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Head ja edukat 1996. aastat !

Vallavolikogus
Eelmise aasta viimane volikogu istung
toimus 14. detsembril. Kohal oli kuus volikogu
liiget üheteistkümnest valitust.
Esimese päevakorrapunktina arutati valla
põhimääruse muutmist ja täiendamist, mis oli
vajalik seoses äriseadustiku ja avaliku teenistuse
seaduse
vastuvõtmise
ning
mitmete
seadusemuudatuste jõustumisega. Võeti vastu
otsus avaldada valla põhimääruse terviktekst koos
muudatuste ja täiendustega.
Volikogu kuulas ära osaühingu Priiuse
Seltsimaja direktori Mati Õuna aruande
osaühingu majandustegevusest ja edasisest
perspektiivist. Hoones on sisustatud motell, mis
aga seni pole kuigi aktiivset kasutamist leidnud.
On plaanis teha rohkem reklaami. Hoone saaliosa
on remontimata, kuna selleks puudub raha.
Seetõttu
kannatab
seal
korraldatavate
kultuuriürituste kvaliteet. Osaühing taotleb raha
ka valla eelarvest, kuna omateenitud vahenditest
ei piisa remonttööde eest tasumiseks.

Volikogu vaatas läbi A.Peedosoni kaebuse
Kuuste sovhoosi põllumajandusreformi komisjoni
otsuse peale, kes jättis kompenseerimata tema isa
poolt kolhoosi antud vara põhjendusega, et ei
suudeta kindlaks teha, milline osa varast kuulus
D.Peedosonile ja missugune Tenso talu
omanikele.
Volikogu
suunas
kaebuse
lahendamiseks
maaja
omandireformi
komisjonile (esimees Tõnu Ojamaa).
Muudeti
ka
vallavolikogu
istungi
reglementi otsuste ja määruste eelnõude
ettevalmistamise ja vastuvõtmise osas, et
kindlustada volikogu istungil otsustatu täpne
vastavus vastuvõetavate otsuste ja määruste
sõnastusega.
Volikogu tegi ka 1995.a. eelarvesse
muudatusi eelarve reservfondi vähendades, et
katta Roiu Lastepäevakodu ja Sillaotsa Põhikooli
vahendite ülekulu, suurendati ka kulutusi valla
tervishoiule ja vallavolikogule.
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Majapidamiste statistiline arvestus
Alates käesolevast aastast viiakse valdades
peetav majapidamiste statistiline arvestus üle
uutele arvestusvormidele. Eelmine arvestusvorm
kehtis viis aastat. Jaanuarikuus külastavad kõiki
majapidamise vallavalitsuse poolt volitatud
loendajad, kes kontrollivad ja uuendavad
majapidamiste arvestuseks vajalikke statistilisi
andmeid. Need andmed on vajalikud valla kui
majanduspiirkonna
rahvastiku
ja
selle
majandusliku baasi kindlakstegemiseks. Andmed
kuluvad isikuandmekaitse alla, neid ei avaldata ega
anta edasi ühegi isiku kohta eraldi võetuna. Ka ei
ole need aluseks maksustamisele. Andmeid
kasutatakse ainult valla ja riikliku statistika
tarbeks.
Iga majapidamise kohta täidetakse kaks
arvestuskaarti, mille andmed sisestatakse ka
arvutisse.
Üks
kaart
sisaldab
andmeid
majapidamise leibkonnaliikmete kohta, teine
majapidamisele kuuluvate või tema kasutuses
olevate hoonete, maa, põllumajndustehnika ja loomade kohta. Kaartidele kantakse majapidamise
leibkonnas olevate alaliste liikmete aga samuti
sinna ajutiselt kauemaks kui 1,5 kuud kuuluvate
isikute andmed.
Ka valla territooriumil ilma sissekirjutuseta
elavad isikud ja nende majapidamised kantakse
arvestuskaartidele koos märkustega nende alalise
registreeritud elukoha äramärkimisega.Täidetud
kaardid leibkonnpea allkirjaga, mis tõendavad
andmete
õigsust,
on
valla
ametlikeks
dokumentideks.Edaspidi registreeritakse jooksvalt
nendel kaartidel andmed perekonnaseisumuutuste
kohta ning iga aasta 1. jaanuar seisuga
täpsustatakse andmed majapidamiste kohta.
Täisealiste leibkonnaliikmete isikuandmete
majapidamise
arvestuskaardile
kandmise
alusdokumendiks on isikut ja kodakondsust
tõendav pass või muu seda asendav dokument,
laste puhul sünnitunnistus. Haridust ja eriala
tõendavaks dokumendiks on kooli lõputunnistus,
diplom või kutsetunnistus. Hoone omandit
tõendavad
hooneregistri
tõendid,
ostumüügilepingud,
ehitiste
vastuvõtuaktid,
kasutusload jt. dokumendid. Loomade ja
põllutöömasinate andmed kantakse kaardile ütluste
järgi.
Järgnevalt
vaatleksime
tähtsamaid
määratlusi ja nõudeid, mida on vajalik teada
andmete kogumisel ja esitamisel.

Majapidamise mõiste maal hõlmab
leibkonda, tema kasutuses olevat majavaldust,
masinaid ja tööriistu ning loomapidamist.
Majapidamine võib olla ka ilma maavalduse ja
põllumajandusliku tootmiseta.
Leibkonna moodustavad inimesed, keda
seob ühine majapidamine — ühes majas, talus,
korteris või eluruumis elamine ja ülalpidamise eest
üheskoos hoolitsemine (nn. ühes leivas elamine).
Leibkonna liikmed kasutavad ühiseid rahalisi
ressursse ja tunnistavad ennast ise ühes leibkonnas
olevaks. Enamik leibkondi on perekonnad, kuid ei
pruugi seda olla. Eraldi leibkond on ka eraldi elav
ja ennast majandav üksik inimene. Samuti võib
leibkonda kuuluda ka sugulasi ja teisi isikuid, nagu
koduabilised, lapsehoidjad, sulased jt.
Leibkonnapeaks nimetatakse leibkonna
nõusolekul see perekonnaliige, kes juhib
majapidamist ja esindab seda, on ühtlasi
leibkonnas kasutatava kinnisvara omanik, korteri
põhiüürnik jne ning kõige enam hoolitseb
leibkonna
majandamise
eest.
Kui
leibkonnaliikmete majanduslik positsioon on
enam-vähem võrdne, otsustab leibkond ise, kes
kannab kohustust leibkonnapeana.Alaealist ja
teovõimetut täiskasvanut leibkonnapeaks ei
nimetata, kui leibkonnas on teisi täisealisi liikmeid.
Majapidamiste liigid
on vastavalt
majapidamise sotsiaal-majanduslikule staatusele
talumajapidamised, ettevõtjate majapidamised,
palgatöötajate
majapidamised,
pensionäride
majapidamised ja muud majapidamised.
Talumajapidamise baasiks on talu. Praegu
tuleb
taluks
lugeda
eraõiguslikku
põllumajanduslikku
majapidamist,
mille
maakasutus on kantud maaregistrisse ja mis on
maavalitsuses taluna registreeritud.
Ettevõtja majapidamiseks loetakse sellised,
mille elatusvahendid saadakse oma ettevõttest töö
eest või ettevõtlustuluna.
Palgatöötajate
majapidamise
leibkonnaliikmete elatusvahendid ja majandamise
tagab põhiliselt palgatöö.
Pensionäride
majapidamise
põhilised
elatusvahendid laekuvad sotsiaalkindlustusest
pensionina.
Muud majapidamised on sellised, mis ei
mahu ühegi eelneva liigi alla, nende majandamise
võimaldavad igasugused muud allikad või need on
määratlemata.
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Haridus on praegu 8-astmeline. Algharidus
- 4 kl, põhiharidus 9 kl, (kuni 1962.a - 7 kl, 1963 1988 8 kl.), kesk - kes on lõpetanud keskkooli või
kutsekeskkooli, kesk-eriharidus - kel on diplom
keskeriõppeasutuse või tehnikumi lõpetamise
kohta,
rakenduskõrgharidus
lõpetanud
rakenduskõrgkooli või kõrgkooli magistridiplomita, ülikooliharidus - lõpetanud kõrgkooli
kuni 1992.a., magistriharidus - lõpetanud
magitridiplomiga,
doktoriharidus
saanud
doktorikraadi kohta diplomi.
Perekonnaseisud on; vallaline (pole abielus
olnud), abielus, lesk, lahutatud. Registreerimata
abielus
olevat
elukaaslast
nimetatakse
vabaabielukaasaks.
Töökoht on üks tähtsamaid arvestusvormi
rekvisiite, mis peab võimalikult täpselt kajastama
isiku majanduslikku aktiivsust, hõivatust tööga ja
tööhõiveliiki. Töötamiseks loetakse järgmist
tegevust:
• kaupade ja teenuste müügiks tootmist kas
palgatöötajana
või
ettevõtjana,
oma
majapidamises
(talus,
abimajapidamises,
pereettevõttes) töötajana;
• ühiskonna
funktsioneerimiseks
vajalike
ülesannete täitmist riigi- ja omavalitsusasutustes, haridus-, tervishoiu-, riigi- ja
korrakaitse- jt. avalike teenuste osutamise
asutustes, mille teenuseid täielikult või osaliselt
tarbitakse tasuta;
• enda tarbeks esmastoodangu valmistamist põllumajandussaaduste tootmine, jahindus,
kalandus, küttepuude jne varumine — kui see
tegevus on inimese põhiliseks elatusallikaks;
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• enda poolt toodetud esmastoodangu töötlemist,
nagu või, jahu, hoidiste, veini jne. valmistamist;
• enda tarbeks ehitamist.
Põhitöökoht ei pea tingimata eeldama
töölkäimist palgatöö mõttes. Põhitöökohaks võib
olla ka oma talu, abimajapidamine või
pereettevõte, tegutsemine individuaaltöötajana või
vabakutselisena.
Mittetöötajaks
loetakse
lapsehoolduspuhkusel viibijad kuni lapse 3-aastaseks saamiseni,
registreeritud töötud, kes saavad abiraha,
tööotsijad, invaliidid, õppijad. Mittetöötajal v.a.
alla 16 a. vanused, tuleb määrata elatusallikas pension või toetus, stipendium, säästud või
kompensatsioonid, vanematelt või teistelt isikutelt
saadud vahendid (kelle ülalpidamisel).
Kaardil määratakse ära ka suhe sõjaväega.
See on olemas kõigil meestel vanuses 18 kuni 50
aastat. Need kodanikud võivad olla kutsealused,
kaitseväelased, reservväelased või kaitseteenistuse
kohustusest vabastatud isikud. Kaitseväelased
jagunevad reakoosseisuks. allohvitserideks ning
noorem-, vanem- ja kõrgemateks ohvitserideks.
Vastavalt Eesti Vabariigi statistikaseadusele
on majapidamisarvestuse andmete esitamine
kohustuslik kõigile isikutele, kelle majapidamine
on valla territooriumil, olenemata nende isikute
kodakondsusest
või
alalisest
elukohast.
Vallavalitsus palub osutada igakülgset kaasabi oma
andmete registreerimisel valla poolt volitatud
isikute poolt. Edaspidiste muudatuste korral tuleb
aga kohe vallavalitsust informeerida, et tagada
andmete õigsus ja statistika tegelikkusele vastavus.

Politseiteated
Ööl vastu 19. novembrit murti maha
tabalukk ja tungiti sisse Karl Meinhardi garaa i
Ignase külas. Garaa ist varastati mootorsaag
“Dru ba”, millega on omanikule tekitatud kahju
2100 krooni.
Ajavahemikul 18. - 20. novembrini mursti
Ignase külas sisse Jaanus Reisnerile kuuluvasse
töökotta ja varastati 23 m keevituskaablit. Kahju
suurus on 2500 krooni.
24. novembril varastati Roiul Oja 7-8 Andi
Kreutzbergi korterist elektriradiaator, lambanahkne
kasukas, elektripliit, äratuskell, kohviveski,
triikraud ja muid esemeid. Kahju orienteeruv
suurus on 3500 krooni.

Akna kaudu murti uusaastaööl sisse
Vooremäe Suusa- ja Rahvaspordikeskuses
asuvasse müügipunkti , kust varastati d inni,
šokolaadi ja muid maiustusi ning limonaadi. Kahju
suuruseks hinnati 781.10 krooni.
Roiu alevikus visati ööl vastu 6. jaanuari
Genadi Tarajevi majja Kesktänav 1 läbi
aknaruutude põleva tahiga süütepudel, mis aga
õnneks ei purunenud. Olemata jäid võimalikud
inimohvrid ja minimaalseks kujunes ka tahtlikult
varale tekitatud kahju.
Kõigi loetletud sündmuste kohta on
algatatud kriminaalasjad. Kui kellelgi on täiendavat
informatsiooni, palub politsei see edastada telefonil
415 402 või vallamajja tel. 490 130.
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Elukoha registreerimine
Saabusid valda:
Valter Ranken
Tiina Mikk
Kristen Puusepp

Aardla
Aardla
Aardla

Villa Hortensia
maja 38-4
maja 38-4

Tartust
Tartu vallast
Tartu vallast

Kriimani
Kriimani
Roiu
Roiu
Tõõraste
Tõõraste
Tõõraste

Väike-Kungla
Väike-Kungla
Männi 4-34
Männi 4-34
Raudtee maja 4-5
Raudtee maja 4-5
Raudtee maja 4-5

Tartusse
Tartusse
Tartusse
Tartusse
Tartu valda Pupastverre
Tartu valda Pupastverre
Tartu valda Pupastverre

Lahkusid vallast
Pille Kiho
Mairold Kiho
Eva Linde
Erik Linde
Raili Koval
Veiko Koval
Kaimo Koval

ÕIGUSAKTID
Kinnitatud Haaslava Vallavolikogu määrusega
nr.5/1 19.01.1994.
Muudatused ja täiendused Haaslava Vallavolikogu
määrustega nr. 21/7 13.09.1995, 22/4 17.11.1995
ja 23/1 20.12.1995

HAASLAVA VALLA PÕHIMÄÄRUS
I.ÜLDSÄTTED.
Haaslava valla põhimäärus on õigusakt, milles sätestatakse valla omavalitsusorganite, nende komisjonide
ning valla ametiasutuste moodustamise korda, nende õigusi ja kohustusi ning töökorraldust.
Valla omavalitsuse mõiste.
Valla kohalik omavalitsus on tema demokraatlikult moodustatud organite õigus ja kohustus seaduste
alusel iseseisvalt juhtida ja korraldada kohalikku elu lähtudes valla elanike õigustatud vajadustest ja
huvidest ning arvestades valla arengu
iseärasusi.
Kohalikku omavalitsust Haaslava vallas teostavad valla elanikud vahetult rahvaküsitluse, -hääletuse või
-algatuse teel ja nende poolt valitud omavalitsusorganite kaudu.
Omavalitsuse põhimõtted.
1. Haaslava valla omavalitsus rajaneb järgmistel põhimõtetel:
1.1 kõigi kohaliku elu küsimuste iseseisev ja lõplik otsustamine ja korraldamine;
1.2 igaühele tema seaduslike õiguste ja vabaduste kohustuslik tagamine vallas;
1.3 seaduslikkuse tagamine ja seaduslike vahendite vaba valik oma ülesannete ja kohustuste
täitmisel;
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1.4 valla elanike õigus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel;
1.5 vastutus oma ülesannete täitmise eest;
1.6 tegevuse avalikkus;
1.7 valla elanikele ja äriühingutele soodsate tingimuste loomine iseseisvaks toimetulekuks; (muudatus
01.01.1996)

1.8 avalike teenuste tagamine ja nende vahendamise soodustamine soodsamail
tingimustel
Omavalitsuse õiguslikud alused.
Haaslava valla omavalitsus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest ja teistest
riigi õigusaktidest, rahvusvahelistest lepingutest, lepingutest riigiorganitega ja teiste omavalitsusüksuste
või nende liitudega ja käesolevast põhimäärusest.
Omavalitsusorganid.
2. Haaslava valla omavalitsusorganiteks on
2.1 Haaslava Vallavolikogu - valla esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike isikute poolt
Eesti Vabariigi kohaliku omavalitsuse valimiste seaduse alusel;
2.2 Haaslava Vallavalitsus - volikogu poolt vastavalt Eesti vabariigi kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusele moodustatav täitevorgan.
Eelarve, maksud ja koormised.
3. Haaslava vallal on iseseisev eelarve.
3.1 Volikogul on õigus seaduse alusel kehtestada makse ja panna peale koormisi.
Valla ülesanded ja pädevus.
4.1 Haaslava valla ülesandeks on korraldada vallas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, elamuja kommunaalmajandust, heakorda, tsentraalplaneerimist, vallasisest ühistransporti ning valla teede
korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.
4.2 valla ülesandeks on korraldada valla koolide ja lasteasutuste, kultuuriasutuste ning teiste valla
omanduses olevate kohalike asutuste ülalpidamist. Nimetatud asutuste osas võib seadusega olla ette
nähtud teatud kulude katmine riigieelarvest või muudest allikatest .
4.3 Lisaks punktides 4.1 ja 4.2 sätestatud ülesannetele otsustab ja korraldab valla omavalitsus kõiki muid
kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud Eesti Vabariigi seadustega või mis ei ole seadustega antud
kellegi teise otsustada ja korraldada, nagu maa- ja omandireformi läbiviimine, talumajanduse ja
ettevõtluse arenguks soodustingimuste loomine jne.
4.4 Haaslava valla omavalitsus täidab riiklikke kohustusi,
4.4.1 mis on talle pandud seadusega ja millega seotud kulud kaetakse riigieelarvest;
4.4.2 mis tulenevad selleks volitatud riigiorgani ja Haaslava Vallavolikogu vahelisest lepingust.
4.5 Valla omavalitsusel on õigus reguleerida ka valla territooriumil mitteelavate,kuid seal kinnisvara
omavate või valdavate, samuti vallas õppivate , töötavate või ajutiselt elavate isikute ning valla külaliste
tegevust ja käitumist, samuti valla territooriumil tegutsevate juriidiliste isikute tegevust piires, mis ei ole
seadusega sätestatud teisiti.
Õigusaktid.
5.1 Haaslava Vallavolikogu ja Haaslava Vallavalitsus annavad üldaktidena välja määrusi.
5.2 Haaslava Vallavolikogu võtab üksikaktidena vastu otsuseid. Haaslava Vallavalitsus annab
üksikaktidena välja korraldusi.
5.3 Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktid kehtivad valla haldusterritooriumil.
Arengukava ja planeeringud.
6. Haaslava valla arengukava on dokument, mis kirjeldab valla sotsiaalmajanduslikku olukorda ja
keskkonnaseisundit, esitab analüüsi ja prognoosi, sätestab arengu põhisuunad, territoriaalse
üldplaneeringu ja infrastruktuuri arendamise alused.
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6.1 Haaslava valla arengukava on kinnitatud vallavolikogu poolt, seda vaadatakse läbi, täpsustatakse ja
korrigeeritakse vastavalt vajadusele volikogu poolt määratud tähtaegadel.
6.2 Haaslava valla planeeringud koostatakse EV planeerimis- ja ehitusseaduse kohaselt valla huvisid
arvestavate tingimuste ja säästliku keskkonna ning otstarbeka maakasutuse kujundamiseks vallas.
6.3 Haaslava valla üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumi kohta valla territoriaalmajandusliku arengu põhisuundade kavandamiseks valla arengukava alusel.
6.4 Valla detailplaneeringud koostatakse valla territooriumi väiksemate osade kohta ning on aluseks
lähiaastate ehitustegevusele valla territooriumil.
(muudatus 01.01.1996; vallavolikogu määrus 23/1 20.12.1995)

Vald avalik-õigusliku isikuna.
7.1 Haaslava vald on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad seaduste ja valla põhimääruse
kohaselt oma pädevuse piires volikogu (volikogu esimees) ja valitsus (vallavanem) või teised isikud
volikogu või valitsuse antud volituse alusel ja piires. 7.2 Haaslava vald kui avalik-õiguslik juriidiline isik
omab iseseisvat eelarvet,
pangaarveid ja sümboolikat .
Esindatus maakogus.
8.Välja jäetud.
(muudatus 01.01.1996 , vallavolikogu määrus 23/1 20.12.1995)

Osalemine omavalitsusliitudes.
9. Haaslava vallal on õigus moodustada liite ja ühisasutusi teiste omavalitsusüksustega
õigusaktide alusel ja korras.

kehtivate

Osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides.
10. Haaslava vallal on õigus astuda rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega
koostööd.
10.1 Suhetes rahvusvaheliste organisatsioonidega esindab valda tema volikogu või viimase poolt
määratud esindus.
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.
11.4 Haaslava 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.
(Haaslava Vallavolikogu määrus nr. 21/7 13.09.1995)
Valla õiguste kaitse.
12.1 Valda likvideerida, selle piire ja nime muuta ei tohi vallavolikogu tahte vastaselt.
12.2 Vallavolikogul on õigus korraldada valla territooriumil olulistes küsimustes elanike küsitlusi.
12.3 Oma õiguste kaitseks või vaidluste lahendamiseks on valla omavalitsusel õigus pöörduda kohtusse.
(põhimääruse ja selle muudatuste terviktekst järgneb)
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Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
27.11.1995
nr. 441
Finantseerida vastavalt kehtestatud korrale valla
eelarvest järgmiste taotlejate ümber- ja täiendusõpet:
Eda Piho
müüjate kursustel
600.- EEK
Renita Peedo kokkade kursustel
1000.- EEK
27.11.1995
nr. 442
Anda 5,0 ha asendusmaad Vello Ritsingule ja Ago
Murdelile kaasomandusse võrdsetes mõttelistes osades
Kurepalu külas Väike-Kure maaüksuse taastamiseks.
Kinnitada asendusmaa maksumuseks 58 230.- EEK.
Asendusmaa sihtotstave on 80% põllu- ja 20%
metsamajanduslik.
27.11.1995
nr. 443
Muuta aktsiaseltsi Voore suusa- ja rahvaspordikeskust
teenindavat maad seoses ühe hoone tagastamisega
omandireformi õigustatud subjektidele.
27.11.1995
nr. 444
Kinnitada Kriimani külas omanikult Alviine Seebachilt
õigusvastaselt võõrandatud Savi A-51 talu 9,640 ha
maa võõrandamisaegseks maksumuseks 75 592.- EEK
ja määrata kompensatsioon 25 197.- EEK 1/3 maa eest
omandireformi õigustatud subjektile Edgar Seebale, kes
elab Tartu linnas Kuuse t. 2
27.11.1995
nr. 445
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust valla eelarvest à
300.- EEK järgmistele taotlejatele: Liisa Palusoo,
Aino-Miralda Sari, Salme Pilvistu, Marie Vadi ja Luule
Pruul.
27.11.1995
nr. 446
Eraldada valla eelarve reservfondist 7080.- EEK
käsiraadiojaama ostmiseks politsei sidesüsteemi
vajadusteks.
04.12.1995
nr. 447
Muuta vallavalitsuse korraldust täpsustades Arnold
Grossbergile ja Toomas Toomele Aardla külas
tagastatava Roodna talu pinda - 28,8 ha.
04.12.1995
nr. 448
Kinnitada Aadami külas omanikult Peeter-August
Maserilt õigusvastaselt võõrandatud Tapu 14 talu 55,93
ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks 438 581.EEK ja määrata kompensatsioon 219290.- EEK 1/2
maa eest omandireformi õigustatud subjektile Kai
Kirsile, kes elab Tartus Sõbra t. 8.
04.12.1995
nr. 449
Kinnitada Metsanurga külas omanikult Marta Allikult
õigusvastaselt võõrandatud Uuetalu nr. 25 talu 25,346
ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks 198 753.EEK ja määrata kompensatsioon 198 753.- EEK
nimetatud maa eest omandireformi õigustatud
subjektile Salme Sabrakule, kes elab Tallinnas Humala
t. 21-1.
04.12.1995
nr. 450
Kinnitada Aadami külas omanikult Märt Kukkeselt
õigusvastaselt võõrandatud Tigase nr. 20 talu 52,484 ha
maa võõrandamisaegseks maksumuseks 411 558.- EEK

ja määrata kompensatsioon 1/3 maa eest 137 186.- EEK
omandireformi õigustatud subjektile Endel Kukkesele,
kes elab Harjumaal Assakul Veski tee 32 ning à 68
593.- EEK 1/6 maa eest omandireformi õigustatud
subjektidele Jüri Lossmannile, kes elab Tartus Jalaka t.
52-1 ja Richard Lossmannile, kes elab Tartus Lai t. 115.
04.12.1995
nr. 451
Kinnitada Kurepalu külas omanikult Jakob Metsalt
õigusvastaselt võõrandatud Metsa A-62 talu 2,66 ha
maa võõrandamisaegseks maksumuseks 20 859.- EEK
ja määrata kompensatsioon tagastamata jäänud 1,66 ha
maa eest 13 017.- EEK omandireformi õigustatud
subjektile Lauri Metsale, kes elab Haaslava vallas
Kurepalu külas Metsa talus.
04.12.1995
nr. 452
Kinnitada Tõõraste külas omanikult Johannes Lihtenilt
õigusvastaselt võõrandatud Suislepa A-23 talu 20,36 ha
maa võõrandamisaegseks maksumuseks 159 656.- EEK
ja määrata kompensatsioon ½ maa eest 79 828.- EEK
omandireformi õigustatud subjektile Valdur Vaarmaale,
kes elab Haaslava vallas Tõõraste külas.
04.12.1995
nr. 453
Kinnitada Aardla külas omanikult Eduard Grossbergilt
õigusvastaselt võõrandatud Rodna 61 talu 35,48 ha maa
võõrandamisaegseks maksumuseks 278 219.- EEK ja
määrata kompensatsioon tagastamata jäänud 6,68 ha
maa eest à 26 191.- EEK omandireformi õigustatud
subjektidele Arnold Grossbergile, kes elab Tartus
Soinaste t. 1 ja Toomas Toomele, kes elab Tartus Rukki
t. 26-1.
04.12.1995
nr. 454
Kinnitada Kriimani külas omanikult Alide-Vilhelmine
Mutsolt õigusvastaselt võõrandatud Kvoodimaa X
20,681 ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks 162
172.- EEK ja määrata kompensatsioon nimetatud maa
eest 162 172.- EEK
omandireformi õigustatud
subjektile Leida Tarile, kes elab Tartu linnas Narva
mant. 131-4.
04.12.1995
nr.455
Anda maamaksusoodustust alates 01.01.1996 kuni
31.12.1997 lisaks vallavalitsuse koralduses nr. 132
14.11.1994 märgitud isikutele: Karl Nikopensius 76.-,
Helga Zirk 68.-, Anna-Lempi Rötsä 24.-, Valentina
Gerassimova 180.-, Vello Kiho 200.-, Zinaida
Svetljakova 120.-, Lauri Mets 121.-, Vaike Reit 128.-,
Raimond Pastel 122.-, Ellen-Maie Tikk 96.-, Kalju
Soggar 60.-, Virve Kure 56.-, Mihkel Vanaküla 60.04.12.1995
nr. 456
Kuulutada välja kinnine konkurss valla vara
kindlustamiseks kindlustusfirma leidmiseks.
11.12.1995
nr. 457
Alustada menetlust Igevere külas omaniku OskarEduard Rooväli poolt reaalse repressiooniohu tõttu
maha jäetud Kirbu nr. 41 talu vara kompenseerimise
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kohta.
Hoonete
võõrandamisaegse
maksumuse
kindlakstegemiseks määrata ekspertiis.
11.12.1995
nr. 458
Kinnitada Kriimani külas omanikult August Vederilt
õigusvastaselt võõrandatud Tasuja nr. 4 talu hoonete:
elamu, laut ja saun - võõrandamisaegseks maksumuseks
vastavalt ekspertiisiaktile 53 926.- EEK ja määrata
kompensatsioon à 26 963.- EEK omandireformi
õigustatud subjektidele Ants Vedderile, kes elab
Haapsalus Nurme t. 12-18 ja Priit Allasele, kes elab
Tartus Mesika t. 4.
11.12.1995
nr. 459
Kinnitada Aadami külas omanikult Johannes
Lõhmuselt õigusvastaselt võõrandatud Torro nr. 12 talu
vara: elamu rehega, laut, ait-kuivati, saun, kelder, kuur,
küün,
põllumajandusloomad
ja
-inventar
võõrandamisaegseks
maksumuseks
vastavalt
ekspertiisiaktile ja arvutusele määrata kompensatsioon
168 717.- EEK omandireformi õigustatud subjektile
Adele-Emmeline Lepale (surnud 24.05.1994).
11.12.1995
nr.461
Eraldada valla eelarve reservfondist 1000.- EEK
korrakaitseteenistusele bensiini ostmiseks ja 3000.EEK Eesti Raadiole õnnesoovide edastamiseks 1996.a.
18.12.1995
nr.462
Eraldada
valla
eelarve
reservfondist
raha
munitsipaalettevõttele
RAV
8000.EEK
halduskuludena kolme aasta ruumide rendikulude
tasumiseks ja 6000.- EEK Kolga pumbajaama
ostmiseks.
18.12.1995
nr. 463
Muuta vallavalitsuse korralduse nr. 327 05.07.1995 p.
1, millega kohustada õigusvastaselt võõrandatud ja
omandireformi käigus vallavalitsuse korraldusega

20.09.1993 ja Ülenurme sovhoosi reformikomisjoni
otsusega 25.03.1994 tagastatud Kangro 38 talu hooned
valdajal Kaie Nehringul üle anda omanikule Arry
Hangole. Hoonete omanikul Arry Hangol on õigus
pöörduda oma vara võõrast ebaseaduslikust valdusest
väljanõudmisega tehtud Tartu Maakohtu ja Tartu
Ringkonnakohtu otsuste täitmise korraldamiseks
täitevameti poole.
18.12.1995
nr.464
Maksta ühekordset sotsiaalabi toetust rahvapensioni
saajatele vastavalt volikogu otsusele nr.21/3
13.09.1995.a.: 425.- EEK - Liidia Virkerile, Ida
Toomsalule, Elviine Põlenikule, Elsa Mullole, Salme
Põlgasele, Aliide Jõksile ja Zinaida Parkušile; 300.EEK Gaissa Habakukele ja 200.- EEK Laine Otsale.
18.12.1995
nr. 465
Tagastada Ignase külas Marge Siimerile, kes elab
Pärnumaal Are vallas Tabria külas ja Reet
Tammeväljale, kes elab Järvakandis Papli t. 2
kaasomandusse võrdsetes mõttelistes osades 98,3 ha
Redeli-Koordi talu taastamiseks.
18.12.1995
nr.466
Tagastada Ignase külas Marge Siimerile eraldi
kinnistuna 0,3 ha Redeli-Koordi talu maad, millel
paikneb Marge Siimerile kuuluv laut.
18.12.1995
nr.467
Tagastada Metsanurga külas Maie Vattsarile, kes elab
Tartus Ravila t. 56-12 0,6 ha maad Teeääre talu
taastamiseks. Tagastataval maal hooned puuduvad.
18.12.1995
nr. 468
Tagastada Metsanurga külas Udo Laarile, kes elab
samas, 10,1 ha maad Aru talu taastamiseks. Tagastaval
maal asuvad Udo Laarile kuuluvad hooned.

Mälestame lahkunuid

Virve Kure
21.01.1930 - 08.12.1995
Koke

Hilda Sikk
16.05.1906 - 17.12.1995
Kitseküla

Linda Lepp
07.06.1918 - 26.12.1995
Kurepalu

Elmar Kuljus
20.12.1934 - 27.12.1995
Aadami

