Haaslava valla infoleht

Nr. 2(19) veebruar 1996

Vallasisene bussiliin
Alates veebruarikuust on igal neljapäeval
vallaelanike käsutuses oma bussiliin, et pääseda
kergema vaevaga arsti juurde, kauplustesse,
vallamajja ja mujale asju ajama. Liinil sõidab
valla buss, mis muidu sõidutab õpilasi Ülenurme
kooli. Õpilasringide vahepeal jõuabki teha ühe
ringi teistele vajajatele. Neljapäeviti on vallamajs
nii
maanõuniku
kui
sotsiaalnõuniku
vastuvõtupäev, samuti on sel ajal abivajajaid
ootamas Roiu perearst. Võimalik on asju ajada
munitsipaalettevõttes
RAV
ja
Kuuste
Arveldusühistus, samuti külastada Hoiupanga
Roiu kontorit, kauplusi ja sidejaoskondi Roiul ja
Kurepalus. Sõit valla bussis on tasuta, kulud katab
vallavalitsus.

Väljumisajad: Reola raudteejaam 9.20,
Villemi 9.30, Aadami 9.35, Uniküla 9.40,
Kriimani 9.50, Roiu 10.00, Kurepalu 10.10;
Tagasisõit Kurepalust vallamaja juurest algab
12.00, Roiu 12.05, Kriimani 12.20, Uniküla 12.30,
Aadami 12.35, Villemi 12.40, Tõõrastes Reola
raudteejaamas ollakse uuesti 12.50.
Esialgu puuduvad kogemused ja teadmata
on nõudlus. Seetõttu on kõik ettepanekud
teretulnud. Neid võite anda edasi vallamajja
sotsiaalnõunik Anu Kruusile tel. 490 130 või
bussijuhile Väino Zubale.

Üürivõlglased lähevad kohtusse
Valla munitsipaalettevõte RAV, kes teenindab valla üürikortereid, samuti osutab
kommunaalteenuseid erastatud korteritele, on rahalistes raskustes võlglaste tõttu. Nende süül on häiritud
ka korralike maksjate teenindamine. Tasumata korteriüüri, kütte, vee, prügiveo jt. kommunaalteenuste
eest on algatatud kohtumenetlus üürilepingute lõpetamiseks ja elamispinnalt väljatõstmiseks järgmiste
Aardla külas ja Roiu alevikus elavate võlglaste osas (võla suurus kroonides 1. jaanuari seisuga):
Galina Pošlina
17 824.65
Hermann Vaht
15 467.65
Vilve Zvejnieks
14 567.20
Toivo Siimenson
12 864.65
Lehte Loorits
11 928.10
Heli Taro
10 588.15
Valentina Smirnova
9 965.05
Paul Luik
8 481.50
Svetlana Zvjagintseva
7 886.20
Eino Pitka
6 473.40
Lisaks loetletutele on saadetud 38
võlglasele viimane hoiatus võlgade
likvideerimiseks kahe nädala jooksul alates
hoiatuse saamisest. Kui seda ei tehta,
esitab RAV ka nende kohta hagi kohtusse.
Direktor Marko Sild
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Vallavolikogus
Oma 24. jaanuaril toimunud istungil
kuulas
vallavolikogu
informatsiooni
põllumajandusmaa kasutuse ja maa erastamise
kohta. Vallavalitsuse poolt olid ette valmistatud
kaardid maade kasutamise ja erastamise kohta,
kuid polnud välja toodud kokkuvõtet hektarites ja
protsentides, mistõttu vallavolikogu soovib
täiendavat informatsiooni.
Vallavolikogu vaatas läbi laekunud
avaldused ja kaebused.
∗ Albert Peedoson esitas kaebuse põllumajandusreformi komisjoni otsuse peale, kes jättis talle
tagastamata tema isalt kolhoosi ühistatud vara.
Volikogu jättis kaebuse rahuldamata ja
reformikomisjoni otsuse jõusse.
∗ Kalju Valk esitas taotluse temale tagastatud
Lepiku talu kõrvalhoone juurde teenindava maa
saamiseks. Kuna talu kõrvalhoonete omandi
küsimused on vaidlustatud ja kumbki pool pole
esitanud
riiklikule
hooneregistrile
omandiõigust tõendavaid dokumente, lükati
taotluse lahendamine edasi kuni hoonete
omandiõiguse selgumiseni.
∗ Kastre metskond esitas vallavolikogule taotluse
Haaslava külas asuva elamu omandiõiguse
tunnistamiseks. Kuna hoonete omandiõigust
registreerib riiklik hoonete register, tuleb
Kastre metskonnal sinna esitada nõutavad
dokumendid, mis oleksid aluseks hoone

omandiõiguse tekkele. Volikogul ei ole õigust
oma otsustega hoonetele omandiõigust anda.
Vallavolikogu otsustas algatada valla
arengukava uuendamise ja valla üldplaneeringu.
Vallavalitsus esitas volikogule aruande
eelmise
aasta
eelarve
täitmise
kohta.
Vallavolikogu kinnitas aruande.
Muudeti sotsiaalabitoetuste andmise korda
matusetoetuste osas (avaldatud
õigusaktide
rubriigis).
Tartumaa Omavalitsuste Liit on pöördunud
valdade poole ettepanekuga munitsipaliseerida AS
Liivimaa Buss aktsiad. Volikogu ei nõustunud
ettepanekuga, seega Haaslava vald ei osale
Liivimaa Bussi aktsiate ostmisel.
Vallavolikogu võttis vastu muudatuse
valla vara kasutamise ja käsutamise korras, mille
kohaselt vallale kuuluvat kinnisvara ja hooneid,
samuti muud vara maksumusega üle 50 000
krooni võib võõrandada müümise, kinkimise või
valla ühisvajaduste tarbeks tasuta üleandmise teel
volikogu otsuse alusel. Vara erastamisel tuleb
järgida riiklikult kehtestatud munitsipaalvara
erastamise korda.
Volikogu otsustas anda endise Tuigo
koolimaja hoone tasuta üle Haaslava Talunike
Seltsile
ning
tunnistas
kehtetuks
oma
21.09.1994.a. otsuse selle hoone seltsile rendile
andmise kohta.

Elukoha registreerimine
Saabusid valda:
Jakob-Eduard Poksi
Tea Hallik
Tuuli Hallik
Rudolf Rave
Sander Juss
Eva Juss
Hannes Hagu

Kriimani
Koke
Koke
Aadami
Roiu
Roiu
Roiu

Kungla
Salu
Salu
Vainu
Kesktänav 10-7
Kesktänav 10-7
Kesktänav 10-5

Kambja vallast Paali külast
Tartust
Tartust
Põlvamaalt Valgjärve vallast Sirvaste külast
Tartust
Tartust
Meremäe vallast Vahtseliina külast

Tõõraste
Lange
Roiu
Roiu

Raudtee maja 4-1
Rajanurme
Männi 4-7
Männi 4-7

Kambja valda Vana-Kuuste külla
Põlvamaale Kanepi valda
Tartu linna
Tartu linna

Lahkusid vallast
Albert Gotfrid
Margus Aarna
Aare Kikkas
Sten Kikkas
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Politseiteated
Eelmisel aastal kasvas
kriminaalkuritegude arv (40)
vallas, kuid jäi siiski väiksemaks
1993.a. tasemest (58). 1995.a.
pandi vallas toime 48 kuritegu.
Algatatud kriminaalasjadest on
käesolevaks hetkeks avastatud
32, seega avastamata on 16
kuriteofakti ehk 33,4%. Kõigist
48-st on 36 juhul tegemist
salajase vargusega, ühel juhul oli
tegu avaliku vargusega. Vargused
moodustavad 77,1% kõigist
vallas toimepandud kuritegudest.
Ülejäänud 11 muud liiki kuriteost
on avastatud 9 ehk 81,8%,
vargustest on avastatud 22 ehk
59,4%.
Kui võrrelda vargusi
asutuste ja eraisikute lõikes,
näeme, et asutused on langenud
varguste ohvriks 16 (avastatud 9
ehk 56,3%) ja eraisikud 21 korral
(avastatud 13 ehk 61,9%). Aasta
jooksul
toime
pandud
kuritegudega on
esitatud
tsiviilhagide kohaselt tekitatud
kahju 478 000 krooni ulatuses,
avastatud kuritegudega tekitatud
kahju on 155 000 krooni,
avastamata on 323 000 kroonise
kahju tekitajad.
Kust on pärit vallas
tegutsenud
kurjategijad?
15
korral oli tegemist oma valla
elanikega, 11 tegu panid toime
võõrad, 6 korral tegutsesid omad
ja võõrad kurjategijad koos.
Kolmel
korral
olid
toimepanijaiks alaealised.
1995.a. kujunes kõige
kriminogeensemaks Ignase küla,
kus oli 10 kuritegu, neist on
avastatud 8. Suure panuse
kuritegevuse
kasvule
andis
osaühingu Villemi likvideerimise
käigus järelvalveta jäetud vara.
Selles osas on kaassüüdlasteks
osaühingu liikmed ja juhtkond,

kes oma vara jätsid kergeks
saagiks kurjategijatele. Teist ja
kolmandat kohta jagavad Roiu ja
Uniküla, mõlemad 7 kuriteoga.
Roiu kuritegudest on avastatud 5,
Unikülas 4. Kuus juhtu oli
Aadami külas, kus on palju talvel
järelevalveta
hooneid.
Seal
tegutsesid
ka
Põlvamaalt
Lootvinast ja mujalt saabunud
kurjategijad. Lange külas oli viis
kuriteofakti, millest kahe autorid
on teada. Tõõrastes oli neli
kuritegu, neist üks on avastatud.
Aardlas olid need arvud 3 ja 2,
Kurepalus 3 ja 1. Kurepalus oli
kahel
korral
tegemist
kauplustesse sissemurdmisega,
neist üks on avastatud. Avalik
vargus toimus Uniküla poes. See
on siiamaani kirjas avastamata
kuriteona. Kitsekülas oli üks
kuritegu, mis seni on avastamata.
Kõige raskemad kuriteod
pandi toime Kriimanis, kus julma
kuritegeliku käitumise ohvriks
langes kaks inimelu. Kohapeal
elanud Endel Tihamets peksis
surnuks Lembit Traadi ja tekitas
üliraske
kehavigastuse
oma
vabaabielukaasale
Viivi
Pikalevale,
mille
tagajärjel
viimane suri. Nende kuritegude
eest
on
Endel
Tihametsa
karistatud Tartu Maakohtu poolt
10-aastase vabadusekaotusega.
Kõige turvalisem oli elu
möödunud
aastal
Haaslava,
Mõra, Koke ja Metsanurga külas,
kus polnud ühtki kuritegu.
Juriidilistest isikutest pälvib
jätkuvalt
kiitust
osaühing
Männiku, kelle liikmed ja
juhtkond on juba mitmendat
aastat oma vara edukalt suutnud
kurjategijate
eest
kaitsta.
Vastupidisest
suhtumisest
Villemil oli juba juttu.

Tuletame meelde, et
kõigi kuriteokahtlaste sündmuste
puhul
soovitame
helistada telefonil 112 — see on
häirekeskuse number. Tulevikus
kujuneb
just
see
number
põhiliseks, kuhu igasugustes
hädaolukordades pöörduda. Sealt
antakse teile nõu, kuidas edasi
tegutseda. Sealt saab abi ka siis,
kui läheb vaja tuletõrjet, kiirabi
või päästeteenistust. Meile lähim
hästivarustatud
päästeteenistus
asub
Tõrvandis.
Seal
on
ööpäevane valve. Telefon on 415
598. Sealt saab tellida ka
pukseerimisteenust, kui midagi
juhtub teie autoga. Haaslava
konstaabli telefonid on tööpäeviti
Ülenurme Politseijaoskonnas 415
402, teisipäeva õhtupoolikul ja
reede hommikupoolikul Haaslava
vallamajs 490 130 ja pärast
tööpäeva lõppu kodus 490 250.
Alati
saab
politseiabi
ka
korrapidajalt Tartus, kui helistate
telefonil 02.
Nüüd aga selle aasta
sündmustest.
12. jaanuaril peksis R.K.
oma
vabaabielukaasat
A.S.
rusikatega
näkku,
tekitades
viimasele kergeid kehavigastusi.
Kannatanu esitas maakohtule
avalduse süüdlase vastutusele
võtmiseks.
Ööl vastu 21. jaanuari
murti
Aadamil
sisse
aiandusühistus Roosi asuvaisse
viide suvilasse ning varastati
sealt mitmesuguseid asju kokku
ligi 15 000 krooni väärtuses.
Kurjategijad, kes olid seekord
pärit meie vallast, on tänu
kannatanute kiirele tegutsemisele
avastatud. Suurem osa asju on
omanikele tagastatud.
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4. veebruaril kella 3 paiku
öösel põgenes Tartu arestimajast
kolm kinnipeetavat. Tänu valla
tublidele kaitseliitlastele Eduard
Torile ja Vahur Torile ning
politseikordnik Toomas Torile
tabati kaks kurjategijat Tartu
linnas Anne kaupluse lähedal.
Operatsioonist võtsid osa veel

Teataja

kaitseliitlased Ülo Pedel, Tarmo
Saavan ja Urmas Pleksner ning
abipolitseinik Ülo Vetka. Politsei
on neile tänulik kurjategijate
tabamise eest, samuti aktiivse
osalemise
eest
teisteski
kurjategijate vastu suunatud
operatsioonides. Need mehed on
korrakaitsel väljas oma vabast

ajast. Nende tegevus on suunatud
kuritegevuse tõkestamisele, ka on
nad osalenud liiklusjärelvalves,
mille tulemusena on tabatud
kümneid eeskirjade rikkujaid.
Konstaabel Ivar Dubolazov

Haaslava Talunike Selts ja valla areng
Tartumaa põllumeeste organiseerumine
algas 1920. aastal. Üks esimesi oli Haaslava
Põllumeeste Kogu, kelle põhikiri registreeriti 29.
mail 1920. aastal. Asutajaiks olid valla ärksamad
ja energilisemad põllumehed Karl Ratassepp,
Voldemar Pihlapuu, Villem Põderson, Eduard
Põderson, Andres Põderson. Nende meestega on
seotud ka muude Haaslava valla seltside ja
ühistute sünd.
1990. aastal, varsti pärast seda, kui anti
luba talude rajamiseks taluseaduse alusel, loodi
Kurepalu Talunike Selts, mis 1991.a. nimetati
ümber Haaslava Talunike Seltsiks, sest selts
tahab ühendada kogu valla talupidajaid. Selts on
oma voliniku kaudu esindatud Tartu Talunike
Liidus. Volinikuks talunike liidus on seltsi
esimees. Tänaseks on seltsi juurde koondunud
aktiivsemad valla talupidajad. Seltsi koosolekud
toimuvad iga kuu 15. kuupäeval kell 10.00
vallamajas.
Järgmisele
koosolekule
15.
veebruaril tulevad Tartu Talunike Liidu
nõustajad talu raamatupidamist ja põllul
mürkide kasutamist selgitama. Ootame rohket
osavõttu ka seltsi mittekuuluvate põlluharijate
poolt.
Plaanis on varustada oma valla
põlluharijad kvalitseetse ja ühtse sordiseemnega,
et paremini ära kasutada kuivatite võimalusi.
Jagame omavahel informatsiooni toodangu
müügivõimalustest, hindadest ja paljust muust.
Seltsi aastategevus lõpeb traditsiooniliselt
lõikuspeoga.
Võtsime
aktiivselt
osa
kohaliku
omavalitsuse valimistest, mille tulemusena
talupidajatel on oma

esindus vallavolikogus. Meie esindajad käisid ka
Maarahva Kongressil.
Selts taotles enda omandisse endise Tuigo
koolimaja, millega Haaslava Vallavolikogu 24.
jaanuaril nõustus. Nüüd sõltub palju meist, seltsi
liikmetest, millise näo me oma majale anname.
Kõigepealt vajab maja remonti. Arvame, et sinna
võiksid tulla ruumid ka Kaitseliidule, maanoorte
ja maanaiste organisatsioonidele. Loodame, et
Haaslava valla põllumehed leiavad kõik oma tee
ühistegevuse juurde ja organiseeruvad, sest
ühenduses peitub jõud.
Põllumajandus on ürgsemaid ja maailmas
hinnatumaid tegevusalasid. Oma olemuselt on
põllumees demokraatia selgrooks. Ta ei salli
valetamist ja vassimist. Kui meie, põllumehed,
ühineme, siis oleme oma tegemistes arvestatav
jõud ning suudame luua majandusliku
kindlustunde põllumeestele ja kogu valla
elanikele. Samuti saame kaasa rääkida valla
arengukava ja planeeringute koostamisel. Sellest
sõltub, missugune hakkab meie vald tulevikus
välja nägema, jääb ta põllumajanduslikuks alaks,
väikeettevõtjate pärusmaaks või millekski muuks.
Kutsume teid kaasa lööma valla
arengukava
väljatöötamisele
osalemisega
taluseltsi töös, oma kirjalike ettepanekutega
taluseltsile või vallavolikogule. Kui on küllalt
aktiivseid huvilisi, saame luua initsiatiivgrupi, kes
esitab
vallaomavalitsusele
talunike
ühtse
nägemuse valla tuleviku kohta.
Tõnu Ojamaa,
Haaslava Talunike Seltsi esimees
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ÕIGUSAKTID
HAASLAVA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Kurepalu
24. 01.1996
nr.24/6
Sotsiaalabi toetuste määramise korra muutmine.
Võttes arvesse volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekut tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu määrusega nr. 13/2
19.10.1994 kinnitatud Haaslava valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise korra p. 3.3 ning sõnastada see
järgmiselt:
3.3 Vallas alaliselt sissekirjutatud elaniku surma korral makstakse toetust matuse korraldamiseks 700.- krooni surnu kohta.
3.3.1 Toetus makstakse välja matust korraldavale isikule.
Voldemar Kuningas
vallavolikogu esimees

HAASLAVA VALLAVOLIKOGU OTSUS
Kurepalu
Haaslava valla arengukava ja üldplaneeringu algatamine.
Haaslava Vallavolikogu lähtudes Eesti Vabariigi ehitus- ja planeeringuseadusest
otsustab:
algatada Haaslava valla arengukava ja üldplaneeringu koostamise.

24.01.1996

nr.24/4

Voldemar Kuningas
vallavolikogu esimees

HAASLAVA VALLAVALITSUSE MÄÄRUS
Kurepalu

29.01.1996

nr.28

Haaslava Küla RSN Täitevkomitee poolt hoonetele omandiõiguse
andmise või selle tunnistamise otsuste kehtetuks tunnistamine.
Haaslava külanõukogu poolt koostatud hoonete toimikutes sisalduvad hoonete omandiõigust tõendavate dokumentidena
Haaslava Küla RSN Täitevkomitee otsused, mis on vastu võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruse nr. 514
21.12.1967.a. “Kodanike isiklikus omandis olevate ja maal asuvate elamute ja majapidamishoonete arvestuse korra
parandamise kohta” alusel.
Kuna nimetatud määruse alusel omandiõiguse andmine või selle tunnistamine on vastuolus Eesti Vabariigi põhiseadusega ning
teiste kehtivate õigusaktidega, samuti arvestades asjaolu, et nimetatud otsuste vastuvõtmise kohta puuduvad andmed Haaslava
Vallavalitsuses säilitatavas Haaslava külanõukogu arhiivis (otsuste vastuvõtmist ei ole märgitud istungite protokollides, sageli
puuduvad ka otsuste tegemise aluseks olnud dokumendid), samuti on sisse viidud hoonete ja nende omandiõiguse
arvestamiseks riiklik hooneregister,
Haaslava Vallavalitsus määrab:
1. Tunnistada kehtetuks kõik Haaslava Küla RSN Täitevkomitee poolt enne 11. juulit 1991.a. tehtud otsused ja nende alusel
väljaantud tõendid ja õiendid hoonete omandiõiguse kohta.
2. Lugeda hoonete omandiõigust tõendavaiks dokumentideks riikliku hooneregistri poolt väljastatud õiendeid ja teatisi, mida
antakse välja omanike poolt registrile esitatud alusdokumentide, nagu ostu-müügilepingud, pärimisõiguse tunnistused, ehitiste
vastuvõtmise ja hoonete üleandmise aktid jm. alusel.
Margus Pleksner
vallavanem

Aavo Omann
vallasekretär
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(Terviktekst koos muudatuste
ja täiendustega. Algus infolehes nr. 1 1996)
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
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.
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Asjaajamiskeel.
13. Asjaajamiskeel Haaslava valla kohaliku omavalitsuse organites ja valla asutustes on eesti keel.
Valla piirid ja administratiivkeskus.
14. Haaslava valla piir koos selle kirjeldusega määratakse Eesti Vabariigi vastava seadusega. Seni on
valla piiriks Haaslava valla arengukavas toodud piir vallale omavalitsusliku staatuse andmisel seisuga 11.
juuli 1991.a.
14.1 Valla piiride muutmine on võimalik vaid pärast elanike arvamuse väljaselgitamist ja vastavalt
volikogu sellekohasele otsusele, mis tehakse volikogu koosseisu häälteenamusel.
14.2 Valla piir looduses määratakse koos naaberomavalitsusüksustega.
14.3 Haaslava valla administratiivkeskus asub Kurepalu külas. Selle muutmine on võimalik vaid pärast
elanike arvamuse väljaselgitamist volikogu koosseisu häälteenamusel.
(põhimääruse ja selle muudatuste terviktekst järgneb)

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
02.01.1996
nr. 469
Kinnitada konkursi tulemused Haaslava valla vara
kindlustamiseks ja sõlmida kindlustusleping
aktsiaseltsiga LEKS KINDLUSTUS.
08.01.1996
nr. 470
Alustada menetlust Roiu alevikus omanikult Juhan
Põdersonilt õigusvastaselt võõrandatud Roio,
kinnistu nr. 38 talu tagastamata jäänud hoonete ja
sisseseade
kompenseerimiseks omandireformi
õigustatud subjektile Sirje-Reet Sulbile, kes elab
Tartus Sõpruse pst. 8-102. Kuna nimetatud vara
võõrandamisaegse maksumuse kohta dokumendid
puuduvad, määrata selle kindlakstegemiseks
ekspertiis.
08.01.1996
nr. 471
Eraldada munitsipaalettevõttele RAV valla eelarve
reservfondist 5860 krooni Roiu välisveetrassi
avariiremondi kulude katteks.
08.01.1996
nr. 472
Lugeda Aardla külas Raamatu talu maal ehitatud
elamu projekt vastavaks vallas kehtestatud
tingimustele, kinnitada 08.10.1984.a. koostatud
talu õue plaan ja määrata nimetatud hoone osas
ehitusjärelvalve teostajaks Alge Rosenfeld, kes
omab vastavat litsentsi.
08.01.1996
nr. 473
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust à 300.- EEK
järgmistele taotlejatele: Galina Laane, Aila Asu ja
Johannes Vahva.
15.01.1996
nr. 474
Kinnitada Tõõraste külas omanikult Johannes
Kilgilt õigusvastaselt võõrandatud Männimetsa A14 talu 16,11 ha maa võõrandamisaegseks

maksumuseks 97 176.- EEK ja määrata
kompensatsioon 39 750 krooni tagastamata jäänud
6,56 ha maa eest omandireformi õigustatud
subjektile Endel Kilgile, kes elab Tõõraste külas
Männimetsa talus.
15.01.1996
nr. 475
Kinnitada Ignase külas omanikult Johannes
Lestalilt õigusvastaselt võõrandatud Õhta 57 talu
2,899 ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks
22 733.- EEK ja määrata kompensatsioon 22 733
krooni tagastamata jäänud maa eest omandireformi
õigustatud subjektile Linda Kalmele, kes elab Raja
vallas Omedu külas.
15.01.1996
nr. 476
Kinnitada Ignase külas omanikult Oskar-Eduard
Roovälilt õigusvastaselt võõrandatud Kirbu 41 talu
83,915 ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks
658 028.- EEK ja määrata kompensatsioon à 329
104 krooni tagastamata jäänud maa eest
omandireformi õigustatud subjektidele Endla
Roovälile, kes elas Rõngu vallas Teedla külas ja
Linda Kriisale, kes elab Tartus Raudtee t.56.
15.01.1996
nr.477
Tagastada Peeter Käärikule, kes elab Ida-Virumaal
Jõhvi linnas Vaarika t. 17 2,70 ha maad Peerandi
maaüksuse taastamiseks Uniküla külas. Maa on
metsamajandusliku sihtotstarbega, tagastataval
maal hooned puuduvad. Talumaa põhitükk asub
Vastse-Kuuste vallas Logina külas.
15.01.1996
nr.478
Tagastada Urmas Koplile, kes elab Tartus Paju 151 ja Urve Puumetsale, kes elab Ülenurme vallas
Tõrvandis Ringtee 3-44 kaasomandusse 16,90 ha
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maad Mõra külas Kalliku maaüksuse taastamiseks.
Maa
on
põllumajandusliku
sihtotstarbega,
tagastataval maal asuvad hooned kuuluvad
eelnimetatud isikutele võrdsetes mõttelistes
osades.
15.01.1996
nr. 479
Kinnitada Toomas Kuusele kuuluva Mõra külas
aiandusühistus SINILIND asuva aiamaja teenindav
maa 1631 m² vastavalt AS NIVELTA poolt
koostatud maaüksuse plaanile.
15.01.1996
nr. 480
Anda luba aktsiaseltsile PINDI INVEST kuuluva
Roiu
alevikus
paikneva
kombainikuuri
kasutuselevõtmiseks
laomajandusliku
sihtotstarbega. 847,2 m² ehitusaluse pinnaga
hoonet teenindava maa suurus on 5540 m².
15.01.1966
nr. 481
Muuta korraldust nr. 470 15.01.1996 ja kinnitada
Sirje-Reet
Sulbile
vara
kompenseerimise
menetlusse antava vara koosseis: tagastamata
jäänud ehitised, hooned ja sisseseade: kaev koos
veevarustussüsteemiga, karjalauda sisseseade
loomade söötmiskohtade ja automaatjootjatega,
kuivati ja aitade sisseseade, puukuur meierei
juures, kanala, saun, elumaja-sepikoda, laut-tall-ait
sepikoja juures, kelder, laut ja saun metsavahimaja
juures.
22.01.1996
nr. 482
Kinnitada Aadami külas omanikult Johannes
Lõhmuselt võõrandatud Torro nr. 12 talu hoonete
võõrandamisaegseks maksumuseks 147 114.- EEK
ja
põllumajandusloomade
ning
-inventari
võõrandamisaegseks maksumuseks 8 184.- EEK
ning määrata kompensatsioon 155 298 krooni
eelnimetatud vara eest omandireformi õigustatud
subjekti Adele Emmeline Lepa (surnud
24.05.1994) pärijatele.
22.01.1996
nr. 483

Kinnitada õigusvastaselt Aardla külas omanikult
Gustav Lukult võõrandatud Tsiirma 57 talu 37,96
ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks 297
667.- EEK ja määrata kompensatsioon 297 667
krooni
tagastamata
jäänud
maa
eest.
Kompensatsiooni saajaks on omandireformi
õigustatud subjekt Tõnis Lukk, kes elab Pärnus
Mai t. 51-50.
22.01.1996
nr. 484
Kinnitada õigusvastaselt Haaslava külas omanikelt
Jaan Virult ja Peeter Virult võõrandatud
Viidiksaare
21
talu
7,35
ha
maa
võõrandamisaegseks maksumuseks 57 635.- EEK
ja määrata kompensatsioon 19 761 krooni
tagastamata jäänud 2,52 ha maa eest.
Kompensatsiooni saajaks on omandireformi
õigustatud subjekt Kalju Viru, kes elab Tartus
Ravila t. 42-11.
22.01.1996
nr. 485
Kinnitada õigusvastaselt Aadami külas omanikelt
Hermann Koortilt ja Herta Koortilt võõrandatud
Kangatsi
11
talu
64,38
ha
maa
võõrandamisaegseks maksumuseks 388 340.- EEK
ja määrata kompensatsioon 320 178 krooni
tagastamata jäänud 53,08 ha maa eest.
Kompensatsiooni saajaks on omandireformi
õigustatud subjekt Jüri-Hendrich Koort, kes elas
Paides Kure t.13.
22.01.1996
nr. 486
Tagastada Juhan Oselinile, kes elab Elva linnas
Nurme t. 6. 19,40 ha maad Labimetsa maaüksuse
taastamiseks Igevere külas end. Labi 42 talu maal.
Maa on metsamajandusliku sihtotstarbega,
tagastataval maal hooned puuduvad.
22.01.1996
nr. 487
Finantseerida valla eelarvest Konstantin Malineni
täiendõpet Tartu Õppekeskuses rahvusvaheliste
autovedude kursustel 700.- EEK ulatuses.

Mälestame lahkunuid

Anna Tori
09.02.1906 - 14.01.1996
Roiu

Amanda Tenn
17.07.1906 - 26.01.1996
Haaslava

Aleksandr Tarakanov
27.11.1934 - 22.01.1996
Aardla

Jelena Tarakanova
01.04.1928 - 07.02.1996
Kriimani

Einar Anko
03.04.1932 - 08.02.1996
Aardla

