda kõik
Aga mida ise meeleldi loed?
raamatukogus olevad raamatud. Kahjuks ei õnnestunud mul
Praegu on periood, kus meeldib lugeda kriminulle, eesti
see. Kuid mu teine soov - osta endale päris oma raamat, mis
kirjanike loomingut ning viimasel ajal on ilmunud palju
kuulub ainult mulle, läks täide! Eno Raua „Triin ja päike“ on
vaimukaid ja harivaid lasteraamatuid, mida meeleldi loen.
mu esimene, teadlikult ostetud raamat ja see on mul alles
Meeldib lugeda luulet, eriti Virve Osila ja Doris Kareva
tänini.
loomingut. Samuti aimekirjandust.
Mulle meeldib minu töö ja ma ei kujuta ette, et võiksin teha
Aga minu kõige viimane lugemiskogemus oli Stieg Larssoni
midagi muud. Olen õnnelik inimene, sest minu töö ja hobi on
milleniumi-triloogia kaks esimest osa. Põnevusega ootan
üks ja seesama. Ja soovin lõpetuseks öelda, et ükskõik kui
kolmanda osa ilmumist.
raske meil majanduselus ka poleks, raamatukogus oodatakse
Mida võid Sa öelda külastajate keskmise vanuse kohta?
teid alati!
Kõige enne vast seda, et juba alates 6. eluaastast vormistan
Aivo Hint, staažikas raamatukogu külastaja, kes vestluse ajal
lapsele eraldi lugejakaarti, kuid selle kasutamise
raamatukogus viibis, avaldas oma arvamust, öeldes: „ Elle on
eeltingimuseks on ikkagi see, et lugejaks registreerutakse ja
sündinud selle töö peale. Väga tulbi!“
raamatukogus käiakse koos lapsevanemaga.
Ilona Vaagen
Võib julgelt öelda, et kõik vanuserühmad on lugejaskonnas
kultuuri-ja spordinõunik
esindatud. Raamat on truu sõber kogu eluks. See on tõsi. Sest
Head raamatusõbrad! Jagage oma mälestusi meeldejäävast
vaata, meie kõige eakam lugeja tähistab varsti oma 86-ndat
lugemiselamusest, raamatust, millel on olnud eriline koht
sünnipäeva. Tema nimi on Virve Kallas. Ta küll ise ei käi
Teie elus või raamatust, mis on Teie arvates lihtsalt üks väga
raamatutel järgi, selle eest hoolitseb tütar. Aga iga kahe kuu
hea raamat. Palume valmis kirjatööd hiljemalt 26.
tagant viib ta emale lugemiseks ikka kuni 6 raamatut korraga.
veebruariks tuua Roiu raamatukokku või saata aadressile
Nii et kuuendast eluaastast kuni kaheksakümne kuuendani –
roiuraamatukogu@haaslava.ee.
miks mitte uhkust tunda.
Parimad
kirjatööd
kuulutatakse välja 12. märtsil toimuval Emakeele päevale
pühendatud aktusel Priiuse seltsimajas.
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Tulemas on seminar „Sa ei ole hüpiknukk, liiguta ise nuppe“
Tartumaa Noortekogu kutsub kõiki Tartumaa noori
seminarile „Sa ei ole hüpiknukk, liiguta ise nuppe“
Tartumaa Noortekogu on Tartu maavalitsuse juures tegutsev
noorteühendus, mille eesmärgiks on võimaldada noortel
osaleda otsustamisprotsessis, selgitada välja noorte
seisukohad ja seista nende eest. Tartumaa Noortekogu on lüli
noorte, Tartu maavalitsuse ja omavalitsuse vahel.
Et oma eesmärki saavutada, korraldame aeg-ajalt Tartumaa
noortele päevakajalisi sündmusi. Sellel talvel, 27.-28.02
toimub noorelt noorele seminar „Sa ei ole hüpiknukk, liiguta
ise nuppe“, kuhu ootame 200 Tartumaa noort. Kaks päeva
täidetakse mitmekülgse tegevusega: viiakse läbi volikogu
simulatsioon, mille käigus arutletakse mitmetel noori
puudutavatel teemadel ja püütakse jõuda võimalike
lahendusteni. Läbitakse vabal valikul koolitus, mille
teemadeks on avalik esinemine, meeskonnatöö, hea
juhtimine ning võetakse osa õhtusest programmist, kus on
tegevust igale maitsele, alustades karaokest ja esinejatest,
lõpetades lauamängude toaga. Lisaks heale kogemusele ja
meeldivale ajaviitele, võimaldame osalejatel leida uusi sõpru,
tutvuda oma valdkonna spetsialistidega, anda panus
Tartumaa noorte parema elukvaliteedi tagamiseks.
Kuna me rakendame mitteformaalset õpet, ei pea noored
kedagi „targemat“ kuulama, vaid saavad ise sõna paljudel

olulistel
teemadel.
Need
oleks
nagu
näiteks
keskkonnasäästlikkus, meelemürgid, info levik, vaimne ja
füüsiline vägivald ning noorte ettevõtlikkus. Seminari lõpuks
pannakse kokku ka dokument ettepanekutest, mis on noorte
jaoks olulised. Et kindlustada noorte hääle jõudmist ka
otsustajateni, toimub meil märtsis eraldi üritus, kuhu
kutsume lisaks silmapaistvatele noorteseminarist osavõtjatele
ka
vallavanemad,
linnapead,
noorsootöötajad,
sotsiaaltöötajad, huvijuhid, maavalitsuse ametnikud, et ühise
arutelu käigus jõuda võimalike lahendusteni.
Võta sõber kaasa ja tee oma hääl kuuldavaks! Registreeri end
juba täna! (vaata meie blogi: http://hypiknukk.blogspot.com/)
Küsimuste korral võtke ühendust meie projektijuhi
Toomas Laiguga (telefon: 55 44 364 ja e-mail:
toomaslaigu@gmail.com) või külastage meie blogi
http://hypiknukk.blogspot.com/
Projekt on rahastatud Euroopa Noorte Eesti büroo poolt.
Külli Park,
Noorteseminari korraldusmeeskonna liige

Eesti Meistrivõistlused Suusaorienteerumises vooremäel
Koostöös Haaslava valla ja Sillaotsa
Põhikooliga
korraldab
Tartu
Orienteerumisklubi
Ilves
30.-31.
jaanuaril
Vooremäel
Eesti
Meistrivõistlused Suusaorienteerumises.
Võistluste
tarbeks
sõidetakse
rajamasinatega tervisespordi radadele ~
25 km lisajälgi. Võistleja saab stardis
orienteerumiskaardi, millele on kantud
rada teatud hulga kontrollpunktidega,
mis
tuleb
ettenähtud
järjekorras
suuskadel läbida. Võidab see, kes raja
kõige kiiremini läbib.
Ürituse ajakava:
30.01.2010.a.
11.15 Võistluste pidulik avamine Sillaotsa Põhikooli ees
(külma ilma korral spordihoones)
12.00 Vooremäe terviseradade parklast stardib esimene
võistleja sprindirajale. Radade pikkused on vastavalt
vanuseklassidele orienteeruvalt 2 - 5 km.
14.00
Võistluste
pidulik
autasustamine
Sillaotsa
spordihoones.
31.01.2010.a.
11.00 Vooremäe terviseradade parklast stardivad esimesed
võistleja tavarajale. Radade pikkused on vastavalt
vanuseklassidele orienteeruvalt 4 - 15 km.

14.00
Võistluste
pidulik
autasustamine
Sillaotsa
spordihoones.
Võistlusi peetakse 16-s erinevas võistlusklassis: M, N 14; M,
N 16; M, N 18; M, N 20; M, N 21; M, N 35; M 45; M 55; M
65 ja N 50.
Eliitklassis M 21 üritavad noored Priit Randman OK-st
Rakvere, Tiit ja Even Toomas OK-st Peko osutada vastupanu
eelmise aasta Eesti meistritele Margus Hallikule LUS-ist ja
Tõnis Ermile TAOK-ist. Tartlased loodavad medalit Tarvo
Klaasimäele OK-st Ilves.
Vaatamata vigastustele üritab nooruke Piibe Tammemäe OKst Orvandi naiste eliitklassis N 21 teha läbimurret naiste
põhiklassis paljukordse Eesti meistri Maret Vaheri, OK-st
Kobras ja Tuuli Mäeotsa, OK-st Võru, vastu. Maret Vaher on
ka ainuke Eesti suusaorienteeruja, kes on saavutanud
kolmanda koha Maailma Meistrivõistlustelt. Tartumaalt on
võimalus kolme parema hulka jõuda ka Annika Innol OK-st
Ilves.
Korraldajad paluvad ümbruskonnas sõitvatel autojuhtidel
olla eelpool nimetatud kuupäevadel tähelepanelikud, kuna
võistlejad võivad ületada Sillaotsa Põhikooli juures Roiu –
Uniküla maanteed. Kõigil huvilistel, kes tulevad võistlustele
kaasa elama, palutakse olla tähelepanelikud radadel
suusatades.
Meeldivat kaasaelamist
Raivo Rõõm
EMV peakorraldaja
OK Ilves
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Hea noor sõber!
Käesoleva aasta jaanuarikuul alustas tegevustega avatud
noortekeskuse projekt “Üheskoos on parem”. Avatud
noortekeskuse projektid toimuvad Haaslava vallas alates
2004. aastast ja antud projekti tegevus kestab neli kuud.
Projekti „Üheskoos on parem“ eesmärgiks on pakkuda
Haaslava valla noortele põnevaid huvitegevusi, milleks
seekord on sport, käsitöö, ringiline tegevus ja
sõpruskohtumised Tartu noortekeskustega. Kõik tegevused
on
mõeldud
nii
poistele/noormeestele
kui
tüdrukutele/neidudele vanuses 7-26 aastat. Üheskoos on alati
tore midagi uut õppida ja kvaliteetselt aega veeta, tule avarda
oma maailmavaadet läbi järgmiste tegevuste:
*spordiringi raames toimuvad tervistavad sportlikud
tegevused: liikumis-, vastupidamis- ja jõutreeningud ning
üheskoos külastatakse erinevaid spordivõistlusi ja
spordimuuseumi. Tegevused toimuvad enamasti Tartu linnas
ja treeningute käigus omandavad huvilised algteadmisi
kreeka-rooma maadlusest, ajaloost ja tehnikast.
*käsitöö - ja meisterdamisering saab toimuma
õmblusateljees Tartus. Käsitööringis valmistatakse ehteid,
kaunistusi ning omandatakse teadmisi õmblemisest,
kaunistustikkimisest, värvus- ja stiiliõpetusest. Üheskoos
käiakse käsitöö erinevatest võimalustest aimu saamas
Antoniuse Gildi käsitööliste majas.
*psühholoogiaring on mõeldud noortele eneseavastamiseks,
uute sõprade leidmiseks, uute teadmiste omandamiseks ja
põnevate arutelude läbiviimiseks. Psühholoogiaringis

omandavad noored teadmisi psühholoogia alustest ning
õpivad tundma iseennast ja teisi läbi testide, arutelude ja
sotsiaalsete oskuste treeningu. Muuhulgas üritame leida
vastuseid, mis teeb igaühe meist erakordseks, kuidas
mõjutada teisi ja kuidas lugeda kehakeelt.
*sõpruskohtumised Tartu linna noortekeskustega: Lille
Maja ja Halley klubi. Haaslava vallas toimuvad
sõpruskohtumised noortekeskuste noortega ning ühtlasi
toimub Lille Majas lauajalgpalliturniir ja veel palju
huvitavat.
ANK projekt on teoks saanud tänu Tartu Maavalitsuse ja
Haaslava Vallavalitsuse toetusele. Huviringide tegevused
toimuvad Tartu linnas ja erinevates valla asutustes
(päevakeskus, spordihoone, seltsimaja, põhikool). Projekti
raaames on noortele kindlustatud nii vallasisene transport kui
ka huviringidesse sõidud Tartu linna ja tagasi.
ANK projekti tegevuste kohta leiate täpsema kirjelduse ja
toimumisajad
blogist:
noorteprojekt.blogspot.com.
Täiendavat informatsiooni ja ennast registreerida soovitud
huviringi
on
võimalik
e-posti
aadressil:
Maive.Otsa@gmail.com või helistades telefonil 527 3739.
Toredate kohtumisteni!
Maive Otsa
ANK projektijuht

Õpilaste tunnustamine
Sillaotsa Põhikooli direktor avaldab kiitust hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest 2009/2010.
õppeaasta II veerandil järgmistele õpilastele:
1. klass
1. Ketlin Kiis*
2. Sander Kobjašev*
3. Triin Meho*
4. Eliise Diandra Mei
5. Siim Orgoja
2. klass
6. Gertu Piho

3. klass
7. Elis Järvemäe
8. Silvija Mikk*
9. Mirjam Pirn
10. Martin Pungar
4. klass
11. Joosep Pleksner

5. klass
12. Janette-Kristi Härm
13. Mihkel Lepson
14. Lotte Suislepp*
15. Andre-Loit Valli*
16. Marje Vaht
6. klass
17. Rainer Grosberg
18. Hendrik Silm

7. klass
19. Tõnis Ingvar Mals
8. klass
20. Mirjam Grosberg
21. Gertrud Pleksner
22. Roland Reinvald
23. Karola Siimsalu

* hinded väga head ja käitumine eeskujulik
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
30.01.2010
31.01.2010
07.02.2010
12.02.2010
16.02.2010
23.02.2010
24.02.2010
26.02.2010

Eesti MV suusaorienteerumises Sillaotsal, Vooremäel
Eesti MV suusaorienteerumises Vooremäel
Haaslava valla küladevaheline korvpalliturniir Sillaotsa spordihoones
Teatriabonoment. Tantsulavastus „Vanamees ja meri“ Sadamateatris
Vastlapäev Vooremäel
Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulik aktus Priiuse seltsimajas
Vabariigi aastapäeva tähistamine Kurepalu vabadussamba juures
Tantsuõhtu Priiuse seltsimajas. Tantsuks mängib ansambel AnnaMinna

Kell 11.15
Kell 11.00
Kell 14.00
Kell 15.00
Kell 18.00
Kell 10.00
Kell 21.00
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Informatsioon
• Sillaotsa Põhikool tänab sponsoreid Lõuna Eesti Eramets OÜ ja Lõuna-Eesti Tööhariduskeskus. Novembris 2009
toimetasid Lõuna Eesti Erametsa OÜ ja Lõuna Eesti Tööhariduskeskus Tartumaa koolidele poiste töö- ja
tehnoloogiaõpetuse tundide ning ringitegevuse tarbeks saematerjali - saare, haava, kasepuu planku ja lauda.
• 22. veebruaril kell 18 toimub Sillaotsa Põhikoolis direktori ja vallavanema vastuvõtt parimatele õpilastele ning nende
vanematele.
• 23. veebruaril kell 10.30 toimub Sillaotsa Põhikoolis EV aastapäevale pühendatud aktus
• Kohalik postiljon tänab kõiki hoolsaid postikastide omanikke, kes sel lume-ja külmarohkel talvel on usinasti oma
postkastide ümbrused lumevabana hoidnud. Kuid samas tuletab ta meelde, et kahjuks mitte kõik postkastide omanikud pole
olnud sama hoolsad, mistõttu on ka viibinud nende poolt tellitud ajakirjanduse, neile saadetud kirjade ning saadetiste
kohale toomine.
• Sillaotsa Põhikooli staadioni suusarajad on valgustatud iga päev kell 18.00-22.00.
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Politseiteated
 14.12.09 a avastati Tõõraste külas, et kuu aja jooksul on
rüüstatud teraviljakuivatit, kahjud on selgitamisel.
 18.12.09 a tabati kaks alaealist õpilast, kes suitsetasid
avalikus kohas. Ühe õpilase suhtes alustati väärteomenetlust,
teise õpilase õiguserikkumist arutab maakonna alaealiste
asjade komisjon.
 19.12.09 a teatati politseil Aardla külast, et kinnistul on
võõras kaubik. Kohalesaabunud patrull kontrollis sõidukit ja
tuvastas seda kasutanud isikud, teatajal enam pretensioone ei
olnud.
 21.12.09 a päeval kella 15 ajal juhtus liiklusõnnetus
Tõrvandi-Roiu-Uniküla mnt. 4,1 km, kus sõiduauto sõitis
tagant otsa ees peatunud veokile. Sõiduautos viibinud
kaasreisija sai vigastada ja toimetati haiglasse.
Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisega tegeleb
avariitalitus.
 22.12.09 a kella 23 ajal tekkis Kurepalu külas
arusaamatus pererahva ja külaliste vahel. Arusaamatus
lahendati politsei abita.
 25.12.09 a kutsuti politsei Roiu aleviku Männi tn
kortermajja, kus joobes pereisa oli muutunud agressiivseks.
Joobnud pereisa toimetati kainenema.
 26.12.09 a õhtul teatati sissemurdmisest Uniküla külas
asuvasse talumajja, kust oli varastatud olmetehnikat.
Asjaolude selgitamisega tegeleb kriminaalpolitsei.
 26.12.09 a õhtul kella 22.50 ajal sõitis Roiu alevikus
sõiduauto vastu puud, vigastada said sõiduauto ja puu.

 27.12.09 a hommikul avastati Uniküla külas, et öö
jooksul on lukustamata sõiduautost varastatud rahakott koos
dokumentidega.
 27.12.09 a tungiti Uniküla külas korteriomaniku tahte
vastaselt tema korterisse, mille käigus lõhuti ära korteri
välisukas ja üks korteri siseuks. Asjaolude väljaselgitamiseks
alustati kriminaalmenetlust.
 05.01.10 a õhtul kella 20.40 ajal toimetati Tõrvandi-RoiuUniküla maanteelt Haaslava külast kainenemisele teel
viibinud joobes meeskodanik.
 06.01.10 a õhtul tekkis arusaamatus Roiu alevikus
Kesktänav 3 maja hoovis majaelanike ja hoovi pargitud
sõiduki juhi vahel, mille käigus öeldi autojuhi poolt
majaelanikele
ebaviisakaid
väljendeid.
Asjaolude
väljaselgitamiseks on alustatud väärteomenetlus.
 08.01.10 a päeval kella 12.50 ajal teatati politseile, et
Roiu aleviku bussipeatuses on kaks alkoholijoobes noorukit.
Kontrollimisel selgus, et vähem joobes noormees toimetas
tugevamas joobes naisterahvast koju. Politsei viis joobes
naisterahva koju.
 15.01.10 a hommikul teatati surnud inimesest Roiu
alevikus Oja tn majas. Surnukeha saadeti kohtuarstlikule
lahangule surmapõhjuste ja aja väljaselgitamiseks.
Harras Tiisler
ülemkonstaabel
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