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Äriseadustik hakkab kehtima
Meie ettevõtlusse peaks tooma olulisi
muudatusi Riigikogus 15. veebruaril vastu võetud
äriseadustik, mis hakkab kehtima 1. septembrist.
Seadustik puudutab kõiki ettevõtjaid. Ettevõtjaks
loetakse isikut, kes püsiva tegevusena pakub oma
nimel tasu eest kaupu või teenuseid; samuti on
ettevõtjaiks äriühingud. Uus seadustik loetleb
äriühingute liigid, mida on senistest ettevõtete
liikidest vähem. Äriühinguks võib olla täisühing,
usaldusühing,
osaühing,
aktsiaselts
ja
tulundusühistu.
Kõik
äriühingud
kantakse
äriregistrisse. Ettevõtjaks võib olla ka iga teovõimeline füüsiline isik, kes kantakse äriregistrisse
tema nõudel. Äriregistrisse on kohustuslik kanda
käibemaksukohustuslikuna maksuametis registreeritud isik.
Enne 1.septembrit asutatud ettevõtted tuleb
kahe aasta jooksul - 1.septembriks 1997 ümber
kujundada, või nende tegevus lõpetada. Kui
äriregistrisse kandmata ettevõtte kõik osad või
aktsiad kuuluvad ühele omanikule, on sobiv kanda
ettevõte registrisse selle isiku eraettevõttena.
Füüsilisest isikust ettevõtja vastutab oma
kohustuste eest kogu oma varaga.
Igal firmal peab olema ärinimi, mille all ta
on kantud äriregistrisse. Füüsilisest isikust
ettevõtja ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja
perekonnanime, talupidamisega tegeleva ettevõtja
ärinimes võib isiku nime asemel olla talu nimi.
Äriregistrisse kantud ettevõte või isik võib
anda volitused enda esindamiseks füüsilisele
isikule, keda nimetatakse prokuristiks. Prokuura
kantakse koos prokuristi allkirja näidisega
äriregistrisse.
Äriregistrit peavad maa- ja linnakohtute
registriosakonnad, selle kanded on avalikud. Iga
soovija võib saada andmeid äritoimikust ja

registrikaardilt. Registripidajale seaduses ette
nähtud andmete esitamata jätmine või valeandmete
esitamine toob kaasa 400 päevapalga suuruse
rahatrahvi ja kohustuse sundtäitmise. Trahvi võib
sama asja eest määrata korduvalt, kuni puudus on
kõrvaldatud.
Alates 1. septembrist muutuvad ettevõtete
(nüüd: äriühingute) asutamise nõuded. Nii peab
osaühingu osakapital olema vähemalt 10 000
krooni ja aktsiaseltsi aktsiakapital vähemalt 100
000 krooni. Alates 1999.a. 1. septembrist on need
arvud vastavalt 40 000 ja 400 000 krooni. Kui seni
tegutsevat ettevõtet ei ole kahe aasta jooksul - s.t.
1. septembriks 1997.a. äriregistrisse kantud või
seaduse nõuetele vastavalt ümber korraldatud,
loetakse
ettevõte
likvideerunuks.
Senine
ettevõtteregistri pidaja esitab niisuguste ettevõtete
andmed äriregistrile.
Vaatleksime nüüd lühidalt äriühingute eri
liike.
Täisühing on selline äriühing, kus kaks või
enam osanikku tegutsevad ühise ärinime all ning
vastutavad ühingu kohustuste eest solidaarselt
kogu oma varaga. Täisühingu liikmeiks võivad olla
nii füüsilised kui juriidilised isikud, kuid mitte riik
ega kohalik omavalitsus. Uue osaniku võib võtta
ainult kõigi osanike nõusolekul. Täisühing
tegutseb ühingulepingu alusel, mida saab reeglina
muuta vaid kõigi osanike nõusolekul.
Täisühingu
osanikud
on
võrdsetel
asjaoludel võrdsed, ka sissemaksude osas, kui
ühingulepingus ei nähta ette teisiti. Sissemaksed
võivad olla nii rahalised kui mitterahalised. Kui
ühingulepinguga pole ette nähtud teisiti, antakse
vara ühingu omandisse, mitte kasutusse.
Täisühingu prokuristi määravad kõik osanikud
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ühiselt. Prokuura võib tühistada iga juhtima
õigustatud osanik.
Täisühing vastutab oma kohustuste eest
kogu oma varaga. Osaniku surma korral on pärijal
õigus
astuda
ühingusse,
kui
see
on
ühingulepinguga ette nähtud või kui sellega on
nõus kõik osanikud. Osaniku lahkumisel
makstakse talle kuue kuu etteteatamise korral
majandusaasta lõpust kuue kuu jooksul välja tema
osa ühingu varast.
Usaldusühing on äriühing, milles kaks või
enam isikut tegutsevad ühise ärinime all ja
vähemalt üks neist (täisosanik) vastutab ühingu
kohustuste eest kogu oma varaga ning vähemalt
üks (usaldusosanik) vastutab ühingu kohustuste
eest oma sissemakse ulatuses. Usaldusühingu osas
kehtib enamus täisühingutele omastest nõuetest.
Usaldusosanikul ei ole õigust ühingut juhtida, kui
ühingulepingus ei ole see määratud. Usaldusosanik
osaleb otsuste tegemisel võrdselt täisosanikuga.
Oma sissemakse täielikult tasunud usaldusosanik
ei vastuta ühingu kohustuste eest. Kui osamaks ei
ole täielikult tasutud, vastutab ta tasumata osa
ulatuses.
Vastavalt osanike liigile võib usaldusühingust saada täisühing või vastupidi, mille kohta
teeb kande registripidaja oma initsiatiivil või
ühingu avalduse alusel.
Osaühing on äriühing, millel on osadeks
jaotatud osakapital. Osanik ei vastuta isiklikult
ühingu kohustuste eest. Osaühing vastutab oma
kohustuste eest kogu oma varaga. Osaühingu
võivad asutada üks või mitu füüsilist või juriidilist
isikut. Asutamiseks sõlmitakse asutamisleping,
milles on määratud osakapitali kavandatud suurus,
osade nimiväärtused ja arv ning kord, kuidas osade
eest tuleb tasuda. Asutajad peavad olema tasunud
osade eest enne äriregistrisse kandmist.
Osa väikseim nimiväärtus on 100 krooni.
Osad võivad olla erineva suurusega. Igal osanikul
võib olla ainult üks osa. Kui osanik omandab
täiendava osa, suureneb tema esialgse osa
nimiväärtus. Osanik võib vabalt võõrandada oma
osa teisele osanikule. Kolmandate isikute ees on
osanikel osa ostueesõigus 1 kuu jooksul. Osa läheb
osaniku surma korral üle pärijale, kui lepingus ei
ole sätitud teisiti.
Osaühing võib teha osanikule väljamakseid
ainult puhaskasumist kinnitatud aastabilansi alusel.
Dividende makstakse võrdeliselt tema osa
nimiväärtusega. Osaühingul on vähemalt 1/10
osakapitali suurune reservkapital, kuhu tuleb kanda

igal aastal vähemalt 1/20 puhaskasumist kuni
põhikirjas ettenähtud suuruse saavutamiseni.
Osaühingu juhtimisel on osaniku häälte arv
võrdeline tema osa suurusega.
Kui osaühingul on netovara vähem kui pool
osakapitalist või alla 40 000 krooni, peavad
osanikud otsustama kas osakapitali vähenemise,
osaühingu likvideerimise, ümberkujundamise; või
esitama pankrotiavalduse. Osanik vastutab
ühingule, teistele osanikele või kolmandatele
isikutele tekitatud kahju eest.
Osakapitali võib suurendada, kui selle poolt
on vähemalt 2/3 koosolekul osalejate häältest.
Osanikul on osakapitali suurendamise korral
väljalastavate osade omandamise õigus võrdeliselt
tema osaga.
Aktsiaselts on äriühing, millel on
aktsiateks jaotatud aktsiakapital. Aktsionär ei
vastuta isiklikult aktsiaseltsi kohustuste eest.
Aktsiaselts vastutab oma kohustuste eest oma
varaga. Aktsia väikseim nimiväärtus on 10 krooni.
Aktsia väljalaskehind ei või olla madalam aktsia
nimiväärtusest. Aktsia väljalaskmisel peab märkija
täielikult tasuma selle väljalaskehinna. Aktsiad
võivad olla nimelised või esitajaaktsiad. Aktsiaid
võib vabalt võõrandada. Nimeliste aktsiate puhul
võib nende võõrandamiseks põhikirjas ette näha
teiste aktsionäride ostueesõiguse. Nimelise aktsia
omanik on aktsionärina kantud aktsiaraamatusse.
Aktsiad võivad olla eri liiki, millest
tulenevad nende omanike erinevad õigused. Iga
aktsia annab hääleõiguse, võrdse nimiväärtusega
aktsiad annavad võrdse häältearvu. Võidakse välja
anda eelisaktsiaid ja vahetusvõlakirju.
Aktsiaseltsi võib asutada üks või mitu
füüsilist või juriidilist isikut. Asutajad ei või võtta
endale mingeid eelisõigusi, mis ei tulene aktsiatest.
Aktsiate eest tasutakse rahas või põhikirjas lubatult
mitterahaliste vahenditega. Asutamislepingus
määratakse aktsiate märkimise aeg ja koht.
Nimeliselt kindlaks määratud isikud või avaliku
märkimise tulemusel aktsia omandanu on
kohustatud aktsiate eest tasuma. Avaliku
märkimise puhul peavad asutajad ise märkima
vähemalt 1/4 aktsiakapitali.
Aktsionäridele makstakse dividende üks
kord aastas. Kui aktsiaseltsi vara on vähenenud
alla poole aktsiakapitalist, peavad aktsionärid
otsustama selle vähendamise, seltsi likvideerimise
või ümberkorraldamise; või esitama pankrotiavalduse. Aktsiakapitali võib suurendada uute
aktsiate väljaandmisega. Kui uute aktsiate eest

Teataja

tasutakse rahas, on aktsionäridel nende märkimise
eesõigus võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse
summaga.
Tulundusühistu kui äriühing tegutseb
ühistuseaduse alusel. Ühistu on kolme või enama
liikmega ühing, mille eesmärgiks on oma liikmete
ühise tegevusega nende majapidamiste või
tegevuse toetamine teenuste osutamisega. Ühistu
nimi peab sisaldama sõna “ühistu”. Ühistu
vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
Ühistu liige ei vastuta ühistu kohustuste eest. Kui
ühistu liige ei ole osamaksu täielikult tasunud,
vastutab ta oma varaga tasumata osamaksu
ulatuses, samuti ka enne tema ühistusse astumist
tekkinud ühistu kohustuste eest.
Ühistu vara tekib tema liikmete
osamaksudest ja muudest maksetest, saadavast
tulust ja muudest laekumistest. Osakapital
moodustatakse osamaksudest, mille suurus on
võrdne, kui põhikirjas pole määratud teisiti. Ühistu
juhtimisel on kõigil liikmetel hääletamisel võrdne
hääl.
Ühistu võib ühineda ainult ühistutega või
jaguneda ainult ühistuteks erinevalt teistest
äriühingutest.
Äriseadustikus ei ole ette nähtud
munitsipaalettevõtteid. Vald võib teenuste
osutamiseks asutada valla asutuse, mis ei ole
juriidiline isik, samuti olla osanikuks või
aktsionäriks valla seisukohast olulises äriühingus.
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Vallavalitsus määrab vallavanema ettepanekul
teenuseid osutava valla asutuse pädevuse ja
töökorralduse ning kinnitab ametisse selle juhi.
Juba tegutsevail ettevõtteil on kasulik
teada, et etteõtja kandmisel äriregistrisse ei võeta
riigilõivu, kui ettevõte oli registreeritud
ettevõtteregistris ja kandeavaldus esitatakse 1 aasta
jooksul - enne 1. septembrit 1996. Muidu on
riigilõiv füüsilisest isikust ettevõtja, täisühingu,
usaldusühingu või tulundusühistu äriregistrisse
kandmise eest 700 krooni; osaühingu või
aktsiaseltsi muudatuse kande eest 0,2 % osa- või
aktsiakapitalist, kuid mitte alla 700 krooni
osaühingu ja mitte alla 1000 krooni aktsiaseltsi
puhul.
Äriseaduse jõustumisega muutusid ka
mitmed sätted teistes seadustes. Nii on näiteks
kriminaalkoodeksis täiendavad paragrahvid 148` 913, mille kohaselt on äriregistrile kannete aluseks
ebaõigete kannete esitamise eest rahatrahv või
vabaduskaotus kuni 1 aastani; osaühingu või
aktsiaseltsi juhatuse liiget, kes ei kutsu kokku
osanike või aktsionäride koosolekut, kui bilansist
selgub, et vara on vähenenud alla nõutud
minimaalsuuruse või ei esitanud pankrotiavaldust,
on võimalik samuti trahvida või karistada kuni 1aastase vabaduskaotusega. Samasugused karistused
on ette nähtud ärisaladuse avaldamise ja audiitori
poolt aruandes ebaõigete andmete esitamise eest.

Põllumajandusreformi seisust
26.
juulil
toimus
järjekordne Kuuste sovhoosi
põllumajandusreformi komisjoni
koosolek.
Kuulati
sovhoosi
likvideerimisel teistelt laenatud
osakute
arvel
tervikvarasid
omandanud
firmade
poolt
võlgade tagasimaksmise olukorda. Küsimus on teravalt
päevakorras, sest osakute laenude
ja hoiuste vahendaja - Kuuste
Arveldusühistu - on halva
lepingute täitmise tõttu jäänud
osakusaajate ees maksegraafikust
maha. Osakute võlausaldajad aga
on õigustatult pahased, et nad
oma osakuid ikka veel kätte ei
saa. Teatavasti tuleb vastavalt
reformikavale eelkõige välja

maksta ühistatud vara osakud,
sageli on nende saajad juba
küllaltki kõrges eas.
Alustati
osaühingust
“Männiku”, keda arveldusühistu
nimetas kõige paremate maksjate
seas. Lepingu kohaselt tuleb tal
maksta ca 40 000 krooni aastas.
Tegevdirektori sõnul on praegu
küll veel maksegraafikust mahajäädud, kuid aasta lõpuks
jõutakse kindlasti graafikusse. On
uuendatud karja, loomade arv on
kasvanud 40 pea võrra. Sealt
hakkab sügisel tulema toodangut,
samuti on lootus nisu ja rukki
müügist saadava raha peale.
Arveldusühistu on rahul
ka selliste laenuvõtjatega, nagu

Sipe
Masinaühistu,
Heldur
Peterson ja AS ARUJÕE, kes on
maksetähtaegadest kinni pidanud.
Kolga
Põllumajandusühistu, kes tegeleb momendil
enda likvideerimisega, peab
maksma arveldusühistule teistelt
laenatud osakute eest 141360
krooni. Likvideerimiskomisjoni
esimees on kindel, et see summa
suudetakse ära maksta. Kõik
ülejäänud võlad on juba tasutud.
Otsustati, et hoonete müügist
veel laekuv raha läheb kohe
arveldusühistule võla katteks.
KOLGAle
anti
võlgade
likvideerimise viimaseks tähtajaks 1. oktoober.
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Osaühing VILLEMI on
suurema osa oma majandustegevusest samuti lõpetanud.
Osanikke on jäänud ainult kolm.
Üks osanikest on asunud looma
põllumajanduslikku eraettevõtet
Kitsekülas. Osaühingul on vaja
maksta arveldusühistule veel
435877 krooni. Otsustati esitada
OÜ VILLEMIle pankrotihoiatus
ja anda nõusolek osaühingu
likvideerimiseks 31. detsembriks
k.a.
Arveldusühistule
võla
maksmise tähtajaks lepiti kokku
1. oktoober.
Pankrotimenetlust otsustati
alustada
OÜ
KITSE
SEAKASVATUS suhtes, sest
osaühingu juhatus ei ole omal
jõul olnud suuteline võlgnevust
likvideerima.
Üksikisikutest - laenuvõtjatest on kõige suurem
võlglane Malle Tennosaar, kellel
on tasuda 12800 krooni.
Seni
on
Kuuste
Arveldusühistu saanud välja
maksta ühistatud varast 489907
krooni - veidi üle poole. Veel on
vaja maksta 453624 krooni. Alles
seejärel on järg tööosakute eest
raha ootajate käes.
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26. augustil
iga-aastane valla üritus Kurepalus:

Suvelõpupidu
Kell 12.00
LAAT Kurepalu kaupluse juures
Kultuurimajas SIRJE PEERNA
maalide näitusmüük
ja valla perenaiste HOIDISTE NÄITUS
Kell 14.00
LÕBUSÕIT HOBUSTEGA
Kurepalu ümbruses
Kell 15.00
SPORTLIKUD MÄNGUD lauluväljakul
LOTERII - IGA LOOS VÕIDAB
Kell 18.00
SIMMANN lauluväljakul
ÕLU. PUHVET
Kui vihma kõvasti sajab, toimuvad kõik üritused kultuurimajas.
Kes soovivad laadal kaubelda, teatagu eelnevalt vallamajja.

KODUKANDI LOOD III
lehekülgi Haaslava valla ajaloost.
UNIKÜLA
Uniküla esineb kirjalikes allikates juba 14.
sajandil. Rahvasuu pajatab, et oma nime saanud
Uniküla sellest, et seal maganud künnitööst
väsinud Kalevipoeg. Säng, kus ta pikutanud, on
praegugi näha Hammaste poole minnes paremat
kätt. Hobune olnud kammitsas teisel pool teed.
Selle murdnud magamise ajal hundid.
Kalevipoja künnivagu on umbes 1 km
pikkune, ebaühtlase laiusega ja sügavusega kohati
kuni 40 m. Siia tahtnud Kalevipoeg jõge künda.
Seal, kus ta hobusele piitsa andnud, saanud vagu
laiem. Töö jäänud aga pooleli, sest ader läinud
katki.
Legend Mõrsjamäest.

Möldripalu metsas, mitte kaugel UnikülaLootvina vahelisest teest, asub ümmargune mägi,
mida nimetatakse Mõrsjamäeks. Mäe tekkelugu
olevat järgmine: Elanud kord noormees ja neiu,
kes teineteist väga armastanud. Siis aga pidanud
noormees pikemaks ajaks sõtta minema. Ta
palunud neiut, et see teda ootaks ning talle truuks
jääks. Neiu lubanudki seda ning öelnud, et
noormees võib ta tappa, kui ta peaks vahepeal oma
armsamat petma. Noormees võitles sõjas vapralt
ning tuli kangelasena tagasi. Ilus neiu oli aga oma
tõotuse unustanud ning elanud kergemeelset elu.
Suures südamevalus kutsunud noormees neiu
samasse kohta, kus tõotus antud, surmanud seal
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esmalt neiu ja pärast ka enda. Ümberkaudsed
katnud nad kividega ja hiljemgi visanud iga
möödakäija veel ühe kivi juurde, sest alles siis, kui
kivikalme tipp tõuseb üle ümbruskonna
puulatvade, pidavat noormees leidma oma
südamerahu ning andestama mõrsjale tema süü.
Unikülas
Pruksa
talu
taga
asub
Kääpamägi. Seal toimunud Põhjasõja ajal Rootsi ja
Vene vägede vahel lahingud, milles langenud
sinna maetud olevat. Tenso talu taga asub
Kullamägi. Seal peaks olema kivi, mis koputades
vastu kõmiseb. See kivi olevat seest õõnes ja kulda
täis. Kivi on omapärane veel selle poolest, et ta
ülemine osa oleks nagu kunagi eraldatud olnud ja
siis jälle kaanena peale pandud. Umbes kilomeetri
kaugusel asub Käramägi. See võib tõenäoliselt olla
iidne rahvakoosolekute koht, kus peeti igasuguseid
nõupidamisi, mida nimetati kärajateks.
Kurikuulus on Vooremäe veeres asuv
Röövliorg. Siin olevat sageli toimunud teeröövid ja
kallaletungid. Omal ajal olevat Unikülas
tegutsenud hobusevargad. Soola talus elanud
tuntud hobusevaras Soola Eedi, kes saanud
hakkama isegi sellega, et varastanud teda
arreteerima tulnud politseiniku hobuse. Tema
kohta lauldud sellist laulu :
Uniküla - vargapesa
Soola Eedi - nende esä
Umbes 1875.a. paiku elas Unikülas kõva
mees - Jämme Jaak. Ta oli ümbruskonnas tuntud
oma jõu poolest. Tema kuulsus aga kadus ühe
korraga, kui Vana-Kuuste Sepa talust asus
Unikülla Pori tallu elama Juhan Koort. Jaagu
väljakutsel toimus nende vahel ühel pühapäeval
Uniküla veskijärve kaldal avalik jõukatsumine, kus
Juhan Koort näitas nii suurt võidukust, et Jaak
häbiga võitlusplatsilt jalga laskis. Ka Unikülas
Arikese veskis olnud samal ajal väga tugev
veskipoiss, kes võtnud korraga selga neli vakka
nisu, lasknud veel mehel ka otsa istuda ning läinud
siis treppi mööda veski teisele korrusele.
Uniküla
kandis
asuvad
mitmed
külakalmed. Et kirik asus kaugel, maeti sinna

hiljemgi, kui mujal maeti juba kirikaedadesse.
Unikülas Soola talu juures asuv mägi kannab
Kabelimäe nime, Uniküla silla juures algavat mäge
nimetati Kerkomäeks. Siia olevat veel 1863.a.
maetud mustlastüdruk. Naabruses asuvas Kitseküla
Kulla talu maal asub Surnumägi. Kabelimäe nime
kannab ka Puusta talu taga asuv mägi. Raudsepa
talu juures asunud aga kunagi kirik. Nimetatud
kohtades ja mujalgi, samuti ka Päkste, Kõivuküla
ja Kitseküla maadel on maaharimisel leitud
inimluid. Pole võimatu, et Kerkomäel on tõesti
kunagi kirik olnud ja Soola talu juures kabel. Osa
leidudest võib aga
seotud olla sõjaohvrite
matustega.
Oleks huvitav teada, kui palju eeltoodust
on tänaseks veel säilinud, kas vanad kohanimed
on veel käibel, kas erinevaist allikaist saadud
andmed langevad kokku või on mõned neist

Sünniaasta 1995

Erik Pungar
07.07.1995
Koke
Roland Reinvald
21.07.1995
Roiu
Palju õnne
emadele ja isadele!

vigased. Kellel on sellekohaseid teateid või muud
huvitavat kodukoha kohta, oleksime väga
tänulikud, kui jagate seda kõigiga.

Nõiasabat Vooremäel?
Tartus algas 12. jaanuaril
1619. a. kohtuprotsess kellegi
Else Pipersche (Piiperi Else?)
üle, keda süüdistati nõidumises.

Else ülekuulamine kestis viis
Muu
seas
nõudsid
päeva ja kohtu poolt süüdi kohtunikud tema käest andmeid
mõistetuna
ta
põletati teistegi nõidade kohta. Nendest
18.jaanuaril.
nimetas ta kõigepealt Reinu. Rein
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ja tema naine olevat alati olnud
kohal, kui nõiad tulid kokku ühel
mäel Tartu lähedal. Sinna
kogunenud oma poolsada nõida.
Else nimesid ei teadnud või ei
tahtnud öelda, suurem osa neist
nõidadest olevat juba niikuinii
surnud. Pealegi polevat tema
“vaim”, keda nimetati “lendavaks
loheks” teistega eriti tihedalt läbi
käinud.
Kokkutulemistel arutatud,
kellelt õnne ära võtta ja kellele
anda. Seal joodud hõbenõudest
õlut ja mõdu. Jooki saadud nende
käest, kellel õnne oli. Neile
kogunemistele võinud kõik nõiad
alati minna, kui neil tahtmist oli.
Pärast Else hukkamist
tuleriidal toodi kohtu ette Rein.
Kõigepealt tunnistas ta üles, et
võib nelja sõna ja noa abil
torkehaavasid terveks ravida. Ka
tema kirjeldas kokkutulekuid
“Tartu lähedal metsas asuval
mäel”. Ühel korral on aga koht
toodud veel täpsemalt: Tartu
Uniküla lähedal Sinimäel. (zu

Dörben auf dem Blauen Berg bei
Unnikülla).
Reinu andmetel võinud
sabatil olla kuni 1000 nõida, kes
seal söövad ja hõbenõudest
joovad: Tema ise olnud vaid
kokanaistele
veekandjaks.
Kokkadeks olnud Saksa-Jaagu
naine
ja
üks
lesknaine
Löwiküll´ast (Leevi külast?).
Pärast
söömaaega
kogunud
Saksa-Jaagu naine kõik noad
kokku ja pannud ühte kasti.
Saksa-Jaak ise aga olnudki
nõidade kokkukutsuja: puhunud
selleks vasest sarve, mis olnud
karjapasuna
moodi.
Rein
tunnistas, et tema saanud SaksaJaaguga kokku neli-viis aastat
tagasi Parike Laureni juures. Jaak
olla löönud talle kaks korda vastu
suud ja kutsunud: tule , ma
õpetan sind hea adraga kündma.
Kui Rein aga kutset vastu ei
võtnud, saatnud Jaak paari päeva
pärast, kui Rein põllul maganud,
tema kallale oma vaimud, nii et

ta polevat saanud mitu päeva
enam õieti liigutadagi.
Hiljem saanud Reinust
Else ettepanekul ise viie nõia
ülem. Üks neist, Pikkusenimeline, rääkinud, kuidas ta
nõidunud ühe talumehe vilja.
Teine - Pützi-nimeline andnud
kahele talumehele õnne. Kolmas
aga olnud Billicen Löwiküllast,
see rikkunud mõnel mehel
silmanägemise ja muutnud ühe
talunaise viljatuks. Neljas oli
Tiltzeni naine, kes olevat mõned
vasikad ära nõidunud. Viies aga
Kerna Persche (Kärnaperse!)
Peeter, tema nõidunud ära oma
lapsed ja veel kaks orbu.
Mida uskuda või mida
mitte, igatahes on kohtuprotokoll
säilinud ja seal on unikaalsed
andmed nõidade kokkutulekute
ehk sabatite kohta, mis on
ainukesed
kogu
Liivija
Eestimaa kohta üldse.

Valla talupidajate perekonnanimedest
Kambja kihelkonna inimesed pidid
perekonnanimed
saama
1826.aastaks,
mil
Liivimaal tehti järjekordne hingederevisjon.
Enamuse perekonnanimedest pani toonane Kambja
pastor Gustav Emmanuel Stockenberg, kes töötas
siin aastail 1803-1845. Suurem osa nimesid on
moodustatud peremehe või talu lisanimedest. Näit:
Almann (Ala talu), Kulmann (Kulla talu), Laber
(Labi talu), Roiland (Roio talu), Hanko (Hannoka
talu). Perekonnanimesid uurides on võimalik
jälgida ka valla asustuslugu ja omandisuhete
muutumist.
Talunimi
Ansi
Ersu
Harju
Henno
Jugari
Juhani

Peremehe nimi
Lillo Hansen
Juhan Ers
Anna Türk
Jaan Soo
Jaan Klauts
Juhan Klaosen

Sünniaeg
14.01.1817
24.01.1818
20.06.1829
23.08.1840
06.10.1844
?

1881. aastaks Haaslava mõisa (koos
Unikülaga) maa välja ostnud talupidajate
nimestikus esinevad juba paljud perekonnanimed,
mis on säilinud tänaseni, sageli aga muudetud
nimede eestistamise käigus:

Kangru
Käo
Karu
Kesa
Kirbu
Kitse
Klaose
Kliima

Karl Ango
Jaan Opmann
Jaan Silm
Johannes Zobel
Jaan Rosenthal
Rein Anko
Jaan Savik
Jaan Kliim

22.10.1840
11.01.1827
07.09.1835
xx.05.1837
25.09.1846
12.03.1836
22.10.1849
09.11.1833
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Kondi
Kortsu
Kriisa
Kriisa
Kulla
Labi
Laksi
Laugi
Lepiku
Lilu
Lingi
Logina
Loku
Lusepera
Mällo
Marguse
Miku
Molliku
Musta
Papa
Peetso
Piirilombi
Porga
Pori
Pruksa
Pruuli
Raudsepa
Roa
Rodna
Rüütli
Saage
Sabali

Kusta Wassil
Joachim Rosenthal
Jüri Tammann
Jaan Link
Jaan Gold
Michel Klaosen
Jaan Klaos
Peter Iwan
Märt Toom
Toomas Kahma
Juhan Link
Hendrik Prikko
Jaan Grosberg
Juhan Sabel
Michel Iwan
Juhan Henn
Juhan Opmann
Peter Duberg
Jaan Kiesa
Juhan Link
Juhan Soo
Jaan Hagel
Jüri Kärn
Juhan Koord
Jaan Pruks
Juhan Klaosen
Peter Soo
Jaan Märtin
Juhan Grosberg
Juhan Palla
Jaan Wirro
Hendrik Zoobel

03.10.1843
24.03.1827
29.03.1823
24.06.1851
28.02.1825
20.06.1827
22.06.1820
03.02.1851
04.03.1836
07.02.1818
19.04.1851
29.01.1817
11.04.1835
18.11.1840
07.01.1847
29.09.1833
23.01.1830
06.12.1823
20.01.1827
22.09.1838
24.03.1846
02.12.1844
08.10.1834
02.11.1841
22.04.1843
14.12.1847
10.02.1853
25.12.1829
06.09.1847
07.09.184?
16.03.1830
21.08.1838

Sepa
Siimo
Sika
Sillaotsa
Sisaski
Soola
Soovere
Suusa
Taari
Tanni
Tensu
Tiku
Tilba
Tõnu
Toomu
Treiali
Tsiirma
Tsirgaste
Tsobi
Tullu
Ute
Vangi
Vantka
Venne

Jüri Voltri
Juhan Hansen
Jaan Krooman
Juhan Rasva
Jaan Klaosen
Jaan Rosenthal
Juhan Voltri
Jaan Zoobel
Jüri Taar
Juhan Toom
Jaan Roiland
Juhan Udel
Jaan Rosenthal
Märt Laaber
Jaan Toom
Mari Toom
Lillo Meier
? Kapp
Peter Hansen
Kusta Adamson
Jaan Hansen
Juhan Kliim
Jaan Post
Jaan Klaosen

20.02.1851
10.01.1851
30.09.1828
06.03.1842
11.07.1824
22.09.1838
01.07.1831
05.03.1845
21.09.1827
29.02.1820
24.12.1844
06.06.1829
21.02.1858
17.11.1815
?
?
14.02.1823
?
19.01.182?
29.05.1843
10.11.1858
26.09.1843
07.07.1847
24.06.1823

ÕIGUSAKTID
Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
nr. 332 17.07.1995
Kinnitada Kriimani külas õigusvastaselt
Johan Seebachilt võõrandatud Kungla A-6 talu
maa võõrandamisaegne maksumus ning määrata
kompensatsioon tagastamata jäänud 5,0 ha eest
30 160.- krooni omandireformi õigustatud subjekti
Linda Tarakanova pärijatele.
nr.333 17.07.1995
Kinnitada Kõivuküla külas õigusvastaselt
Johan Pulleritsilt võõrandatud Aviko 37 talu maa
maksumus ning määrata selle eest kompensatsioon

29 035.- krooni omandireformi õigustatud subjekti
Viljar Pulleritsi pärijatele.
nr. 334 17.07.1995
Tagastada Aadami külas õigusvastaselt
võõrandatud Aadami talu maast 53,9 ha
omandireformi õigustatud subjektile Kai Kirsile,
kes elab Tartus Sõbra t. 8.
nr. 335 17.07.1995
Tagastada Igevere külas õigusvastaselt
võõrandatud Juhani
talu maast 41,4 ha
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kaasomandusse
omandireformi
õigustatud
subjektidele Tõnis Otsale, kes elab Tartus Aardla t.
144-13, Vello Otsale, kes elab Tartus Kastani t. 301 ja Siiri Otsale, kes elab Tartus Kastani t. 30-1.
nr. 336 24.07.1995
Alustada menetlust Aadami (Sipe) külas
Rätsepa talu omaniku Helene Hildegard Kingu
poolt reaalse repressiooniohu tõttu maha jäetud
vara kompenseerimise kohta. Kompensatsiooni
saajaiks on omandireformi õigustatud subjektid
Helmut Kingu, kes elab Tallinnas Risti t. 7-11,
Astrid Preekel, kes elab Tallinnas Viiralti t. 3-5 ja
Erika Koemets, kes elab Tartus Jaama t. 51-2.
Kuna hoonete võõrandamisaegse maksumuse
suuruse kohta dokumendid puuduvad, määrata
maksumuse kindlakstegemiseks ekspertiis.
nr. 337 24.07.1995
Kinnitada Aardla külas Osvald Treialilt
õigusvastaselt võõrandatud Treiali talu maa
võõrandamisaegne
maksumus
ja
määrata
kompensatsioon tagastamata jäänud 4,18 ha maa
eest 32778.- EEK omandireformi õigustatud
subjektile Vilma Pabuskile, kes elab Tartu linnas
Sangla 38.
nr.338 25.07.1995
Kinnitada Kriimani külas Karl Pungalt
õigusvastaselt võõrandatud Kalda A-32 talu maa
võõrandamisaegne maksumus ning määrata
kompensatsioon tagastamata jäänud 4,12 ha eest
24 815.- EEK omandireformi õigustatud subjektile
Eda Kalmrele, kes elab Tartus Aasa t. 16.
nr. 339 25.07.1995
Kinnitada Lange külas Eduard Lõivokeselt
õigusvastaselt võõrandatud Vahe A-128 talu maa
võõrandamisaegne
maksumus
ja
määrata
kompensatsioon 62 391.- EEK omandireformi
õigustatud subjektile Kalju Lõivukesele, kes elab
Tartus Turu 7-59.

nr.340 25.07.1995
Kinnitada Kõivuküla külas Andres Mirkalt
õigusvastaselt võõrandatud Andrese talu maa
võõrandamisaegne
maksumus
ja
määrata
kompensatsioon 366 908.- EEK omandireformi
õigustatud subjektile Linda Paimile, kes elab
Tallinnas Salme t.27-5.
nr. 341 25.07.1995
Kinnitada Kõivuküla külas Andres Mirkalt
õigusvastaselt võõrandatud Kõivu nr. 36 talu maa
võõrandamisaegne maksumus ning määrata
kompensatsioon 299 926.- EEK omandireformi
õigustatud subjektile Linda Paimíle, kes elab
Tallinnas Salme t.27-5.
nr. 343 31.07.1995
Alustada menetlust Kriimani külas
Johannes
Seebalt
1945.a.
õigusvastaselt
võõrandatud Savi A-51 talu vara kompenseerimise
kohta. Kompensatsiooni saajails on omandireformi
õigustatud subjektid Edgar Seeba, kes elab Tartus
Kuuse t.2, Otto Seeba, kes elab Tartus Pikk t. 7634 ja Siiri Lust, kes elab Tartus Alasi t. 1. Hoonete
võõrandamisaegse maksumuse kindlakstegemiseks
määrata ekspertiis.
nr. 344 07.08.1995
Anda asutamisluba aktsiaseltsile “Paabu”
aadressil: Haaslava vald Roiu alevik, Paabu talu
põhikirjajärgseks tegevuseks Haaslava vallas.
nr. 345 07.08.1995
Anda asutamisluba aktsiaseltsile “Pumeks”
aadressil: Haaslava vald Kurepalu küla Õuna talu
põhikirjajärgseks tegevuseks Haaslava vallas.
nr. 347 09.08.1995
Eraldada valla eelarve reservfondist 4600.EEK raha valla munitsipaalettevõtte “RAV”
katlakütjate koolituskuludeks.

Mälestame lahkunuid
Lembit Traat
24.01.1938 - leiti 04.08.1995
Kitseküla

Salme Jansen
14.02.1904 - 08.08.1995
Uniküla

