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Haaslava valla infoleht

Koolisügis on käes
Esimesel septembril alustasid kooliteed ka meie valla õppurid. Õnnitleme uue õppeaasta puhul
kõiki õpilasi ja õpetajaid, eriti aga lapsi, kes alustasid esimeses klassis:
Sillaotsa Põhikool
Kristi Bebeleva
Andrus Bebelev
Raido Ivanov
Kaidi Jõepera
Elon Kangur
Evely Kangur
Arno Lepp
Timo Mals
Tõrvandi Algkool
Helar Voore
Vilmar Rulli

Merle Mumm
Priit Pihlo
Riho Puusepp
Siim Raidma
Daniel Saabel
Signe Zujeva
Agnes Taro
Kadri Jurs

Tartu Kesklinna Kool
Triin Aasmäe
Tartu 6. Keskkool
Anita Jegorova
Tartu 10. Keskkool
Teele Otti
Tartu 15. Keskkool
Kerttu Kuslap

Sölve Sloog
Taivo Vilpo

Täienduskoolitusest ja ümberõppest
Sügise saabumisega on
jälle põhjust ka täiskasvanutel
mõelda õppimisele. On tekkinud
vajadus
ümberõppeks
ja
täienduskoolituseks. Et maal
jätkuks tegevust kõigile, on vaja
traditsioonilise põllumajanduse
kõrvale teisi ettevõtluse vorme.
Alustajate
kõrval
vajavad
täienduskoolitust ja ümberõpet
ka juba tegutsevad ettevõtjad.
Koolitus annab nii alustamisjulgust kui majandusalaseid
teadmisi. Kindlasti tasub mõelda

ka
põllumajanduskoolitusele,
sest
talumajapidamises
on
kasulik
mõndagi
ümber
korraldada, kasvõi orienteeruda
uute kultuuride kasvatamisele.
Et sellistest soovidest
ülevaadet ja abivajadusest teavet
saada, on valla elanikel vaja
pöörduda juba 3. oktoobriks
vallavalitsuse
poole.
Oma
avalduses märkige nimi, töökoht
või selle puudumine, soovitav
täienduskoolitus või ümberõppe
liik. Kui olete juba teada saanud,

kus vajalikku koolitust antakse,
kirjutage avaldusse ka selle
koolitusasutuse
nimetus
ja
asukoht.
Vald toetab täienduskoolitust ja ümberõpet ka
rahaliselt, milleks on eelarves
ette nähtud summad. Täiskasvanute koolitust jääb vald
toetama ka edaspidi. Kellel
plaan on küps, pöörduge kohe
vallamajja.
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JOHANNES LOOST 65
Et aastad kaovad ja aastatega
tilkhaaval palgest kaob punagi
see nii on seatud, see mind ei sega —
meid kõiki ootab see kunagi.
A. Sang
See oli mihklikuul 30 aastat tagasi, kui üks
mihklikuul sündinud noormees asus tööle Sillaotsa
koolis. Olla teine kena tumeda peaga noor mees
olnud. Tänavu täitub tal aga juba 65. eluaasta.
Õnnitleme tähtpäeva puhul !
Johannes Loost — tema see oli — on meie
kandi rahvale tuntud mees. Kellele õpetajana, kellele
koolidirektorina, kellele koorijuhina, kellele lihtsalt
kui lahke sõnaga mees. Sellel muhedal mehel on pikk
ja tegevusrohke tööaastate rida selja taha jäänud. Ta
on palju jõudnud ja palju saavutanud. Seda ikka hea
sõna ja südamliku osalusega teiste tegemistesse.
Nagu ühel õigel koolipapal peab, on tema tegevus
seniajani iseäranis mitmekülgne olnud. Kui hakata
meenutama, millega tema nime siduda võiks, saame aukartustäratava rea. Johannesel on ikka
muusikasoont olnud. Ta on juhatanud orkestrit ja laulukoori ning on häälekas ja sõnakas kooriliige
seniajani. Hea hoo on tema käe all sisse saanud poisse köitev liiklusinspektorite tegevus. Kooli aia ja
ümbruse liigirikkuski pole iseenesest sündinud. Kokku ligi 44 aastat, neist 23 meil on tema käe all saadud
teadmisi bioloogiast.
Johannes Loost on ikka ka ametlikus korras kiita
saanud. Antud kord preemiatki — 15 rubla. Auväärses eas
B. G. Forseliuse Selts on teda aga pidanud oma
teenetemedali vääriliseks.
Sünniaasta 1995
Aastad pole meest säästnud. 1988 andis ta oma
suuremad tegemised üle kahele “pojale” — koorijuhina
Merilin Kivi
usaldas ta oma tööd jätkama Kalev Lindali, koolijuhi
10.08.1995
mantli päris Ain Esko.
Tegelikult pole Johannes Sillaotsa koolist eemale
Ignase
jäänudki. Hea meel on õpetajail teda kohata kooli kroonika
jaoks ülesvõtteid tegemas ja kooli tähtpäevadel osalemas.
Sandra Muraševa
Meil, õpetajatel, on hea ja kerge temaga lävida, sest tema
12.08.1995
teab ja mõistab,tema on oma turjal seda koormat pikki
Tõõraste
aastaid kandnud.
Sillaotsa kooli õpetajad
Merili Saarna
Haaslava Vallavalitsus ühineb kõigi õnnitlejatega
ning loodab edaspidigi juubilari abile ning toetusele.
Soovime üheskoos tugevat tervist ja rõõmsat meelt
kõikideks järgnevateks aastateks !

19.08.1995
Ignase
Palju õnne
emadele ja isadele!
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ROIU PEREARSTIKESKUS

Politseiteated
15. septembril ajavahemikul kella 18.15 - 18.27
varastati Reola raudteejaamast Eesti Raudteele
kuuluv naistejalgratas “Baltik-Vairas”. Rattaraam on
musta-lillakirju, iste on kaetud musta-lillakollasekirju tehismaterjaliga. Pakiraam on maha
võetud, esitule klaas katki, mõlema ratta kodarate
küljes oli 2 kollast reflektorit. Kahju suurus on 1144
krooni. Kahtlustatakse tundmatut heledapäist 10-12
aastast poissi, kes kandis musti dresse ja valgeid
jalatseid ning oli kooliranitsaga.
Ööl vastu 19. septembrit varastati Unikülas
Kuuste metskonna Möldripalu vahtkonnas raielangil
seisvalt metsaveotraktorilt “Valmet 862” kaks akut,
generaator, jagaja, tööriistu ja Fiscars´i haarats koos
peaga. Traktor kuulub aktsiaseltsile “Hanno”.
Ööl vastu 18. septembrit murti sisse Jaanus
Reisnerile kuuluvasse töökotta Ignase külas ning
varastati neli drelli ja plekikäärid. Kahju suurus on
2500 krooni.
Kõigil, kes teavad midagi eelnimetatud
kuritegudest, palume teatada politseile tel. 415 402
või tel. 490 130. Nende sündmuste kohta algatatakse
kriminaalasjad. Käes on sügis ja seega sagenevad

alates 2. oktoobrist Roiul, Kesktänav 9
Perearst Virve Raidma
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8 - 12
13 - 18
9 - 13
10 - 14
8 - 12

14 - 16
15 - 17
16 - 18
14 - 16

Koduvisiitide vastuvõtt telefoni teel
vastuvõtu aegadel.
tel.490 148
Tervistavate kohtumisteni !
nagu
eelmiselgi
aastal
ebaseaduslikud
metsaraided ning metsamaterjali vargused.
Soovitan kõigil metsaomanikel ja ülestöötajatel
olla valvsad ning sagedamini oma valdusi
külastada, et ennetada või vähemalt kiiresti
avastada tekitatud kahju.
Konstaabel Ivar Dubolazov

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu
MÄÄRUS
Kurepalu

13.09.1995

nr.21/7

Haaslava valla põhimääruse
muutmine
Muuta Haaslava valla põhimääruse I osa p.11 ja 11.1 ning sõnastada peatükk Valla vapp
ja lipp järgmiselt:
Valla vapp ja lipp.
11. Haaslava vallal on oma vapp.
11.1 Haaslava valla vapil on sinisel kilbil kuldsest kaarlõikelisest vapitüvest
tõusev kuldne mänd ja vapitüve keskel sinine kuusnurkne täht.
11.2 Valla vapi sinine värvus on
lootuse värv, ta sümboliseerib ka valla
territooriumi piiravat Emajõge ning Kambja ja Võnnu kihelkonna piiriks olevat Mõra
jõge. Kuld on jäävuse, kindluse ja tugevuse sümbol. Mänd sümboliseerib visadust,
järjepidevust ja arengut. Täht kujutab valla territooriumil asunud terviseallikaid
ning sümboliseerib puhtust, vaimsust ja rahva tarkust. Vapi kuldne kaarjas tüvimik on
Vooremäe kujutiseks.
11.3 Haaslava valla vappi kasutatakse valla vapipitsatil, samuti valla ametlikel
trükistel ja suveniiridel.
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11.4 Haaslava valla vapi kasutamine kujunduselemendina, reklaamidel, toodetel jms. on
lubatud ainult vallavalitsusega kooskõlastatult.
11.5 Haaslava vallal võib olla oma lipp, mis kuulub kooskõlastamisele,kinnitamisele
ja registreerimisele vastavalt seadusele.
Voldemar Kuningas
volikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu
MÄÄRUS
Kurepalu

13.09.1995

nr.21/6

Haldusõigusrikkumiste arutamine
ja protokollide koostamine
haldusõigusrikkumiste kohta.
Vastavalt haldusõigusrikkumiste
Vallavolikogu m ä ä r a b:

seadustiku

§

188

ja

§

228

lg.

1

Haaslava

1.Kinnitada ametiisikuteks, kellel on kohustus kontrollida ja teostada järelvalvet
vastavate
eeskirjade
täitmise
üle,
õigus
koostada
protokolle
ja
arutada
haldusõigusrikkumise asju, millised on toime pandud Haaslava valla territooriumil:
1.1 Vallavalitsuse liige, maanõunik:
§ 39
Maaomandiõiguse rikkumine.
§ 40
Maavarade ja maapõue omandiõiguse rikkumine.
§ 41
Veeomandiõiguse rikkumine.
§ 44
Maa ja mulla kaitse eeskirjade rikkumine.
§ 45
Maa rikkumine.
§ 46
Maakasutuse õiguse alusel kasutatava maa tähtajaks tagastamata
jätmine või selle sihipäraseks kasutamiseks kõlblikku seisukorda
viimata jätmine.
§ 47
Omavoliline kõrvalekaldumine maakasutuse otstarbest.
§ 48
Maakasutamise piirimärkide kahjustamine.
§ 49
Maa arvestuse korra rikkumine.
§ 50
Maavarade ja maapõue kaitse.
§ 52
Vee kasutamise ja kaitse korra rikkumine.
§ 54
Veekaitse- ja veevõturajatiste või seadmete kahjustamine.
§ 75
Külvi kahjustamine.
§ 76 lg 2
Taimekarantiini eeskirjade rikkumine.
§ 77
Umbrohu- ja võsatõrje abinõude rakendamata jätmine.
§ 78
Unimaguna või kanepi külvamine.
§ 122
Tee kasutamise eeskirjade rikkumine(valla teede osas)
1.1.1 Protokollide koostamise õigus p. 1.1 loetletud haldusõigusrikkumiste osas anda
ka vallavolikogu maa- ja omandireformi komisjoni esimehele.
1.1.2 Anda protokollide koostamise õigus p. 1.1 ja 1.1.1 nimetatud ametiisikutele
järgmiste haldusõigusrikkumiste osas, mille arutamine ei kuulu vallavolikogu poolt
määratud isikute kompetentsi:
§ 67
Ebaseaduslikult loodusest hangitud loodusvarade vastuvõtmine.
§ 79
Kuivendussüsteemide veejuhtmete ja neil
asuvate hüdrotehniliste
rajatiste ekspluatatsiooni kaitse ja korras
hoiueeskirjade
rikkumine ning nende süsteemide ja rajatiste kahjustamine.
1.2 Vallavalitsuse liige, maanõunik.
§ 58
Õhu kasutamise ja kaitse eeskirjade ning nõuete rikkumine.
§ 59
Jäätmete käitlemise korra rikkumine.
§ 60
Normatiive ületava müra põhjustamine.
§ 73
Ehitusmaterjalide ja -normide rikkumine.
§ 166
Eluruumide kasutamise eeskirjade rikkumine.
§ 167
Heakorraeeskirjade rikkumine.
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1.2.1 Protokollide koostamise õigus p. 1.2 loetletud haldusõigusrikkumiste osas anda
ka valla munitsipaalettevõtte "RAV" direktorile.
1.3 Vallavalitsuse liige, sotsiaalnõunik:
§ 132lg.1
Kauplemise nõuete rikkumine.
§ 133
Turul ja tänaval kauplemise eeskirjade rikkumine.
§ 134
Ostja või tellija petmine.
§ 135
Tarbija elule, tervisele või varale ohtlike kaupade müük või
valmistamine.
§ 142
Avaliku korra eeskirjade rikkumine.
§ 153
Lapse kasvatamise ja õpetamise kohustuste täitmata jätmine.
§ 165
Ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse ja kasutamise korra rikkumine.
§ 169
Standartides esitatud kohustuslike nõuete eiramine.
1.3.1 Protokollide koostamise õigus anda p. 1.3 loetletud kaubandust, teenindust ja
tarbijakaitset käsitlevate paragrahvide osas anda ka vallavolikogu liikmele, kellele
volikogu teeb ülesandeks vastava valdkonna kontrollimise.
1.3.2 Anda protokollide koostamise õigus p. 1.3 ja 1.3.1 nimetatud ametiisikutele
järgmiste haldusõigusrikkumiste osas, mille arutamine ei kuulu vallavolikogu poolt
määratud isikute kompetentsi:
§ 135 lg 3
§ 155

Tarbija elule tervisele või varale ohtlike kaupade müük või valmis
tamine, kui sellega põhjustati kahju isiku tervisele või varale.
Massiürituste korraldamise nõuete rikkumine.

1.4 Vallavalitsuse liige, vallasekretär.
§ 180
Sünnist või surmast teatamata jätmine.
§ 142
Avaliku korra eeskirjade rikkumine.
1.4.1 Anda protokollide koostamise õigus p. 1.4 nimetatud ametiisikule järgmiste
haldusõigusrikkumiste osas, mille arutamine ei kuulu vallavolikogu poolt määratud
isikute kompetentsi:
§ 181
EV Riigikogu valimisseaduse sätete rikkumine.
§ 182
Agitatsioon riigi või kohaliku omavalitsuse esindusorgani valimise
päeval või rahvahääletuse päeval.
1.5 Riigi metsaameti valla metsaspetsialist.
§ 42
Metsaomandiõiguse rikkumine.
§ 43
Omandiõiguse rikkumine loomariigi objektidel.
§ 55
Puidu või muude metsasaaduste varumise korra või muul viisil metsa
kasutamise korra rikkumine.
§ 56
Metsa või üksikute puude või põõsaste ebaseaduslik raiumine või
muul viisil kahjustamine.
§ 62
Loomastiku kaitse ja kasutamise korra rikkumine.
§ 63
Kalavarude kaitse ja kasutamise korra rikkumine.
§ 64
Jahiloomastiku kaitse ja kasutamise korra rikkumine.
§ 65
Loomade ja lindude julm kohtlemine.
1.6 Vallavalitsuse liige, valla pearaamatupidaja
§ 136
Arveldustšeki vastuvõtmisest keeldumine.
§ 137
Ebaseaduslik ettevõtlus.
§ 140
Isikult ebaseadusliku tasu saamine elanike teenindamisega seotud
tööde tegemise eest.
§ 141
Tuludeklaratsioonide täitmisest või maksude tasumisest
kõrvalehoidmine.
1.6.1 Protokolli koostamise õigus p. 1.6 loetletud haldusõigusrikkumiste kohta anda
ka vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehele.
1.7 Valla päästeteenistuse ülem
§ 156
Tuleohutuseeskirjade nõuete rikkumine.
§ 142
Avaliku korra eeskirjade rikkumine.
1.8 Kaitseliidu Haaslava rühma ülem
§ 142
Avaliku korra eeskirjade rikkumine.
2. Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu määrus nr. 5/2 19. jaanuarist 1994.a.
Voldemar Kuningas
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Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
14. 08. 1995 nr. 348
Kinnitada Kriimani külas Rudolf Koortilt
õigusvastaselt võõrandatud Lepa 17 talu 3,0 ha
maa võõrandamisaegne maksumus ning määrata
kompensatsioon nimetatud maa eest à 11762.EEK omandireformi õigustatud subjektidele Vilma
Annukile, kes elab Tartus Kalda tee 20-70 ja Ingrid
Sklovenkole, kes elab Tartus Kaunase pst 38-10.
14.08.1995
nr. 349
Kinnitada Jaan Viilupilt, Alide Pruulelilt ja Osvald
Viilupilt õigusvastaselt võõrandatud Naritse 10
talu maa võõrandamisaegne maksumus ning
määrata kompensatsioon 19089.- EEK tagastamata
jäänud 2,7 ha maa eest omandireformi õigustatud
subjektile Virve Mustale, kes elab Roiu alevikus.
14.08.1995
nr.351
Tagastada omandireformi õigustatud subjektile
Aulis Kaljundile, kes elab Tartus Kaunase pst 63-6
32,1 ha maad Tigete talu taastamiseks Uniküla
külas.

14.08.1995
nr. 352
Tagastada omandireformi õigustatud subjektidele
Aksel Pruksile, kes elab Tartus Ilmatari 14 ja
Johanna Viljakule, kes elab Tartus Kalda tee 20-72
kaasomandusse 22,2 ha maad Pruksa talu
taastamiseks Uniküla külas.
14.08.1995
nr.353
Tagastada omandireformi õigustatud subjektile
Aksel Voitkale, kes elab Tartus Kuu t. 12-6 10,4
ha maad Soosaare talu taastamiseks Uniküla külas.
14.08.1995
nr. 354
Anda asutamisluba aktsiaseltsile “Purpurell”
(põhitegevusalad: kaubandus, vahendus, autode
hooldus).
21.08.1995
nr.355
Jagada Elmar Lillole kuuluv Veski talu 6,6 ha
Haaslava külas kaheks kinnisasjaks seoses
omaniku sooviga üks maatükk müüa.

21.08.1995
nr. 356
Kinnitada Nikolai Kalalt ja Aleksei Otsalt
Kitseküla külas õigusvastaselt võõrandatud
Sillaotsa
A-42
talu
35,21
ha
maa
võõrandamisaegseks maksumuseks 276103 krooni
ning määrata kompensatsioon à 165662 krooni
omandireformi õigustatud subjektidele Nikolai
Kalale, kes elab Tartus Aleksandri 88-5 ja Nikolai
Otsale, kes elab Pärnumaal Aruväljal.
21.08.1995
nr.357
Kinnitada
Hugo
Hiiolt
Uniküla
külas
õigusvastaselt võõrandatud Raudsepa 24 talu
35,161 ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks
275718 krooni ning määrata omandireformi
õigustatud subjektile Hugo Hiiole (surnud
24.01.1995,
pärija:
Uuno
Annamaa)
kompensatsioon tagastamata jäänud 6,712 ha eest
52633 krooni.
21.08.1995
nr. 358
Kinnitada August-Alfred Issakult Koke külas
õigusvastaselt võõrandatud Kunnimäe 84 talu
10,295 ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks
80729 krooni ning määrata omandireformi
õigustatud subjektile Tõnu Issakule (surnud,
pärijad Malle Issak ja Toomas Issak, kes elavad
Kuressaare linnas Smuuli 12-39) kompensatsioon
40364 krooni.
21.08.1995
nr. 359
Kinnitada Davet Rasvalt Tõõraste külas
õigusvastaselt võõrandatud Kuremäe A-27 talu
18,46 ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks
147225 krooni ning määrata kompensatsioon ½
maa eest 73612 krooni omandireformi õigustatud
subjektile Keida Raudsepale, kes elab Tartus
Salme t. 32A-1.
21.08.1995
nr. 360
Kinnitada Arthur Tentsilt Tõõraste külas
õigusvastaselt võõrandatud Pihla A-143 talu 7,19
ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks 45888
krooni ning määrata kompensatsioon tagastamata
jäänud 2,69 ha maa eest à 6248 krooni
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omandireformi õigustatud subjektidele Reet
Allekõrsile, kes elab Tartus Aardla 188-1, Milvi
Kerovile, kes elab Tartus Veeriku 8-13 ja Peeter
Tensile, kes elab Tõõraste külas.
21.08.1995
nr. 361
Kinnitada Alma Peikeril Haaslava külas
õigusvastaselt võõrandatud Soo A-22 talu 3,98 ha
maa võõrandamisaegseks maksumuseks 31209
krooni ning määrata kompensatsioon nimetatud
maa eest 31209 krooni omandireformi õigustatud
subjektile Jaanus Peikerile, kes elab Tartus Vasara
25A-56.
21.08.1995
nr. 362
Kinnitada Peeter Raudsepalt Igevere külas
õigusvastaselt võõrandatud Tsirgaste 46 talu 44,89
ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks 352009
krooni ning määrata kompensatsioon nimetatud
maa eest à 176004 krooni omandireformi
õigustatud subjektidele Virve Ramm´ile, kes elab
Tartus Suur-Kaar 69-1 ja Anne Tollimägi´le, kes
elab Tartu vallas Kobratu külas.
21.08.1995
nr. 363
Määrata ühekordne sotsiaalabitoetus 300 krooni
Veera Lantsovale kooskõlas vallavolikogu
määrusega 13/2 19.10.1994.
28.08.1995
nr.364
Peatada
Malle
Tennosaarele
väljastatud
kauplemisloa nr. 44 kehtivus alates 01.09.1995
kuni Tartumaa Maksuameti protokollis nr.69
17.08.1995 toodud puuduste kõrvaldamiseni.
28.08.1995
nr.365
Määrata ühekordsed sotsiaalabi toetused à 300
krooni järgmistele isikutele: Ülle Vetka ja Raivo
Haljas ning à 150 krooni Tiina Tihamets ja Jakob
Naujokas.
04.09.1995
nr.366
Kinnitada
Georg
Ottaselt
Ignase
külas
õigusvastaselt võõrandatud Villemi 108 talu
150,561
ha
maa
võõrandamisaegseks
maksumuseks 1 180 639 krooni ning määrata
kompensatsioon tagastamata jäänud 16,896 ha maa
eest 132 491 krooni omandireformi õigustatud
subjektile Aita Ottasele, kes elab Tartu linnas Uus
69-51.
04.09.1995

nr.367
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Kinnitada Eduard Orak´ilt Aadami külas
võõrandatud Kamsu 21 talu 32,81 ha maa
võõrandamisaegseks maksumuseks 257 273 krooni
ning määrata kompensatsioon 1/3 nimetatud maa
eest omandireformi õigustatud subjektile Kalju
Orrak´ile, kes elab Tartus Riia 87-1.
04.09.1995
nr. 368
Kinnitada Alviine Seebach´ilt Kriimani külas
õigusvastaselt võõrandatud Savi 51 talu 9,640 ha
maa võõrandamisaegseks maksumuseks 75 592
krooni ning määrata kompensatsioon 25 197
krooni 1/3 nimetatud maa eest omandireformi
õigustatud subjektile Siiri Lustile, kes elab Tartus,
Alasi 1.
04.09.1995
nr.369
Kinnitada Johannes-Oskar Seebalt Kriimani külas
õigusvastaselt võõrandatud Saiba 19 talu 16,544 ha
maa võõrandamisaegseks maksumuseks 113 166
krooni ning määrata kompensatsioon 1/3
nimetatud maa eest omandireformi õigustatud
subjektile Siiri Lustile, kes elab Tartus Alasi 1.
04.09.1995
nr. 370
Kinnitada Helene-Hildegard Kingult Aadami külas
võõrandatud Rätsepa (Retseppa) 105 talu 62,262
ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks 488
233 krooni ning määrata kompensatsioon
nimetatud maa eest à 162 744 krooni
omandireformi õigustatud subjektidele Helmut
Kingule, kes elab Tallinnas Risti 7-11, Erika
Koemetsale, kes elab Tartus Jaama 51-2 ja Astrid
Preekelile, kes elab Tallinnas Viiralti 3-5.
04.09.1995
nr.371
Kinnitada
Jaan
Kliim´ilt
õigusvastaselt
võõrandatud Kliima 28 talu 36,78 ha maa
võõrandamisaegseks maksumuseks 288 414 krooni
ning määrata kompensatsioon ½ nimetatud maa
eest à 72104 krooni omandireformi õigustatud
subjektidele Varje Vainarule, kes elab Suure-Jaani
vallas Lahmuse külas ja Viive Palmitsale, kes elab
Haapsalus Roosi t.3.
04.09.1995
nr.372
Kinnitada Rudolf Kilk´ilt Metsanurga külas
õigusvastaselt võõrandatud Tüüra 18 talu 47,775
ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks 374
633 krooni ning määrata kompensatsioon
tagastamata jäänud 3,988 ha maa eest 27 664
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krooni omandireformi õigustatud subjektile Linda
Varesele, kes elab Tartus Maisi 26.
04.09.1995
nr.373
Kanda üle ühekordse sotsiaalabitoetusena 100.EEK Sillaotsa Põhikoolile Diana Laane
toitlustamiskulude katteks.
11.09.1995
nr. 374
Pidada võimalikuks Uniküla külas asuva 2,3 ha
end. Piiri 113 talu maal asuva maa ostueesõigusega
erastamist Vaike Makovei´le, kelle elukoht on
Tartu linnas Pepleri 10-5, kes on nimetatud maa
erastamise
õigustatud
subjektiks
vastavalt
maareformi seaduse § 21.
11.09.1995
nr. 375
Pidada võimalikuks maavara kaevandamise loa
väljaandmist aktsiaseltsile “Telver” Vooremäe

ehitusliiva kaevandamiseks tingimusel, et on
vormistatud
maa
kasutamise
õigus
kaevandamiseks vajaliku maa osas.
12.09.1995
nr. 377
Moodustada Haaslava vallaarsti ametikoht.
18.09.1995
nr. 378
Kinnitada Haaslava vallaarsti põhimäärus.
18.09.1995
nr.379
Kinnitada Roiu Perearstikeskuse põhimäärus.
18.09.1995
nr.380
Eraldada valla eelarve reservfondist 8267 krooni
Roiu
lasteaia
hoone
katusekattetööde
finantseerimiseks.

Mälestame lahkunuid

Voldemar Oks
10.07.1910 - 17.08.1995
Ignase

Heino Voiter
04.11.1946 - 16.08.1995
Aadami

Maria Mällo
01.10.1903 - 30.08.1995
Aardla

