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Haaslava valla infoleht

Ettevõtlikele uus võimalus laenu taotlemiseks
On võimalus taotleda laenu Balti-Ameerika
ettevõtlusfondist (BalAEF). See fond loodi
ühenduses Ida-Euroopa Demokraatia Toetamise
Akti vastuvõtmisega Ameerika Ühendriikide
Kongressi poolt 1989.a. Läbi USA Rahvusvahelise
Abi Agentuuri on fondile eraldatud 50 miljonit
dollarit väikese ja keskmise suurusega ettevõtete
finantseerimiseks Eestis, Lätis ja Leedus. Esialgu
on sellest summast kasutada 5 miljonit dollarit iga
maa kohta.
Fondi Tallinna esindus asub aadressil:
Tallinn, Pärnu mnt.20A, tel.451 556 või 451 565.
BalAEF annab laene 2 - 5 aastaks. Laenude
intressimäär on kalkuleeritud USA laenude
alammäärast ja võib ulatuda 15% aastas. Laenu
arvestatakse USA dollarites ning laenuvõtja kannab
võimalikud valuutakursi muutustest tingitud riskid.
Fond planeerib keskmiseks laenusuuruseks
100 000 kuni 200 000 dollarit, väikseim võimalik
laen on 25 000 dollarit.Üle 200 000 dollari suurust
laenu on võimalik taotleda üksnes juhul, kui
projekt
kaasab
USA-poolset
ühisettevõtet,
soodustab USA eksporti või omab erakorralisi
eduvõimalusi ning on kaasfinantseeritud mõne

rahvusvahelise organisatsiooni nagu EBRD,
EUPHARE, Maailmapank jt. poolt.
Vastavalt kokkuleppele Eesti valitsusega
eelistatakse projekte turismi, laonduse, transpordi,
põllumajandussaadusi ümbertöötleva tööstuse,
kergetööstuse ja elektroonika valdkonnas. Soovitav
on, et projektid oleksid keskkonnasõbralikud ja
suurendaksid tööhõivet.
Laenu taotlejatelt eeldatakse vähemalt
pooleaastast kasumiga äritegevust ja kindlaid
väljavaateid laen tagasi maksta. Balti-Ameerika
Ettevõtlusfondi põhikiri ei võimalda anda
käibekapitali
krediiti,
finantseeritakse
kapitalimahutusi, nagu seadmete ost, tootmise
laiendamine jne. Soetatavad seadmed või
kinnisvara võivad olla laenu tagatiseks, lisaks
soovib fond laenuvõtjatelt isiklikku garantiid.
Huvitatud saavad laenutaotluse ja äriplaani
vormi vallavalitsuse kantseleist või BalAEF´i
Tallinna kontorist, mis ärasaadetult läheb Tallinnas
läbivaatamisele.
Fondi
profiiliga
sobivatel
taotlejatel tuleb pärast seda esitada äriplaan inglise
või eesti keeles. Taotluse rahuldamise otsustab
Washingtonis asuv fondi juhatus.

Vallavolikogus
Vallavolikogu 21. istungil
13. septembril kuulati kõigepealt
informatsiooni
Roiu
Perearstikeskuse moodustamise
kohta. Informatsiooniga esinesid
sotsiaalnõunik Anu Kruus ja
vallaarst Virve Raidma. Perearsti
leidmiseks korraldatud konkursi
tulemusel asus perearstina tööle

Virve Raidma, kes on ühtlasi
Haaslava vallaarst. Perearstikeskuse kulud kaetakse vastavalt
tervishoiukorralduse seadusele,
sealhulgas ka valla eelarvest.
Tööle hakkab ka apteegipunkt.
Vallavolikogu kuulas ära
vallavalitsuse aruande eelarve
täitmise kohta. Tehti eelarve-

muudatus: enamlaekunud tulumaksu arvelt kaeti 234000
krooni Roiu Kesktänav 9 ja
vallamaja remonttööde maksumusest. Otsustati eraldada 3600
krooni
ainult
rahvapensioni
saavatele
vanuritele
toetuse
maksmiseks.
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Vastavalt
valla
vara
kasutamise ja käsutamise korrale
informeeris vallavanem volikogu
teostatud tehingutest.
Järgmisena kuulati ära
revisjonikomisjoni esimehe Maie
Kajalaidi
aruanne
osühingu
“Priiuse
Seltsimaja”
revideerimise
tulemuste
kohta.
Osühingu
raamatupidamisele
tehti
mitmeid
ettepanekuid
osaühingu osanike poolt tehtud
kulutuste
täpsemaks
arvestamiseks. Vallavalitsusele tehti
ettepanek osaühingu juhtimise
ümberkorraldamiseks. Vastavalt
korruptsioonivastase
seaduse
nõuetele kehtestati kord, et
osaühingu juhatusse valitakse
Haaslava valla esindajad üheks
aastaks, kokku kaks inimest —
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üks vallavolikogu ja teine
vallavalitsuse poolt. Volikogu
esindajaks valiti Tõnu Muru.
Volikogu võttis vastu uue
määruse haldusõigusrikkumiste
arutamise
ja
protokollide
koostamise korra kohta Haaslava
vallas
(avaldatud
eelmises
infolehes).
Seoses
valla
vapi
kinnitamisega tehti täiendus valla
põhimäärusesse.
Arutati
laekunud
avaldusi. Kaie Nehring on
pöördunud avaldusega volikogu
poole vallavalitsuse korralduse
tühistamiseks. Volikogu nentis,
et ei pea otstarbekaks oma
seisukohta enne võtta, kui on
lõppenud kohtuvaidlus samas
küsimuses, sest K.Nehring on

pöördunud ka Tartu Maakohtu
halduskohtusse. Teisena arutati
Sirje-Reet
Sulbi
kaebust
põllumajandusreformi
läbiviimise kohta. Otsustati, et
vastuse
koostab
maaja
omandireformi komisjon ning see
arutatakse läbi järgmisel istungil.
Avaldajaile väljastatakse teated
nende kaebuste lahendamise
käigu kohta.
Volikogu otsustas maksta
ühekordset
hüvitust
oma
liikmeile
vastavalt
nende
osavõtule istungitest.
Istungil viibis 7 volikogu
liiget 11-st valitust. Puudusid Jüri
Saarkivi, Arno Talbonen, Arne
Siimo ja Andrus Siimo.

Korterite erastamisest, üürivõlgadest ja muust
Valla munitsipaalettevõte on erastanud
suure osa oma elamufondist. Osa kortereid erastati
juba
põllumajandusreformi
käigus.
Nüüd
sõlmitakse korteriomanikega või nende poolt
moodustatud korteriühistutega hoolduslepingud.
Omanikud tasuvad ainult neile osutatavate teenuste
eest ja koguvad raha hoone remondikulude katteks.
Üüri nende käest enam ei võeta, kehtetud on ka
senised üürilepingud.
Järgmine
suurem
voor
korterite
erastamiseks toimub notari väljasõiduga 29.
novembril. Kellel on veel otsus langetamata, jõuab
seda teha kuni 15. novembrini. Pealegi lõpeb
korterite erastamisel otse nn. kollastelt kaartidelt
tasumine 15. detsembril. Muidugi saab tasuda
korteri eest ka RKO kaardi või võõrandatud vara
kompensatsiooni
eest
pangas
avatud
erastamisväärtpaberiarvetelt ning sularaha eest.
Valla munitsipaalettevõte RAV võtab
vastu avaldusi korterite erastamiseks ning
annab konsultatsiooni aadressil: Roiu, Männi 51, tel. 490 176.
Kuna munitsipaalettevõte on isemajandav,
saab ta oma ülesannete täitmiseks raha üüri- ja
hoolduslepingute
järgi
üürnikelt
ning
korteriomanikelt.
Kahjuks
ei
ole
suurte
võlgnevuste tõttu võimalik paljusid vajalikke töid
teostada. Võlglaste tõttu peavad korralikud

üürnikud ja korteriomanikud kannatama teiste süül
ebamugavusi. Olgu siinjuures toodud suurimate
võlglaste nimed seisuga 01.10.1995:
Galina Pošlina
15302.55
Herman Vaht
12013.50
Astrid Kõllamõts
11827.10
Meelis Savolainen
11381.45
Toivo Siimenson
11322.20
Vilve Zvejnieks
10694.40
Genadi Tarajev
10617.50
Urve Padar
10607.60
Lehte Loorits
10394.80
Valentina Smirnova
9039.95
Heli Taro
8818.55
Ülle Kõiv
8357.55
Andi Kreutzberg
7491.05
Helgi Karu
6954.40
Paul Luik
6681.85
Eino Pitka
5746.45
Munitsipaalettevõte on sunnitud oma
lepingulisi kohustusi korralikult täitvate inimeste
huvide kaitseks pöörduma eeltoodute osas kohtusse
nendelt võlgnevuse sissenõudmiseks ning nendega
üürilepingu lõpetamiseks. Pärast kohtuotsust
tõstetakse oma kohustused täitmata jätnud
üürnikud korterist välja neile elamispinda vastu
andmata.
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Politseiteated
Ajavahemikul 30. septembrist 1.
oktoobrini varastati Tõõraste külas Tartu
Teedevalitsusele
kuuluva
kivipurustaja
agregaatide juurest kuus uut ja kaks vana
autokummi koos velgedega. Tekitatud kahju
Roiul, Kesktänav 9
suurus on 13200 krooni.
E 11 - 19, T, N, R 10 - 18
10. oktoobril teostati Unikülas Pruksa
Lõuna 13 - 14
talu tagastatud metsas ebaseaduslikku raiet.
tel. 490 288
Tekitatud kahju suurus on selgitamisel.
Lisaks raamatutele on saadaval Riigi Teataja,
2. oktoobril tabas politsei Ignase külas
Haaslava vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid,
OÜ Villemi mahapõlenud heinaküüni juures
valla infoleht Teataja
metallivarguse katselt kaks mittetöötavat
Kohapeal saab lugeda ajalehti ja ajakirju,
kohalikku meest. Materjalid on edastatud
vajadusel laenutatakse ka koju
Tartu Maakohtule süüdlaste kriminaalvastutusele tasuda remondikulud ning maksta kuni 375 krooni
trahvi või veeta 15 ööpäeva arestimajas.
võtmiseks.
Kui kellelgi on eeltoodud sündmuste kohta
9. oktoobril murti sisse Aardla külas
informatsiooni,
teatage politseile tel. 415 402,
asuvasse majja ning varastati raha ja automudeleid
kokku 800 krooni väärtuses. Kahtlustatav 11- teisipäeviti ja reedeti tel. 490 130.
Märkus: Lehetegijate süül on eelmise kuu
aastane poiss on teada. Tema oli varastanud ka
politseiteadetesse sattunud eksitav viga: nimelt on
eelmises infolehes kirjeldatud jalgratta.
metsas
raielangil rüüstajate kätte sattunud vara
11. oktoobri öösel pandi Ignase külas toime
haldusõigusrikkumine. Südaöö paiku lõhkus omanikuks aktsiaselts HANNUS, mitte meie vallas
joobnud mees Villemi majas nr.8 trepikoja tegutsev AS HANNO.
välisukse piida, et külastada oma naistuttavat. Et
Konstaabel Ivar Dubolazov
viin on ikka tarkade meeste jook, tuleb mürgeldajal

SILLAOTSA
RAAMATUKOGU

ÕIGUSAKTID
Roiu Perearstikeskuse põhikiri
I. Üldsätted
1. Haaslava valla munitsipaalasutus "Roiu Perearstikeskus" (edaspidi: Perearstikeskus) ametlikud nimetused on :
eesti keeles Roiu Perearstikeskus
inglise keeles Roiu Family Doctors Center.
2. Perearstikeskus on Haaslava valla omanduses olev tervishoiuasutus, kus osutatakse arstiabi vastavalt litsentsidele.
3. Perearstikeskus ei ole juriidiline isik. Tal on õigus omada iseseisvat eelarvet, pangaarvet, sõlmida lepinguid tööde
teostamiseks ja teenuste osutamiseks teistele asutustele, ettevõtetele, organisatsioonidele ja kodanikele vastavalt käesolevale
põhikirjale kooskõlas valla vara kasutamise ja käsutamise määrusega.
4. Perearstikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Haaslava valla põhimäärusest, muudest õigusaktidest ja
käesolevast põhikirjast.
5. Perearstikeskuse asukoht: Kesktänav 9, Roiu alevik, Tartumaa, EE2404.
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II. Perearstikeskuse tegevuse eesmärk
6. Perearstikeskuse eesmärgiks on osutada esimese etapi arstiabi või
korraldada arstiabi teiste arstide ja meditsiiniteenistuste kaudu,
ennetada haigusi, tegelda tervise kaitse ja kasvatusega.
III. Juhtimine
7. Perearstikeskust juhib juhataja-peaarst (edaspidi: juhataja), kelle
kinnitab ametisse Haaslava Vallavalitsus vallavanema ettepanekul.
Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem.
8. Perearstikeskuse juhataja tegutseb perearstikeskuse nimel, esindab
asutust kõigis riigi-ja omavalitsusorganites, teistes asutustes, ettevõtetes
ja organisatsioonides ning suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega,
käsutab asutuse vara, sõlmib lepinguid, annab välja volitusi, avab
pankades arveldus- ja muid arveid ning vastutab perearstikeskuse
finants-majandusliku tegevuse eest Eesti Vabariigi seadusandluses,
valla õigusaktides ja käesolevas põhikirjas ettenähtud piires ja korras.
9. Perearstikeskuse juhataja ametipalga suuruse määrab Haaslava
Vallavalitsus. Lisaks ametipalgale on juhatajal õigus saada lisatasu
meditsiinilise teenindamise eest vastavalt kehtestatud tariifidele.
.
10. Perearstikeskuse juhataja:

Sünniaasta 1995
Kenneth Luik
18.09.1995
Aardla
Gertrud Pleksner
22.09.1995
Roiu
Rasmus Annok
25.09.1995
Roiu
Palju õnne
emadele-isadele!

10.1.tagab perearstikeskuse käesoleva põhikirjaga pandud ülesannete
täitmise
10.2.juhib perearstikeskuse tööd ja annab töö korraldamiseks välja käskkirju
10.3.määrab perearstikeskuse struktuuri ja ametikohad, töötajate töökohustused
10.4.kehtestab perearstikeskuse töötajate töötasustamise alused ja töötasu suuruse
10.5.sõlmib töölepingud perearstikeskuse töötajatega vastavalt perearstikeskuse vajadustele
10.6.annab perearstikeskuse tööst aru Haaslava Vallavalitsusele.
IV. Vara ja vahendid
11. Perearstikeskuse vara ja vahendid koosnevad vallavalitsuse poolt tema haldusesse antud ning majandustegevusega
omandatud valla varast ja vahenditest.
12. Perearstikeskus teostab iseseisvalt oma vara ja vahendite haldamise, kasutamise ja osalise käsutamise õigust,
kooskõlastatult vara omanikuga annab rendile seadmeid, aparaate, ruume, transpordivahendeid ja muud vara vastavalt vallas
kehtivale korrale.
13. Perearstikeskuse rahalised vahendid moodustuvad:
13.1.haigekassadega sõlmitud lepingute kohaselt teostatud terviseuuringute ja arstiabi osutamise eest laekunud vahenditest;
13.2.laekumised arstiabiteenuste osutamise eest;
13.3.visiiditasust;
13.4.annetustest, dotatsioonidest.
14. Perearstikeskus korraldab iseseisva raamatupidamise ja statistilise arvestuse kooskõlastatult valla pearaamatupidajaga.
15. Perearstikeskuse maksuvõimetuse korral vastutab tema õiguspäraste kohustuste eest perearstikeskuse kõrgemalseisev organ
— vallavalitsus.
16. Kui kohaliku omavalitsuse tellimusel tehakse töid, mille tulemusena tekib kahjum, hüvitab vallavalitsus oma eelarvest
nende töödega seotud kulud.
17. Perearstikeskus planeerib iseseisvalt oma meditsiinilist ja majandustegevust.
18. Perearstikeskuse finants-majandustegevust kontrollitakse kooskõlas kehtiva seadusandlusega ja valla põhimäärusega
kinnitatud korras.
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V. Põhikirja täiendamine ja muutmine
19. Perearstikeskuse põhikirja ja sellesse tehtavad muudatused kinnitab vallavalitsus.

VI. Perearstikeskuse tegevuse lõpetamine
20. Perearstikeskuse tegevus lõpeb reorganiseerimise või likvideerimise teel vallavalitsuse ettepanekul.
21. Perearstikeskuse reorganiseerimiseks loetakse tema tegevuse ümberkorraldamist ühendamise, liitmise, jagamise, eraldamise
või ümberkujundamise teel koos asjaajamise ja vara üleandmisega ühele või mitmele õigusjärglasele.
22. Perearstikeskuse likvideerimiseks loetakse tema tegevuse lõpetamist ilma õigusjärglaseta koos asutuse asjaajamise ja vara
likvideerimisega.
23. Perearstikeskuse tegevuse lõpetamise otsuse võtab vastu valla volikogu vallavalitsuse ettepanekul.
24. Perearstikeskuse likvideerimisel lähevad vara ja vahendid, mis on järele jäänud peale kohustuste täitmist eelarve, pankade
ja teiste kreeditoride ees, üle Haaslava Vallavalitsusele tema poolt ettenähtud korras.
Põhimäärus on kinnitatud Haaslava Vallavalitsuse korraldusega nr. 379 18.09.1995.a.

Haaslava vallaarsti põhimäärus
I.Üldosa
1.Haaslava vallaarst (edaspidi: vallaarst) on Haaslava valla valitsemisstruktuuri kuuluv ametiisik, kes korraldab tervishoiualast
tööd vallas.
2.Vallaarstiks võib olla isik, kellel on õigus töötada Eesti Vabariigis arstina.
3.Vallaarst võib samaaegselt olla praktiseeriv arst.
4.Vallaarsti ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursikomisjoni peab kuuluma maakonnaarst.
5.Vallaarstiga sõlmib töölepingu vallavanem konkursikomisjoni ettepaneku alusel.
6.Vallaarsti töötasu omavalitsusüksuse tervishoiualaste ülesannete täitmise eest määrab vallavanem ja tema tööga seotud kulud
kaetakse valla eelarvest.

II.Põhiülesanded
Vallaarsti põhiülesanded oma haldusalal on:
1.Ravi- ja tervisekaitsealase töö ning järelvalve korraldamine lähtudes riiklikust tervishoiupoliitikast ja kohalikest tingimustest.
2.Riigi ja valla tervishoiualaste õigusaktide täitmise korraldamine.
3.Elanikele I ja II etapi arstiabi korraldamine vastavalt tervishoiukorralduse seadusele ja ravikindlustusseadusele.
4.Osalemine kohalike majandus- ja sotsiaalprogrammide väljatöötamisel.
5.Tervishoiualaste statistiliste andmete ja tervishoiukulude aruannete kogumine, analüüsimine ning edastamine
maakonnaarstile.
6.Ohtlikke nakkushaigusi põdevate haigete kiire hospitaliseerimise korraldamine ja nakkushaiguste levikut tõkestavate esmaste
meetmete rakendamine.
7.Kaitsepookimiste korraldamine.
8.Kohustuslikule tervisliku seisundi kontrollile kuuluvate töötajate meditsiiniliste läbivaatuste korraldamine.
9.Tervisekaitse-eeskirjade ja -normide järgimise kontrolli korraldamine koostöös riiklike ja kohalike järelvalveorganitega.
10.Elanikkonna tervisekasvatuse ja tervise edendamise korraldamine.
11.Veredoonorluse korraldamine vallas.
12.Muude seaduste ja õigusaktidega temale pandud ülesannete täitmine.
III.Õigused ja kohustused.
1.Vallaarstil on õigus teha vallavalitsusele ettepanekuid:
1.1. töötajate ametisse võtmiseks vallavalitsuse struktuuri oma haldusalal;
1.2.valla omanduses oleva tervishoiuasutuse asutamise, sulgemise, reorganiseerimise ja haldamise küsimuste lahendamiseks;
1.3.tervisekaitse-eeskirjade ja -normide täitmiseks;
1.4.tervishoiule ettenähtud rahaliste vahendite kasutamiseks ja ümberpaigutamiseks valla eelarves;
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1.5.elanikele esimese ja teise etapi arstiabi tagamiseks;
1.6.osaleda valla eelarve koostamisel.
2.Vallaarstil on kohustus:
2.1.tagada esimese ja teise etapi arstiabi vallas;
2.2.korraldada ravikindlustusega hõlmamata inimeste arstiabi vallas;
2.3.kontrollida vallas:
1)tervisekaitse järelevalve alla kuuluvate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide asutamistingimusi ja tegevust;
2)joogivee ja toiduainete kvaliteedi vastavust tervisekaitse-eeskirjadele ja -normidele;
3)asumite, puhkealade, supluskohtade jms. vastavust tervisekaitse-eeskirjadele ja -normidele;
4)laste-, õppe-, hoolde-, kultuuri- ja spordiasutuste ning tööstus-, majandus- ja kommunaalobjektide vastavust
tervisekaitsenõuetele;
2.4.teha tervisekaitse-eeskirjade rikkumisel asutuse, ettevõtte või organisatsiooni juhtkonnale ettepanek puuduste
kõrvaldamiseks ja/või riikliku tervisekaitseasutuse täiendavaks kontrollimiseks;
2.5.esitada materjalid sanktsioonide rakendamiseks riiklikule tervisekaitseasutusele, kohalikule omavalitsusele, kohtule või
muudele asjaomastele organitele;
2.6.anda välja juhendeid, ringkirju ja muid korraldavaid valladokumente oma pädevusse kuuluvates küsimustes.
3.Vallaarst kannab oma ülesannete täitmisel oma pädevuse piires distsiplinaarvastutust Haaslava vallavalitsuse haldusaparaadi
töösisekorra eeskirjades ettenähtud korras.

Kaevamisloa väljastamise, registreerimise ja avalikustamise kord Haaslava vallas
Kinnitatud Haaslava Vallavalitsuse 02. oktoobri 1995 a. määrusega nr. 23

§ 1. Kaevamisloa sisu
Kaevamisluba on Haaslava valla kohaliku omavalitsuse luba kaevetööde tegemiseks maa-aluste
tehnovõrkude ja kaabelliinide rajamisel ja nende avariide likvideerimisel.
§ 2. Kaevamisloa taotlemine ja väljastamine maa-aluste tehnovõrkude ja kaabelliinide rajamisel ja
kapitaalremonttööde teostamisel
1. Käesolevas paragrahvis nimetatud kaevetööde teostamiseks Haaslava valla haldusterritooriumil esitab
loa taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse ( vorm K-1).
2. Haaslava Vallavalitsus vaatab § 2 p.1 nimetatud taotluse läbi 2 nädala jooksul, vastavasisulise taotluse
esitamise päevast alates.
3. Haaslava Vallavalitsus annab korralduse kaevamistööde võimalikkuse kohta, millises märgib ära:
3.1. taotleja;
3.2. taotluse sisu;
3.3. vallavalitsuse seisukoha;
3.4. tööde teostamise tähtajad;
3.5. omapoolsed tingimused ( kooskõlastamise vajadus jm. )
3.6. kaevamistööde piirmahu.
4. Haaslava Vallavalitsuse korralduse alusel 1 nädala jooksul Haaslava valla maanõunik:
4.1. organiseerib vallavalitsuse korralduses viidatud asutustelt kooskõlastuste võtmise;
4.2. väljastab vormikohase kaevamisloa ( vorm K-2 ).
§ 3. Kaevamisloa taotlemine ja väljastamine maa-aluste tehnovõrkude ja kaabelliinide avariide
likvideerimisel
1. Maa-aluste tehnorajatise või kaabelliini avarii likvideerija esitab p.1. nimetatud vormikohase avalduse.
2. Haaslava Vallavalitsuse maanõunik :
2.1. täpsustab avariitööde läbiviimise aja, mahu jms. küsimused;
2.2. annab välja kaevamisloa;
2.3. informeerib vallavalitsust kaevamisloa väljaandmisest ja väljaantud kaevamisloa sisust 1 nädala
jooksul kaevamisloa väljaandmise päevast alates.
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§ 4. Kaevamisloa registreerimine
1. Kõik kaevamisload registreeritakse Haaslava Vallavalitsuse maanõuniku poolt kaevamisloa
väljastamise päeval vormi K-3 kohaselt.
2. Andmeid kaevamislubade kohta säilitatakse registris kuni eksisteerivad tehnovõrgud ja kaabellinid,
mille tõttu kaevamisluba taotletakse.
§ 5. Kaevamisloa peatamine
1. Haaslava Vallavalitsusel on õigus välja antud kaevamisluba peatada oma korraldusega, kus märgitakse
ära kaevamisloa peatamise põhjus.
2. Peatatud kaevetöid saab jätkata pärast peatamise põhjuste kõrvaldamist:
§ 6. Kaevamisloa avalikkus
1. Kaevamisloa taotlused on avalikud.
2. Haaslava Vallavalitsus avaldab andmed kaevamisloa kohta 1 kuu jooksul taotluse esitamise päevast
alates valla infolehes “Teataja”.
§ 7. Kaevamisloa kehtivus
1. Kaevamisloa kehtivuse tähtaeg määratakse §2. nimetatud tööde teostamiseks Vallavalitsuse
korraldusega igal konkreetsel juhul eraldi.
2. Avariide likvideerimisel määrab tööde teostamise tähtajad Vallavalitsuse maanõunik.
3. Kaevamisloa kehtivusaja pikendamiseks esitab tööde teostaja uue taotluse koos tööde lõpetamise
edasilükkamise mõjuva põhjendusega.
§ 8. Kaevamisloa vaidlustamine
1. Kõik kaevamisloaga seotud vaidlused lahendatakse seadusega ettenähtud korras.

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
25.09.1995
nr.382
Võimaldada Aare Roosimäel, kes elab Tartus,
Leevikese 5 erastada ostueesõigusega 0,69 ha maad
Kurepalu külas endise Kure VII talu maal.
25.09.1995
nr.383
Võimaldada Aare Roosaarel, kes elab Tartus
Vanemuise 12-2 erastada ostueesõigusega 4,7 ha
maad Uniküla külas endise Kliima 28 talu maal.
25.09.1995
nr.384
Kinnitada Igevere külas omanikelt Elfriide-Juliane
Praksilt, Emma-Auguste Laaberilt, GustavFerdinand Klausenilt , Ida-Amanda Otsalt ja
Johannes Klausenilt õigusvastaselt võõrandatud
Pruuli 39 talu 46,398 ha maa võõrandamisaegseks
maksumuseks 363 835 krooni ning määrata
omandireformi õigustatud subjektile Vaike
Aeglole, kes elab Pärnus Rohu t. 105a-4
kompensatsioon 121 278.-EEK 1/3 eelnimetatud
maa eest.
25.09.1995
nr. 386

Kinnitada Tõõraste külas omanikult Kristjan
Laakilt õigusvastaselt võõrandatud Ute 17 talu
18,96 ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks
148 677 krooni ning määrata omandireformi
õigustatud subjektile Heino Laakile, kes elab Elvas
Tööstuse 13-6 kompensatsioon 49 559.- EEK 1/3
eelnimetatud maa eest.
25.09.1995
nr. 387
Kinnitada Roiu alevikus (Kõivukülas) omanikult
Karl-Leonhard Klaoselt õigusvastaselt võõrandatud
Edde-Age
23
talu
73,35
ha
maa
võõrandamisaegseks maksumuseks 598 706 krooni
ning määrata kompensatsioon 313 115.- EEK
tagastamata jäänud 39,93 ha maa eest
omandireformi õigustatud subjektile Linda
Klausile, kes elab Tartus Kalmistu t.14a-2.
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25.09.1995
nr.388
Tagastada Jelena Suikile, kes elab Tartumaal
Mäksa vallas Tigase külas 36,9 ha maad Kitseküla
külas Kondi maaüksuse taastamiseks.
25.09.1995
nr. 390
Tagastada Jüri Krausile, kes elab Tartumaal
Konguta vallas Kaimi külas 1,3 ha maad Aadami
külas Jalaka maaüksuse taastamiseks (8,3 ha on
tagastatud Kambja vallas Kõrkküla külas).
02.10.1995
nr. 394
Kinnitada omanikult Jaan Anjalt Kriimani külas
õigusvastaselt võõrandatud Kuuse IV talu 30,51 ha
maa võõrandamisaegseks maksumuseks 239 247
krooni ning määrata omandireformi õigustatud
subjektidele Johannes Siimusele, kes elab Pala
vallas Kodavere külas ning Silve Sarapsoni pärijale
Egne Sillaotsale, kes elab Tartus Kloostri 14-2
tagastamata jäänud 7,91 ha maa eest à 31 013.EEK.
02.10.1995
nr. 395
Kooskõlastatult volikogu sotsiaalkomisjoniga
määrata ühekordsed sotsiaaltoetused Alar-Ants
Kesvaterale 3000.- EEK, Kalev Tähele 1500.- EEK
ja Kaie Kurisoole 300.- EEK.
09.10.1995
nr. 396
Kinnitada omanikelt Eduard Koppelilt ja Eduard
Kivimäelt
Aadami
külas
õigusvastaselt
võõrandatud Tatra
22 talu 87,597 ha maa
võõrandamisaegseks maksumuseks 686 901 krooni
ning määrata kompensatsioon 1/3 maa eest
omandireformi õigustatud subjektidele Ants
Kivimäele, kes elab Pärnus Harju 29a 114 484.EEK, Leida-Rosalie Uresele, kes elab Pärnus
Rüütli 49-5 38 161.- EEK, Elvi Soovikule, kes elab
Tallinnas Taara 6c 38 161.- EEK ja Alide

Kasesalule, kes elab Raplamaal Lelles, Rohu 4,
38161.- EEK.
09.10.1995
nr. 397
Kinnitada omanikult Jaan Voiterilt Koke külas
õigusvastaselt võõrandatud Lombi 34 talu 24,0 ha
maa võõrandamisaegseks maksumuseks 188 198
krooni ning määrata kompensatsioon 94 099.- EEK
½ maa eest omandireformi õigustatud subjektile
Helju Mütile, kes elab Tartus Ravila 9-1.
09.10.1995
nr.398
Võimaldada Märt Meierisel, kes elab Tartus
Mõisavahe 46-137 erastada ostueesõigusega 1274
m2 Kriimani külas end. Variku A-20 talu maal
elamumaaks.
09.10.1995
nr. 399
Kinnitada Roiu ja Aardla katlamajade eelarved
1995/1996.a. kütteperioodiks:
Aardla
Roiu
Kütus
66 000
238 800
Töötasud
67500
142705
Juurdearvestus
23300
47092
töötasudele
Elektrienergia
22800
93732
Teenindus ja remont
33850
100000
Pangalaen
—
128404
Eelarveline maksumus
212500
750733
Hind kütteperioodil:
Gcal
239.60
239.50
Mwh
206.00
205.95
m3
27.40
19.45
m2
110.70
89.35
1m2 hind elanikkonnale
8.40
8.15
Soe vesi
35.00
—

Mälestame lahkunuid

Lilli Loogus
27.07.1915 - 23.09.1995
Aadami

August Kollina
17.11.1900 - 25.09.1995
Aardla

Lembit Paal
13.02.1948 - 08.10.1995
Kriimani

