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Haaslava valla infoleht

Neile, kel pole Eesti Vabariigi kodakondsust
on vajalik teada, et käesoleva
aasta
12. juuli on tähtaeg,
milleks tuleb oma Eestis
viibimise
staatus
kindlaks
määrata. Sünnijärgsed Eesti
kodanikud
peaksid
olema
kindlasti selleks ajaks saanud
Eesti passi. Kes on otsustanud
Eesti
kodakondsuse
võtta,
peavad esitama vastava taotluse
kui nad seda veel pole teinud.
Kodakondsuse taotlejad, aga
samuti need, kes on astunud
mõne teise riigi kodakondsusse,
peavad taotlema elamisloa ja
vajadusel töötamisloa.
Miks on vaja seda teha?
Aga sellepärast, et vastavalt meie
riigi seadustele tagab riik ainult
oma kodanikele ning riigis
legaalselt
viibivatele
välismaalastele sotsiaalsed garantiid.
Sotsiaalsete garantiide hulka
kuuluvad näiteks igat liiki
pensionid
ja
lastetoetused,
ravituusikud,
eluasemeja
matusetoetused, tasu täiendavate
puhkusepäevade eest, töötute
abirahad ja ümberõpe, tasuta
haridus koolides, tehnikumides
ja
kõrgkoolides,
ravikindlustuskulud,
haigustoetused, soodushindadega
ravimid, lapse sünnitoetused jne.
Selleks kõigeks kulutab
riik väga palju raha, 1995.a
näiteks 8 miljardit krooni, mis

kõik
tuleb
maksumaksjate
rahakoti arvelt, kes legaalselt siin
elavad ja töötavad. Et seda raha
laekuks rohkem ja seda oleks
odavam ümber jaotada, luuakse
keskandmebaasina
rahvastiku
register, millesse saavad ühe
kindla tunnuse - isikukoodi järgi
kuuluda
vaid
riigi
kodanikud ja siin elamisluba
omavad isikud. Aasta pärast, kui
register on valmis, kaob ka
senine kodanike elukohtadesse
sisse-väljakirjutamine.
Seepärast ongi vaja võtta
kodakondsuse ja elamislubade
kordasaamist
igaühel
väga
tõsiselt, et poole aasta pärast
eeltoodud sotsiaalsetest garantiidest mitte ilma jääda.
Elamisloa
peavad
taotlema kõik Eestisse elama
asuda soovijad, aga samuti need,
kes asusid Eestisse elama enne 1.
juulit 1990.a. ja viibivad siin
endise Eesti NSV sissekirjutuse
alusel. Kuni 15-aastaste laste
eest esitavad taotluse nende
vanemad, 15-18.aastased aga
iseseisvalt vanema nõusolekul.
12. juuli on ka viimane päev,
millal võivad Eestisse tagasi tulla
siin
endise
Eesti
NSV
sissekirjutust
omavad Eesti
passita isikud.
Taotlusi
elamisloa
saamiseks võtavad vastu koda-

kondsus- ja migratsiooniameti
osakonnad. Selleks tuleb neile
esitada vastav taotlus, 2 fotot 40
x 50 mm, endise NSV Liidu või
oma kodakondsusriigi pass koos
koopiaga
ja
tõendiga
perekonnaseisu kohta, tõend
riigilõivu tasumise kohta (75
krooni) ja kodakondsusameti
nõudel veel teisi dokumente, mis
tõendavad elamispinna olemasolu, töötamist, andmeid legaalse
sissetuleku kohta jm.
Kodakondsus- ja migratsiooniameti Tartumaa osakonna töötaja on andnud
nõusoleku
tulla
Haaslava
vallamajja 2. juunil kell 10.00
nõu andma ning taotlusi vastu
võtma. Siin saab kohapeal
avaldusi täita ja vajalikku
asjaajamist alustada.
Kõigile
infolehe
lugejatele on palve see teave
edasi anda oma naabruses
elavatele inimestele, kes peaksid
oma elamisloa ja kodakondsuse
asju ajama, eriti neile, kes
eestikeelseid lehti ei loe ja
raadiot ei kuula. Nemad võivad
kõige
tõenäolisemalt
jääda
hiljaks. Samuti vanurid, kelle
kohta palume samuti anda teavet
vallamajja
Merle
Viirale
tel.490130.

Vallavolikogus
Volikogu kahekümnes istung toimus 12.
mail. Kohal olid valitud üheteistkümnest
liikmest Vallas Kiisel, Johannes Toomsalu,
Maie Kajalaid, Arne Siimo, Andrus Siimo,
Tõnu Ojamaa ja Voldemar Kuningas.
Päevakorda võeti seitse küsimust. Kõigepealt
arutati volikogu töö korralduse küsimusi. On
esinenud volikogu enda poolt vastuvõetud
reglemendi rikkumist, mistõttu pole välistatud
vigade sattumine volikogu dokumentidesse ning
kui eelnõusid enne vastuvõtmist vajalikele
ametiisikutele ei tutvustata, siis ka otsustesse ja
määrustesse, mille parandamine on seejärel
võimalik ainult uue sisulise arutamise ja otsuse
vastuvõtmisega.Otsustati edaspidi reglementi
rangemalt järgida. Eriti peab selle eest hea seisma
volikogu esimees.
Teise
päevakorrapunkti
all
arutati

Sünniaasta 1995

Timo Normann
19.03.1995
Ignase
Jannely Schneeberg
23.02.1995
Roiu
Kaarel Mägi
02.05.1995
Lange
Palju õnne
emadele-isadele!

eelkoolihariduse finantseerimist vallas. Otsustati
toetada valla lastele eelkooliharidust andvaid
lasteasutusi 450 krooniga kuus iga kohalkäiva
lapse kohta. Varem oli selleks ette nähtud 300
krooni kuus.
Järgnevalt kuulati revisjonikomisjoni aktis
toodud
puuduste
likvideerimist
munitsipaalettevõttes
“RAV”.
Vallavalitsuse

seisukohad esitas vallavanem Margus Pleksner.

Tuigo kooli lõpetanud!
Saame oma vana koolimaja juures kokku

1. juulil kell 11.00
Võtke kaasa mälestusi, pilte ja hea tuju,
soovi korral ka sööki-jooki
TEAVE:
Laine Rätsep, Tartu tel. 476007
Sylvi Arju, Kurepalu

Vallavalitsuse abinõud võeti teadmiseks.
Vallavalitsus esitas 1994/1995.a. eelarve
täitmise aruande. Kuna aruanne oli koostatud väga
üksikasjalikult, otsustas volikogu selle pärast
mõnele küsimusele vastuse saamist kinnitada.
Et volikogu eelarvekomisjon oli eelnõu
ettevalmistamisel ära teinud suure töö, läks kiiresti
ka uue eelarve kinnitamine. Esitatud eelnõu võeti
vastu ja uus valla eelarve kinnitati ühel häälel.
Kuulati revisjonikomisjoni akti osaühingu
“Priiuse Seltsimaja” revideerimise kohta. Selgitusi
andis direktor Mati Õun. Revisjonikomisjon ei
olnud rahul remonttööde teostamisel kasutatud
töövõtulepingutega,
sest
raamatupidamise
puudulikkuse tõttu ei kajastunud selgelt tellija ja
töövõtja materjalid ja töövahendid teostatud tööde
maksumuses. Kui töövõtja on ainult töö teostaja,
materjalid ja töövahendid aga annab tellija, siis on
sisuliselt tegemist töölepinguga ja kogu makstav
summa tuleb lugeda töötasuks, mille pealt peaks
tasuma tulumaksu ja muid makseid, mida
arvestatakse töötasudelt. Mati Õun selgitas, et
tegelikult anti töövõtjaile üle vaid osa
põhimaterjale, mille maksumus ei kajastunud neis
lepinguis, sest materjalide mahakandmine oli
raamatupidamises
tehtud
korraga,
mitte
lepinguliste tööde kaupa. See ei võimaldanudki
eraldi lepinguid sisuliselt kontrollida. Töövõtja
kulusid lepingutes ei ole fikseeritud, nende kohta
peavad töövõtjad ise pidama arvestust ja oma tulu
deklareerimisel tõestama.
Revisjonikomisjon leidis, et võetud laenu
kasutamise kohta pole raamatupidamises eraldi
arvestust, kuigi osaühingu juhatus nii otsustas. Et
laen on nüüd ära kasutatud, tegi revisjonikomisjon
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ettepaneku
osatähtede väärtuse ümberarvestamiseks. Kuna puudusi raamatupidamises on
asutud kõrvaldama, avaldas komisjon tunnustust
osaühingu raamatupidajale Margit Pannile ja tegi
ettepaneku vallavalitsusel finantseerida osaühingut
raamatupidaja palga osas, sest tema tööst sõltub
suurel määral valla vara arvestus osaühingus.
Vallavalitsuse abinõud aktis toodud
puuduste kõrvaldamiseks kandis ette vallavanem.
Osühingu
direktorit
kohustati
tegema
raamatupidamises mitmeid muudatusi ja juhatusel
tuleb ümber arvestada osatähed vastavalt osanike
tehtud täiendavatele kulutustele.
Revisjonikomisjon püstitas küsimuse, kas
osaühingu tegevus praegusel kujul end üldse
õigustab. Volikogu liikmete enamus, arutanud
küsimust, leidis, et enne remonttööde lõpetamist ei
ole võimalik osaühingu tegevusele hinnangut anda

ja kui aktis toodud puudused on kõrvaldatud, võiks
tööd jätkata. Revisjonikomisjoni akt kinnitati ühel
häälel.
Lõpuks arutati saabunud avaldusi. 22.
märtsi volikogu istungil anti volikogu maa- ja
omandireformi komisjonile lahendamiseks Aksel
Reiti avaldus. Komisjoni esimees Tõnu Ojamaa
väitis, et komisjon ei ole sellest avaldusest midagi
kuulnud. Volikogu otsustas saata avalduse
lahendamiseks vallavalitsusele, kuigi viimase
tegevuse üle kaebus oligi .
Volikogu liikme Johannes Toomsalu
ettepanekul tõstis volikogu häälteenamusega (viis
poolt, kaks erapooletut) oma liikmete töötasu 30%.
Nüüdsest saavad volikogu liikmed palka 136
krooni tööpäeva eest.

Punase kuke kevad:
Sel
aastal
algas
tulekahjuperiood tegelikult juba
südatalvel. 6. veebruaril süttis
elektrikütteseadmega
hooletu
ümberkäimise tagajärjel Tõnu
Viira korter Roiu alevikus. Ära
põles ruutmeetri jagu põrandat,
kustutamisvesi ja suits rikkusid
ka sisustuse. 24. veebruaril kella
16 paiku süttis Lange külas
Arnold
Sarapuule
kuuluv
vasikalaut. Tules hukkus neli
sarvlooma
ja
kaks
siga.
Kolmandik
laudast
hävis
täielikult, ülejäänud osa sai
tugevasti kannatada. Ära hoida
suudeti tule levik lauda otsas
asuvasse korterisse.
Koos kuivade ilmade
saabumisega hakati jälle agaralt
kulu põletama, kuigi see on valla
heakorraeeskirjaga keelatud ja
karistatav. Juba 18. märtsi õhtul
oli
kaks
väljakutset
kulupõlengule. Kitsekülas oli
süüdatud koristamata rukkipõld.
Kuigi rukis on talivili, ei ole seni
veel
keegi
nii
lihtsale

viljakoristusvõimalusele tulnud.
Või loodeti ka leib kohe põllul
valmis küpsetada?
Kes see
kohalik leidur-mitšuurinlane oli,
pole seni selgunud.Igatahes olid
tõsises ohus Kitseküla elamud ja
puukuurid. Samal õhtul põles
Aardla soo peal heinamaa.
Tuleroaks
ähvardasid
saada
naabruses asuvad suvilad. Tuli
oli levinud Emajõe-äärsesse
võssa ja roostikku, kuhu autoga
ligi ei pääse.
13. aprilli hommikul
poole üheksa paiku süttis
Villemil Zinaida Svetljakova
loomalaut, mis põles maani
maha. Lehm ja vasikas päästeti,
kanad said tuleroaks koos
laudaga. Tuletõrjujail õnnestus
ära hoida tule levik teistele
lautadele. Oletatavaks tulekahju
põhjuseks on süütamine. 15.
aprillil
oli
järjekordne
kulupõletamine Aardla külas
Aardlapalus, mille tagajärjel
põles ära Koidula Adamsoole
kuuluv puukuur. Samal päeval

põletati kulu ka Haaslava külas
Viidiksaares.
Järgmisel päeval oli jälle
tuletõrje väljakutse Lange külla,
kus oli süüdatud vana saun. Oli
püütud süüdata ka lauta, kuid
elanike kiire tegutsemise tõttu
suudeti lauda põleng ära hoida. 2.
mail põles Tartu Tarbijate
Kooperatiivile kuuluva Uniküla
kaupluse ladu-puukuur, mis oli
renditud praegusele poepidajale.
Selle aastanumbri sees on
Roiu tuletõrjekomandol olnud 17
väljasõitu. Kahjuks ei mõtle
tikutõmbajad võimalikele tagajärgedele ja viimasel ajal on
sagenenud
ka
tahtlikud
süütamised. Päästeametile läheb
senisest rohkem vaja politsei abi,
et süüdlased saaksid teenitud
karistuse.
Udo Vään,
valla päästeteenistuse ülem
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Kolga farm Kolgata teel
17. aprillil toimus ühistu liikmete üldkoosolek
pärast Kuuste sovhoosi likvideerimist esimesena
tekkinud Kolga põllumajandusühistus. Kuulati
juhatuse ja revisjonikomisjoni aruandeid 1994.a.
töötulemuste ja finantsmajandusliku seisu kohta.
Aasta
jooksul
ei
ole
ühistu
majandustegevuses olnud mingeid nihkeid
paremusele. Abi pole olnud ka uue juhatuse
esimehe Jaan Laanemaa tulekust. Võetud on uusi
laene, kuid neist on suur osa tasumata ja ükski
pank pole nõus enam nii suure kahjumiga
tegutsevale ettevõttele laenu andma. Koosolekul
toodi esile mitmeid puudujääke töökorralduses,
hooletut töössesuhtumist nii tööliste kui juhtkonna
poolt, aga samuti mitmeid valearvestusi juhtkonna
nn. äriplaanides, mis loodetud tulu asemel
olukorda ainult halvendasid.
Ühistu loomisel saadi suurem osa varast
võlgu - teistele Kuuste sovhoosi osakusaajatele on
243 tuhandest kroonist tasutud ainult 2 tuhat
krooni. Ühistu juhtkond ei ole seda nagu võlaks
lugenudki, kuigi tegu on võõra varaga, mille osas
ühistu ei ole omanik, vaid ainult kasutaja ning selle
säilimise kindlustamine ja tagasimaksmine on
ühistu lepingujärgne kohustus. Võlausaldajad ja
neid esindav Kuuste Arveldusühistu on seni
kannatlikult püüdnud mõista ühistu kasvuraskusi,
kuid kahe aasta töötulemused ja vara vähendamine
ühistu jooksvate kulude katteks sunnivad teiste

osakusaajate vara kaitseks resoluutsemaid samme
astuma.
Ühistu töös ja juhtimises on märgatav
tugev kolhoosikorra mentaliteet, samal ajal
ignoreeritakse kehtivaid seadusi ja eeskirju,
puudusi on rahaliste vahendite arvestuses,
tehinguid teiste ettevõtetega on tehtud suuliste
kokkulepete alusel. Ühistu juhatuse esimees ei
oma ühistus oma vara, aasta jooksul ei ole ta
tasunud isegi oma ühistu liikmeks astumise
osamaksu, seega pole kinni peetud ei oma
põhikirjast ega ühistuseaduse nõuetest. Juhatuse
koosolekuid toimunud ei ole, ka üldkoosolekul ei
nõustunud juhatuse esimees mitmele küsimusele
vastama ega raamatupidamises puudu olevate
rahaliste dokumentide kohta selgitusi andma.
Üldkoosolek
võttis
vastu
ühistu
likvideerimise
otsuse
ja
valis
likvideerimiskomisjoni, kelle ülesandeks on kolme
kuu jooksul võlausaldajate nõuete rahuldamine
ning
ettevõtte
tegevuse
lõpetamine.
Likvideerimiskomisjoni esimeheks kinnitati Helgi
Tralla.
Kuuste Arveldusühistu esitab omapoolse
võlanõude
likvideerimiskomisjonile
ning
kontrollib, et laenuks saadud vara ei realiseeritaks
ilma laenu tasumata.

Vooremäe mängud
3.juunil 1995.a. toimuvad
Kaagvere
staadionil algusega kell 9.00 järjekordsed
Vooremäe mängud.
Osalema oodatakse Haaslava, Mäksa,
Kambja ja Võnnu valdade võistkondi. Jõudu
proovitakse järgmistel spordialadel:
100 m jooks meestele, naistele ja lastele;
meeste, naiste ja laste kaugushüpe;
meeste ja naiste kuulitõuge;
meeste ja naiste pikamaajooks;
meeste võrkpall (täisvõistkonnad);
naiste paarisvõrkpall;
laste rahvastepall (5 poissi ja 5 tüdrukut);

võistlus “Vooremäe rammumees”;
tippjuhtide võistlus;
pendelteatejooks (4 meest ja 4 naist);
saapaviskevõistlus;
köievedu (5 meest).
Vajadusel kindlustatakse transport Kaagvere
staadionile ja tagasi. Võistkondi registreeritakse ja
antakse täpsemat infot vallamaja telefonidel
490130 ja 490169.
OOTAME VALLAELANIKE
KAASALÖÖMIST!

AKTIIVSET

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavalitsuse
MÄÄRUS
30.mai 1994

Kurepalu
Koolide teeninduspiirkonnad.

nr. 10

Haaslava Vallavalitsus m ä ä r a b :
Kinnitada koolide teeninduspiirkonnad:
Sillaotsa Põhikool

Ülenurme Gümnaasium ja Tõrvandi Algkool

Roiu alevik
Koke küla
Metsanurga küla
Kurepalu küla
Ignase küla
Uniküla küla
Kriimani küla
Kitseküla küla
Aadami küla

Tõõraste küla
Igevere küla
Lange küla
Aardla küla
Haaslava küla
Mõra küla

Margus Pleksner
vallavanem
Merle Viira
vallasekretäri kt.

Kurepalu
Talude piirid.

Haaslava Vallavalitsuse
MÄÄRUS
02.05.1995

nr. 20

Juhindudes Eesti Vabariigi maareformi seaduse § 6 lg 1 ning arvestades, et tagastamisele kuuluvate talumaade väljamõõtmisel
on pärast 1940.a. rajatud maaparandusobjektide ja teedega maaeraldused muutunud kasutamisel ebaotstarbekaks, Haaslava
Vallavalitsus m ä ä r a b :
Lubada endiste talupiiride muutmist vastavalt maakorralduse nõuetele Aardla poldri alal.
Margus Pleksner
vallavanem

Aavo Omann
vallasekretär
Haaslava Vallavalitsuse
MÄÄRUS

Kurepalu

15.05.1995

nr. 21

Abitööde kehtestamine.
Haaslava vallavalitsus m ä ä r a b :
1. Kehtestada kohustuslikud abitööd tööjõulistele sotsiaalabi taotlejatele vastavalt Haaslava Vallavolikogu määrusega nr. 13/2
19.10.1994 kehtestatud korrale.
2. Määratud toetus makstakse välja pärast abitööde teostamise vastuvõtmist vallavalitsuse sotsiaalnõuniku poolt.
3. Abitööde kohustusest võib abitaotleja vabaneda töövõimetust tõendava arstitõendi alusel.
Margus Pleksner
vallavanem

Aavo Omann
vallasekretär
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Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
nr. 259 10.04.1995
Anda asutamisluba korteriühistule “Pesa” Aardla külas.
nr. 260 10.04.1995
Määrata kompensatsioon 21807 krooni omandireformi
õigustatud subjektile Julius Ivane´le, kes elab Tõrvas Kooli t.
25 tema poolt reaalse repressiooniohu tõttu maha jäetud
Taari 62 talu vara eest, mida ei tagastatud ega ole varem
kompenseeritud.
nr. 261 10.04.1995
Tagastada omandireformi õigustatud subjektile Virve
Mällole, kes elab Tartus Põllu t. 4-11 15,4 ha Kalevi talu
maad Kriimani külas.
nr. 262 10.04.1995
Tagastada omandireformi õigustatud subjektile Uuno
Annamaale, kes elab Tartus Koidula t. 10-1 28,4 ha
Raudsepa talu maad Uniküla külas.
nr. 263 10.04.1995
Tagastada omandireformi õigustatud subjektile Valter
Bloomile, kes elab Keila linnas Paldiski mnt. 28d-6 6,8 ha
maad Lange külas.
nr. 264 10.04.1995
Tagastada omandireformi õigustatud subjektile Arnold
Ankole, kes elab Tõõraste külas 10,0 ha Lepiku talu maad
Tõõraste külas.
nr. 265 10.04.1995
Jätta tagastamata omandireformi õigustatud subjektile 1,0 ha
maad Uniküla küla Tigete talu maal, milline jääb Heino
Kajakule kuuluvate hoonete juurde.
nr. 266 10.04.1995
Kinnitada
1996-1998.a.
sotsiaalsete
ja
tehniliste
infrastruktuuri
objektide
kapitaalremondi
ja
rekonstrueerimise riikliku investeeringu taotlusesse objektid:
Haaslava kultuurimaja, Roiu lasteaed, Sillaotsa koolimaja
juurdeehitus.
nr. 267 10.04.1995
Kinnitada Raivo Õunpuule kuuluva farmikompleksi juurde
Kitseküla külas teenindamiseks vajalik ja hoonetealune maa
üldpindalaga 2,0 ha.

nr. 272 17.04.1995
Võimaldada Evald Tõruverel ostueesõigusega erastada maad
Roiu alevikus Kõivukülas 7,8 ha arvestades, et taotletava
maa eest on omandireformi õigustatud subjektile määratud
kompensatsioon.
nr. 273 24.04.1995
Lubada munitsipaalettevõttel “RAV” sõlmida leping
töökojaruumide rentimiseks Roiu alevikus Kristel Sulbilt.
nr. 274 24.04.1995
Kinnitada Uniküla külas Raudsepa 24 talus omanikult Karl
Annamaalt võõrandatud vara võõrandamisaegne maksumus
ja määrata kompensatsioon 46762 krooni omandireformi
õigustatud subjektile Uuno Annamaale, kes elab Tartus
L.Koidula t. 10-1.
nr. 277 24.04.1995
Tagastada Juhan Malsile, kes elab Konguta vallas Annikoru
külas 49,2 ha maad Koke külas Tordi talu taastamiseks.
nr. 276 24.04.1995
Tagastada Aivo Lillole, kes elab Uniküla külas 32,4 ha maad
Luusepere talu taastamiseks.
nr. 279 02.05.1995
Anda asutamisluba korteriühistule “Park” Roiu alevikus
Kesktänav 10 ja korteriühistule “Taru” Roiu alevikus
Kesktänav 8.
nr. 282 08.05.1995
Jagada Ants Tillisonile, kes elab Tartus Aleksandri 1-26
kuuluv Tapu talu maaomand , mille suurus on 28,0 ha tema
soovil kaheks eraldi kinnistuks, mille suurused on 10,20 ha ja
17,80 ha, kuna omanik soovib ühte maatükki müüa.
nr. 283 08.05.1995
Anda nõusolek aktsiaseltsi “Intres” ületoomiseks Nõo vallast
Haaslava valda Roiu alevikku ning lubada muuta aktsiaseltsi
põhikirja vastavalt AS üldkoosoleku otsusele.
nr. 282/1
02.05.1995
Tagastada Endel Kilgile, kes elab Tõõraste külas 1,5 ha maad
Männimetsa talu maast Männimetsa 2 talu rajamiseks.

Mälestame lahkunuid
Toomas Laane
09.02.1940 - 17.04.1995
Roiu

Aleksandr Tootsi
15.08.1913 - 05.05.1995
Koke

Martin Janneste
10.11.1927 - 11.05.1995
Uniküla

Viivi Pikaleva
29.06.1948 - 12.05.1995
Kriimani

