Haaslava valla infoleht

Nr. 7(12) juuli 1995

Kuidas saada maaomanikuks

Koos omandireformi õigustatud subjektidele maade tagastamise ja kompenseerimisega
toimub maade erastamine ka teistele soovijatele.
Seepärast on praegu õige aeg teha otsus, kas hakata
maaomanikuks, ning teha endale selgeks, kuidas
käib maa erastamine.
Tagastamise kõrval on praegu põhiliseks
maa erastamise viisiks erastamine ostueesõigusega. Maa ostueesõigus on hoonete omanikel
ja taluseaduse alusel maa põliseks kasutamiseks
saanutel.
Kui soovitakse erastada oma hoonete juurde
kuuluvat või taluseaduse alusel kasutada antud
maad, tuleb kõigepealt pöörduda valla maanõuniku
poole, saamaks teada, kas maa tagastamiseks on
esitatud endiste omanike avaldusi ja kas neile on
maa kompenseeritud. Hoonete omanikel tuleb veel
tuua
omandiõiguse
tõend
Tartumaa
Hooneregistrist, mis asub Tartus Raekoja plats 8.
Kui hoonetega ei ole pärast 1989.a. mingisuguseid
tehinguid tehtud (ostetud, kingitud, pärandatud),
siis tuleb vallasekretäri käest enne hooneregistrisse
minekut kaasa võtta hoone toimik ja maanõuniku
käest tõend hoonetealuse maa kohta. Poolelioleva
ehitise omanikul tuleb tuua projekt koos
ehitusloaga.
Maa ostueesõigusega ostmise avaldus
esitatakse valla maanõuniku juures vastava vormi
kohaselt,
lisatakse
eelnimetatud
hoonete
omandiõiguse tõend ja lastakse vallasekretäril
tõestada allkirja ehtsus avaldusel. Kindlasti peab
kaasas olema pass. Allkirja ehtsuse tõestamise
riigilõiv on 10 krooni.

Erastatava maa suurus määratakse taotleja
soove ja maareformi seaduse nõudeid arvestades.
Kui on vaja jagada maad hoonete omaniku ja
tagastatava maa omaniku vahel, tuleb jõuda
omavahel kokkuleppele kummagi maa suuruse ja
piiride osas. Maa jagamist teostatakse maareformi
seaduse
§9
nõuete
kohaselt.
Tihedama
hoonestusega aladel on palju hooneomanikke ning
vähe vabaks jäävat maad . Seal ei ole sageli
võimalik eraldatud krundist suuremat maatükki
erastada.
Vajaduse korral määrab vallavalitsus
erastamise tingimused. Need puudutavad metsa
kasutamist, keskkonnakaitse nõuete täitmist, teede,
elektri- ja sideliinide kaitset ning muid
maakasutusele esitatavaid kitsendusi.
Pärast avalduse vastuvõtmist annab
vallavalitsus oma korraldusega nõusoleku maa
erastamiseks.
Erastamise
toimikus
peavad
olema
tõestatud allkirjaga avaldus, kooskõlastuste leht,
eelnimetatud vallavalitsuse korraldus ja asukoha
skeem. Toimik saadetakse Tartu Maa-Ametisse
asukohaga Riia 15. Seal kontrollitakse taotluse
seaduslikkust ja esitatud dokumentide õigsust.
Kui kõik on korras, läheb toimingujärg üle
maamõõtjate kätte. Maamõõtja mõõdab maa
looduses üle, joonistab plaani, märgib piirid ja
vormistab piiriprotokolli. Maamõõdutööde eest
tuleb maksta sularahas. Keskmiselt maksab 20 ha
suuruse talumaa mõõtmine 2400 krooni,
suvilakrunt 600...800 krooni.
Erastatava maa hind määratakse hindamisaktiga. Maa hind oleneb asukohast ja maa
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väärtusest. Õuemaal ei arvestata maa väärtust, vaid
kaugust Tartu linnast. Mida kaugemal, seda
odavam on ruutmeetri maksumus.
Näiteks talumaa, millel on 5 ha põldu, 2 ha
looduslikku rohumaad, 3 ha metsa ja 0,3 ha
õuemaad, tuleks Kurepalu külas järgmise hinnaga:
põld
mets
lood.rohumaa
õuemaa
KOKKU

5 ha
3 ha
2 ha
3000m2

x 7136.- = 35680.x 4686.- = 14058.x 1525.- = 3050.x
14.- = 42000.94788.-

Sellele hinnale liidetakse juurde kasvava
metsa maksumus (20...60 krooni tihumeetri eest
sõltuvalt metsa liigist). Põllumaa hinna ja
maksumuse määrab RE Eesti Maauuringud,
kasvava metsa ja metsamaa hinna Eesti
Metsakorralduskeskus.
Ehituskrundi hinnad määratakse analoogiliselt õuemaaga. Nii tuleks Kurepalus asuva
1400 m2 suuruse ehituskrundi hinnaks
1400 x 14 = 19600 krooni.
Lisaks maamõõtmise tasule peab ostja maa
erastamisel kompenseerima sularahas ka muid
kulusid (maa ja metsa hindamine, toimiku
koostamine ja vormistamine jne.) vastavalt
riiklikult kinnitatud kulunormatiividele. Maa
ostueesõigusega erastamise kulud tuleb ostjal
tasuda vastavalt kas vallavalitsusele või
maavalitsusele. Nimetatud erastamiskulud, mille
eest tasutakse sularahas, arvestatakse maha maa
erastamise hinnast.

Kui kõik eeltoodud toimingud on tehtud,
saab hakata tegelikku maa ostu vormistama.
Selleks sõlmitakse maa erastaja ja Tartu
maavanema kui riigi esindaja vahel ostumüügileping. Ostu-müügileping tuleb tõestada
notariaalselt. Maksta tuleb ka notaritasu.
Vormistatud ja tõestatud leping lisatakse
erastamistoimikusse. Mõõdetud, hinnatud ja välja
ostetud maaüksuse esitab maavanem riiklikku
maakatastrisse maaüksuse omandiõiguse vormistamiseks ning kinnistusametisse kinnistusraamatusse kandmiseks.
Nüüd on endisest maakasutajast saanud
maaomanik, kellele kuulub maa kui kinnisvara.
Siitpeale võib ta seda müüa, kinkida ja pärandada
ning käsutada muul viisil kui kinnisasja omanik.
Kõik eelnev puudutas sellise maa
erastamist, millel asuvad omanikule kuuluvad
hooned või mida kasutatakse taluseaduse alusel.
Muud maad, mis on jäänud omanikule tagastamata
ja riigi omanduses, saab erastada avaliku
enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise
teel. Äri- või tootmismaa erastamist korraldab Eesti
Erastamisagentuur, muu sihtotstarbega maa puhul
— Tartu maavanem. Taotlused tuleb ikka esitada
vallavalitsusse, kes selgitab välja võimalused,
valmistab ette ning edastab vajalikud dokumendid.
Erastatava maa eest saab tasuda nii
sularahas (makstes koheselt või järelmaksuga) kui
erastamisväärtpaberiarvele kantud
RKO või
kompensatsiooni eest saadud hüvitusväärtpaberiga.
Informatsiooni kõigi maa erastamist
puudutavate küsimuste kohta annab vallavalitsuse
maanõunik Vahur Nõgene (tel. 490130,
vastuvõtuajad neljapäeviti ja reedeti 9 - 13).

Ehitistest ja ehitamisest
14.juunil
võttis
Riigikogu
vastu
planeerimis- ja ehitusseaduse, mis kehtestab
hulgaliselt senisest erinevaid nõudeid. Palju
ülesandeid on antud kohalike omavalitsuste
pädevusse. Nüüdsest tagab vald maakasutuse ja
ehitamise aluseks oleva planeeringu ja selle
järgimise, annab ehituslubasid ja korraldab
ehitusjärelevalvet. Valla ülesandeks on arvestada
ehitamisel kohalikke olusid ja vajadusi, täpsustada
maakonnaplaneeringut ja korraldada ehitust,
lähtudes valla huvidest.

Ehitiseks loetakse maapinnaga püsivalt
ühendatud hoonet või rajatist. Ehitamine on
ehitise püstitamine maa peale või maapõue; samuti
olemasoleva ehitise laiendamine juurde-, pealevõi allaehitamise teel; ehituskonstruktsioonide,
ruumijaotuse või välisilme muutmine; tehnoloogilise seadistamisega kaasnevad ehitustööd; aga
samuti ehitise lammutamine. Kõik need tööd
peavad toimuma ehitusprojekti alusel, välja
arvatud väikehooned (elamiseks mittekasutatavad
kuni 12 m2 suuruse ehitusaluse pinnaga keldrita
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hooned, millel ei ole tehnilisi või avalikke
funktsioone.) Väikehooneid võib ehitada vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul ilma ehitusprojekti,
ehitusloa, kasutusloa ja ehitusjärelevalveta.
Kõik ülejäänud ehitised, mis on ehitatud
ehitusloata, loetakse omavolilisteks ehitisteks.
Omavolilised ehitised peab omanik likvideerima
vallavalitsuse poolt määratud tähtajaks.
Ajutine ehitis on ehitatud piiratud
ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks
aastaks, ja likvideeritakse vallavalitsuse poolt
määratud ja ehitusloale märgitud tähtajaks. Ajutise
ehitise likvideerimisel peab selle omanik taastama
krundil endise olukorra ning korrastama maa-ala
vastavalt vallavalitsuse poolt esitatud nõuetele.
Ehitis peab olema projekteeritud ja ehitatud
nii, et see sobiks kokku ümbrusega, ei tekitaks
ohtu varale, tervisele ja keskkonnale, oleks piisava
kandevõime, püsivuse ja tuleohutusega.
Ehitusloa annab vallavalitsus ehituse
alustamiseks kinnisasja (maa) omanikule või
isikule, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus.
Ehitusloa taotlusele vastab vallavalitsus kahe
nädala jooksul. Vallavalitsus võib ehitusloa
tühistada, kui ehitust ei ole pärast loa saamist ühe
aasta jooksul alustatud, samuti siis, kui ehitusloa
taotlemisel on esitatud valeandmeid. Ehituse
lõpetamise tähtaeg kehtestatakse ehitusloaga,
kooskõlastatult omanikuga
Ehituse alustamisest teatab ehitise omanik
vallavalitsusele vähemalt kolm päeva enne tööde
algust, kui ehitusloal ei ole teistsugust nõuet.
Kui ehitis saab valmis, annab vallavalitsus
sellele kasutamisloa. Kasutamisluba antakse pärast
ehitise ülevaatamist, ehitusjärelevalve ettekirjutuste täitmist ja ehituse dokumentatsiooni
üleandmist. Ehitise võib kasutusloa alusel
kasutusele võtta ka valminud osade kaupa.
Kui ehitise või mõne tema osa kasutamise
otstarvet muudetakse ja see ei too kaasa ehitustöid,

tuleb vallavalitsuselt saada uus kasutusluba. Pärast
kasutusloa saamist kantakse ehitis vastavasse
registrisse.
Ehitise omanik on kohustatud tagama
ehitise ja krundi korrashoiu ja ohutuse, ehitustööde
ajaks panema välja plakati andmetega omaniku,
ehitaja, ehitusloa, tähtaja ja ehitise otstarbe kohta.
Omanik tagab omanikujärelevalve ehitise üle.
Kui hoone või rajatis on muutunud avariiohtlikuks, peab omanik kohe ohu kõrvaldama. Kui
seda pole tehtud, võib avariiohu kõrvaldada vallavalitsus ehitise omaniku kulul.
Uue ehitusseaduse nõuded kehtivad ka
ehitise kui vallasasja suhtes, samuti võib selle
alusel välja anda ehituslubasid ja projekteerimistingimusi ka enne 1.novembrit 1991.a. tekkinud
maakasutusõiguse alusel.
Haaslava valla põhimääruse kohaselt
tegeleb ehitusküsimustega vallavalitsuse maanõunik Vahur Nõgene.

Sünniaasta 1995

Mari Naujokas
05.05.1995
Kriimani
Andre Muuli
07.07.1995
Kitseküla
Palju õnne
emadele ja isadele!
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KODUKANDI LOOD II
lehekülgi Haaslava valla ajaloost.
Kohalik omavalitsus
Alates
19.sajandi
algusest
hakkas
seadusandlus ka talupoegade olukorda rohkem
reguleerima. Nii anti 1804. ja 1809.a. välja
määrused, mille kohaselt maaga seotud talupoegi ei
tohtinud enam müüa, ja maad mitteomavaid, nn.
lahtisi inimesi tohtis müüa ainult üks kord, ning
ainult
Liivimaa
mõisnikele.Ühtlasi
anti
talupoegadele luba endale varandust koguda.
1819.a. Lihvlandi-ma Tallorahva Seaduse alusel
vabastati talupojad.See tekkinud isiklik vabadus oli
aga üsnagi piiratud, sest maa kuulus mõisnikele ja
talupoegi sidus teorent.
1842.a. kutsuti Tartusse kokku komisjon,
kes tegi maapäevale ettepaneku kindlustada
talupoegade isiklikku julgeolekut, piirata orjust ja
määrata kindlaks teorent ning hakata talumaad
pärisomanduseks müüma. Ettepanekuist võeti vastu
ainult üks - seati sisse vakuraamatud. Alles 1860.a.
kinnitas Aleksander II uue Liivimaa talurahva
seaduse, mis hakkas kehtima 1863.aastast. Samal
ajal hakati ka talumaid välja ostma. Esimene oli
Villemi talu, mis osteti Vana-Kuuste mõisast Haaslava vallavalitsus: Istuvad: Abivallavanem Eduard Palla,
1849.a. Juba 1881.a. oli Haaslava mõisast välja vallavanem Juhan Ivane, sekretär Voldemar Pruuel ja
abivallavanem Julius Reben; seisavad: käskjalg August Silm,
ostetud 15 talu.
abisekretär Hugo Polli ja ehitusmees Juhan Mölder.
1860.a. Koggokonna Seadusega pandi alus
valdade kohalikule omavalitsusele. Haaslava valla omavalitsuse kohta on andmeid alates 1867.a. Sel ajal
oli kogukonnavanemaks Lillo Hansen ja kogukonna vöörmündriteks Jüri Tammann, Mihkel Hansen,
Johan Sabbel ja Joachim Rosenthal. Edasi olid valla omavalitsuse juhid:
1869

Vallavanem:

Toomas Kahma

Vöörmündrid:

1873

Vallavanem

Jüri Luha

Vöörmündrid

1878

Vallavanem

Jüri Luha (Otsa t.)

Vöörmündrid

Jüri Luha
Jaan Kliim
Jaan Klaosen
Jaan Klaosen (Sisaski t.)
Jaan Klaosen (Vene talust)
Kusta Adamson
Juhan Link (Lingi t.)

Jaan Kroomann
Jüri Voltri (Sepa t.)
Juhan Soo (Peetsu t.)

1881

1884

1887

1890

1892

1894

1897

1900

1903

1905

1908

1911

1914

1917
1919

1921

1925

Vallavanem

Jüri Luha

Teataja
Vöörmündrid

Juhan Link
Jüri Tarti
Jaan Savik
Jüri Voltri
Kirjutaja (kuni 1892) Juhan Veeber
Vallavanem
Jaan Soo
Vöörmündrid
Kusta Adamson
Hendrik Soobel
Peeter Saal
Jaan Grosberg (Roodna t.)
Vallavanem
Juhan Link
Abivallavanemad Jüri Voltri
Mihkel Ratasepp
Juhan Klaosen (Pruuli t.)
Juhan Grosberg
Juhan Sabel
Vallavanem
Juhan Link
Abivallavanemad Jüri Voltri
Juhan Hansen
Juhan Palla
Kristjan Erkevits (Tsirgaste)
Vallavanem
Juhan Link
Abivallavanemad Mihkel Ratasepp
Johan Grosberg (Roodna)
Märt Käärik
Kirjutaja (kuni 1900)
Gustav Laar
Vallavanem
Mihkel Ratasepp (Andrese t.) Abivallavanemad
Jaan Meier
Jüri Kliim
Jaan Luha
Vallavanem
Johan Hansen
Abivallavanemad Villem Põderson (Pihlapuu )
Kusta Adamson (Tullo)
Juhan Palla
Vallavanem
Jaan Link (Kriisa)
Abivallavanemad Jaan Savik (Klaose)
Jaan Klaos
Peeter Luha
Jakob Saks
Kirjutaja (kuni 1920)
Jaan Väljaots
Vallavanem
Jaan Hilja (Taari) Abivallavanemad Jaan Mork (Mällo)
Juhan Duberg (Molliku)
Juhan Grosberg (Roodna)
Kirjutaja
Christjan Kapp
Vallavanem
Jaan Link (Kriisa)
Abivallavanemad Juhan Klaos (Laksi)
Jaan Meier (Lillo)
Jaan Koort (Pori)
Vallavanem
Juhan Otsa (Juhani)
Abivallavanemad Eduard Põderson (Kolga)
Kusta Tennosaar (Kure)
Juhan Lust (Tenso)
Vallavanem
Eduard Põderson
Abivallavanemad Jaan Grünthal (Kure)
Kusta Zoobel (Suusa)
Peeter Prost (Peetsu)
Vallavanem
Jaan Zoobel
Abivallavanemad Johan Lesta (Märdi)
Karl Meinhard (Armi)
Jaan Unt (Labi)
Juhan Säga (Jugari)
Vallaeestseisja Jaan Hango (Kangru)
Abivallavanemad Kusta Lätti (Ritso)
Paul Grosberg (Loku)
Vallavanem
Jaan Koort (Pori)
Abivallavanemad Peeter Laane
Aleksander Veedler
Martin Undrits
Kirjutaja (1921)
Johanna Väljaots
Vallavanem
Arved Koppel
Abivallavanemad Leopold Toom
Jaan Lill
Gustav Pastel
Kirjutaja
August Schasmin
Vallavanem
Eduard Palla
Abivallavanemad Gustav Pastel
Alfred Toom
Sekretär
Juhan Undrits
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1927

Vallavanem

?

Vallavanem
Jaan Hango

?

Vallavanem
Arved Koppel

?

Vallavanem
Johan Ivane
Sekretär
Eduard Pruuli

Arved Koppel

Alates 1927.a.
on andmed puudulikud.
Neid
on
võimalik
täpsustada arhiivides.
Kui
kellelgi
valla
põliselanikest on andviimane vallavalitsus ja volikogu 1939.a.
meid, pilte vm. mater- Haaslava
Istuvad (vasakult): sekretär Voldemar Pruuel, Veigo Otsa, Eduard Palla, vallavanem Johan Ivane,
jali Haaslava valla- Julius Reeben, Leo Toom, Osvald Treial.
valitsuse ja volikogu Seisavad: Johannes Klaos, ... ?..., ... ?..., Karl Undrits, ... ?... .
kohta, palume sellest
teatada vallasekretärile.
Dokumentidest ja fotodest teeme vajaduse korral koopiad. Originaalid tagastame.
Siinkohal avaldame tänu kodu-uurijatele Ilmar Voltrile ja Marge Kuslapile, kelle poolt arhiividest
ja teatmeteostest kogutud andmeile rajanevad infolehes avaldatud kirjutised, ning Julius Ivasele
perekonnaalbumist pärit fotode eest.

Politseikroonikat
Ööl vastu 15. juunit murti sisse Vainu
poodi Kurepalu külas ning varastati alkoholi, raha
ja toiduaineid. Omanikule tekitati kahju 1823
krooni ulatuses.
Ööl vastu 17. juunit murti sisse Tartu
Tarbijate Kooperatiivi kauplusse Kurepalus, kust
samuti varastati alkoholi, raha ja toiduaineid —
kokku üle 9000 krooni eest.

30. juunil varastati Ignase külas M.K.
elukohast musta värvi duubelkassettmagnetofon
SAMSUNG W-265 ja kaks kassetti. Kahju kokku
955 krooni.
Ööl vastu 7.juulit murti sisse AS ELHEKA
poolt üüritud lauta Kitsekülas, kust varastati ca 100
sulgimisjärgus ISABROWN - tõugu kana.
Omanikule tekitatud kahju suurus on 3750
krooni.

.
Kõiki, kellel on informatsiooni nimetatud sündmuste kohta, palutakse teatada Haaslava
konstaablile tel. 490130, või Ülenurme politseijaoskonda telefonil 415402.
Talunikel ja teistel metsaomanikel tuleks olla eriti valvas, sest on sagenenud ebaseaduslik raie ja
katsed juba ülestöötatud metsamaterjali varastada.
Samuti panen kõigile autojuhtidele ja traktoristidele südamele, et rooli taha istutaks ikka kainena.
Heinaajal ja kuuma ilmaga on püütud kustutada janu õlle või dzinniga, mis muudab juhi potentsiaalseks
kurjategijaks. Joobeseisundis juhte karistatakse trahviga kuni 100 päevapalga ulatuses (1500 krooni) või
juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheks aastaks.
Vastavalt liikluseeskirjale peavad asutused, aktsiaseltsid jt. andma oma autojuhtidele volikirjad,
millega on näidatud, missugust sõidukit on antud juhil õigus kasutada. Selline volikiri peab olema
kinnitatud asutuse juhi allkirja ja pitsatiga või peab autojuht esitama teekonnalehe, millest nähtub, kellel
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ja kuhu on õigus sõita selle transpordivahendiga. Eraisikutele kuuluva sõiduki juhtimise volitust politsei
praegu ei nõua.
OHUTUT LIIKLEMIST!
Konstaabel Ivar Dubolazov

ÕIGUSAKTID
Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
nr. 300 29.05.1995
Kinnitada Mõra külas õigusvastaselt Emilie-Rosalie
Vihmalt võõrandatud Roa nr. 76 talu maa võõrandamisaegne
maksumus ning määrata kompensatsioon tagastamata jäänud
maa osa eest á 61714.- krooni omandireformi õigustatud
subjektidele Helju Liivale ja Heldur Vihmale.
29.05.1995
Kinnitada Kriimani külas õigusvastaselt Ida-Rosalie
Sulelt võõrandatud Välja 105 talu maa maksumus ning
määrata selle eest kompensatsioon
10241.- krooni
omandireformi õigustatud subjektile Hella-Miina Kingule,
kes elab Võnnu vallas Kurista külas.

nr. 307 29.05.1995
Kinnitada Unikülas Johannes Pruksilt Pruksa 20
talust õigusvastaselt võõrandatud vara võõrandamisaegne
maksumus ja määrata kompensatsioon á 56213.- EEK
omandireformi õigustatud subjektidele Johanna Viljakule, kes
elab Tartus Kalda tee 20-72, ja Aksel Pruksile, kes elab
Tartus Ilmatari 14.

nr.301

nr. 302 29.05.1995
Kinnitada Kriimani külas õigusvastaselt August
Vederilt võõrandatud Tasuja 4 talu maa võõrandamisaegne
maksumus ning määrata kompensatsioon 60028.- EEK
omandireformi õigustatud subjektile Ants Vedderile, kes elab
Haapsalus Nurme t. 12-18.
nr. 303 22.05.1995
Kinnitada Aadami külas õigusvastaselt Eduard
Orakult võõrandatud Kamsu 39 talu maa võõrandamisaegne
maksumus ning määrata kompensatsioon 2/3 tagastamata
jäänud maa eest á 85758.- EEK omandireformi õigustatud
subjektidele Hermann Orrakule, kes elab Tartus Pärna 21a-51
ja Arved Orrakule, kes elab Jõgevamaal Saare vallas Odivere
külas.
nr. 304 29.05.1995
Kinnitada Tõõraste külas Johannes Lihtenilt
õigusvastaselt võõrandatud Suislepa A-23 talu maa
võõrandamisaegne maksumus ja määrata kompensatsioon
79828 EEK ½ maa eest omandireformi õigustatud subjektile
Valve Kõrvelile, kes elab Tartus Sangla t. 29-33.
nr. 305 29.05.1995
Kinnitada Lange külas Albert Assorilt õigusvastaselt
võõrandatud Lange A-10 talu maa võõrandamisaegne
maksumus ja määrata kompensatsioon 282227.- EEK
omandireformi õigustatud subjektile Aino Asorile, kes elab
Kanadas Torontos Yonge St.Apt.902.
nr.306

29.05.1995
Kinnitada Mõra külas Arved Koplilt Kalliku A-2
talust võõrandatud vara võõrandamisaegne maksumus ning
määrata kompensatsioon 1900.- EEK omandireformi
õigustatud subjektile Albert Koplile, kes elab Tartus Kalda tee
12-14.

nr.308

29.06.1995
Korraldada konkurss perearsti leidmiseks valda ning
moodustada konkursi läbiviimiseks komisjon, mille esimeheks
on Margus Pleksner, liikmeteks Martin Johanson, Margus
Lember, Sirje Samarüütel ja Anu Kruus.
nr. 309 29.05.1995
Anda
asutamisluba
aktsiaseltsile
põhikirjajärgseks tegevuseks Haaslava vallas.

“Crispin”

nr. 310 29.05.1995
Panna vallasekretäri Aavo Omanni kohustused tema
puhkusel viibimise ajaks kantselei juhatajale Merle Viirale.
nr. 311 29.05.1995
Eraldada raha 16000.- EEK valla eelarve
reservfondist eelarveliste asutuste arvutiprogrammi ostmiseks.
nr. 312 05.06.1995
Kinnitada Tõõraste külas õigusvastaselt Johannes
Vaarmannilt võõrandatud
Rehe A-25 talu maa
võõrandamisaegne maksumus ning määrata kompensatsioon
111115.- EEK omandireformi õigutatud subjektile ArnoldKaljula Vaarmale, kes elab Tartus Pihlaka 14, ½ maa eest.
nr. 313 05.06.1995
Eraldada eelarve reservfondist 2100.- EEK raha
Sillaotsa raamatukogule k.a. I kvartalis ostetud raamatute eest
tasumiseks.
nr. 314 05.06.1995
Kinnitada Villemi suurfarmi hoonete ja rajatiste
teenindamiseks vajalik maa üldpinnaga 9,7 ha vastavalt
plaanile.
nr. 315 29.05.1995
Eraldada
tantsuklubile
“Stiil”
eelarve
kultuurisummadest 600.- krooni vallas elava võistleja
osavõtuks Euroopa karikavõistlustest Saksamaal.
nr. 317 05.06.1995

8

Teataja
Teha muudatus Haaslava Vallavalitsuse korralduses
Eraldada Haaslava meestelaulupäeva korraldamiseks
Ülenurme Laulu ja Mängu Seltsile 4000.- EEK eelarve nr. 22 07.03.1994 endise Puusta talu karjalauda tagastamise
osas ning sõlmida omandireformi õigustatud subjektidega
kultuurisummade arvelt.
leping hoone senise sihtotstarbelise kasutamise jätkamiseks
Vooremäe suusa- ja rahvaspordikeskuse edasise häireteta töö
nr. 318 12.06.1995
Kinnitada Georg Ottaselt Ignase külas õigusvastaselt kindlustamiseks.
võõrandatud Villemi 108 talu maa võõrandamisaegne
maksumus ja määrata kompensatsioon tagastamata jäänud 6,2 nr. 327 03.07.1995
Teha korraldus Igevere külas õigusvastaselt
ha eest omandireformi õigustatud subjektile Andrus Ottasele,
võõrandatud ja tagastatud
Kangro 38 talu elamu ja
kes elab Tartus Kaunase pst.18-28.
kõrvalhoonete vabastamiseks ning nende üleandmiseks
omandireformi õigustatud subjektile Arry Hangole.
nr. 319 12.06.1995
Anda nõusolek Lembit Alakülale ostueesõigusega
nr. 328 05.07.1995
erastada 8,9 ha maad Mõra külas .
Kinnitada Liine Klausilt õigusvastaselt Kõivuküla
külas Ede-Age 23 ja Age veski talust võõrandatud vara
nr. 320 12.06.1995
Anda nõusolek Vello Saluperele erastada võõrandamisaegne maksumus ning määrata kompensatsioon
684191 krooni omandireformi õigustatud subjektile Linda
ostueesõiguse alusel 0,3 ha maad Kurepalu külas.
Klausile, kes elab Tartu linnas Kalmistu 14a-2.
nr. 321 19.06.1995
Tagastada Kriimani külas Kuuse IV talu maad 22,7 nr. 329 10.07.1995
Kinnitada
August
Bluumilt
Lange
külas
ha kaasomandusse omandireformi õigustatud subjektidele
Johannes Siimusele, kes elab Jõgevamaal Pala vallas õigusvastaselt võõrandatud Mäe-Kingo A-1 talu vara
Kodavere külas, ja Egne Sillaotsale, kes elab Tartus Herne 58. võõrandamisaegne maksumus ning määrata kompensatsioon
6049.- EEK omandireformi õigustatud subjektile Valter
Bloomile, kes elab Keila linnas Paldiski mnt. 28d-6.
nr. 322 19.06.1995
Tagastada Toomas Toomele Aardla külas 10,8 ha
nr. 330 10.07.1995
Harju talu taastamiseks .
Kinnitada Aadami külas Johannes Malvikult
võõrandatud Järveküla 16 talu vara võõrandamisaegne
nr. 323 19.06.1195
Tagastada Helle Nurmandile, kes elab Tartus maksumus ning määrata kompensatsioon á 40905.- EEK
Puiestee 82a-2, 9,3 ha end. Harju 56 talu maad Aardla külas omandireformi õigustatud subjektidele Ellen Malvikule, kes
elab Tartus Kalevi 47-2, ja Valve Kapile, kes elab Elvas
Harjumäe talu rajamiseks.
Veski t. 18.
nr. 324 19.06.1995
Tagastada Linda Klausile, kes elab Tartus Kalmistu nr. 331 10.07.1995
Kinnitada Kriimani külas Artur Lillolt õigusvastaselt
14a-2, 36,4 ha maad Roiu alevikus (Kõivukülas) Ede-Age
võõrandatud Võidu A-7 talu vara võõrandamisaegne
talu taastamiseks.
maksumus ja määrata kompensatsioon
136278.- EEK
omandireformi õigustatud subjektile Kunda Jermakovile, kes
nr. 325 26.06.1995
Anda
asutamisluba
aktsiaseltsile
“Etnofilm” elab Elvas Pikk t. 63-18.
põhikirjajärgseks tegevuseks Haaslava vallas.
nr. 326 03.07.1995

Mälestame
lahkunuid

Juhan Siimenson
01.07.1943 - 13.06.1995
Aardla

Ruudi Pärnmets
10.01.1933 - 15.06.1995
Aardla

Andrus Kruus
09.12.1939 - 21.06.1995
Roiu

Varvara Mironova
19.12.1928 - 30.06.1995
Uniküla

Koidula Adamsoo
19.12.1935 - 06.07.1995
Aardla

Arnold Reid
14.02.1933 - 09.07.1995
Aadami

Riido Issako
27.08.1936 - 09.06.1995
Roiu

