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Muutused maareformi seaduses
Riigikogu tegi 30.aprillil mitmeid olulisi muudatusi
maareformiseaduses.
Nimetaksime
siin
olulisemaid.

∗

Maa tagastatakse riigi kulul vaid endisele
omanikule, tema abikaasale ja lastele. Ülejäänud
õigustatud subjektid peavad maa tagastamise
kulud ise tasuma.

∗

Maa nõudeõigust võib edaspidi pärandada.
Samuti laienes isikute ring, kellele õigustatud
subjekt võib maa nõudeõiguse loovutada.

∗

Maa tagastatakse edaspidi mitmele pärijale
reeglina kaasomandusse. Maatükk jagatakse
vaid siis, kui seda nõuavad kõik õigustatud
subjektid.

∗

Kui tagastataval maal asuva hoone omanik
soovib saada endale üle kahe hektari maad, siis
müüakse seda talle eelkõige piirnevate vabade
maade arvelt. Seni oli hoonete omanikul õigus
nõuda endale pool tagastamisele kuuluvast
maast piirsuurusega kuni 20 ha. Kui
õigusvastaselt võõrandatud maal asub mitu
elamut, mille omanikud soovivad rohkem kui 2
ha maad ja vaba maa puudub või seda on vähe,
saavad nad erastada kuni pool võõrandatud
maast, kuid kokku mitte üle 20 ha.

∗

Elamu või suvila juurde kuuluvat kuni 2 ha
suurust maad erastatakse edaspidi poole
hinnaga. Selle maa müügihind arvestatakse kuni
1998.a. lõpuni 1993.a. kehtestatud maa
maksustamishinnast,
millele
rakendatakse
koefitsienti
0,5.
Iga
taotleja
saab
sooduskoefitsiendiga erastada maad ühe elamu
ja ühe suvila juurde ning ta peab olema Eesti
alaline elanik. Poole hinnaga saab erastada ka
põllumajandusmaad,
kui
taotleja
on

äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja
ja elanud maa asukohajärgse omavalitsuse
haldusterritooriumil vähemalt kolm viimast
aastat ning tegeleb seal põllumajandusliku
tootmisega.
Erastamisele
kehtestatud
soodustused ei laiene neile, kes on maa juba
osta jõudnud, samuti ei tehta põllumajandusmaa
puhul soodustusi neile, kes alles kavatsevad
põllumeheks hakata.

∗

Maa erastamisel võib kasutada järelmaksu. Selle
tähtaeg on 5 aastat, kui müügihinnaks on 25 000
— 300 000 krooni, kallimatel maatükkidel
pikem. Valitsus võib kustutada maa väljaostu
võlga 25 000 krooni võrra iga lapse sünni korral.

∗

Enam ei kehti linnades maareformi õigustatud
subjektide ostueesõigust ehitise võõrandamise
korral; maal kehtib ostueesõigus vaid siis, kui
ehitis asub samal maatükil.

∗

Senine maakasutaja võib maatüki rentida, kui
seda ei taheta tagasi, ei erastata ostueesõiguse
või piiratud enampakkumise teel. Piiratud
enampakkumine viiakse läbi enne avalikku
enampakkumist ja sellest võtavad osa maa
asukohavalla taotlejad.
Kui president maareformiga seonduvate
õigusaktide muutmise seaduse välja kuulutab ja see
jõustub, jääb veel viis kuud aega lõpetada juba
alustatud maaüksuste vormistamist seni kehtinud
korra kohaselt. Nende osas toimub ka näiteks
lastelastele maa tagastamine riigi kulul.
(refereeritud ajalehematerjalide põhjal)
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Vallavolikogus
Vallavolikogu 26. istung
toimus 25. aprillil. Kohal oli
kaheksa liiget üheteistkümnest.
Esimese
päevakorrapunktina
kuulati
revisjonikomisjoni esimehe aruannet
Roiu
katlamaja
rekonstrueerimise
revisjoni
kohta. Revisjonikomisjon leidis
mitmeid puudusi rekonstrueerimise
korralduses
ja
järelevalves, mistõttu tööd on
veninud, kulutatud vahendid ei
ole taganud katlamaja paremat
tööd.
Volikogu
moodustas
järelevalvekomisjoni katlamaja
rekonstrueerimise üle ning valis
sinna volikogu esindajaiks Maie
Kajalaidi ja Johannes Toomsalu.

Volikogu muutis valla
eelarvet, lisades raha teede
korrashoiuks. See summa on
nüüd 95 200 krooni.
Tehti täiendusi valla
põhimääruse valla teenistust
käsitlevas peatükis, kuhu lisati
garantiisid valla teenistujatele
(vt.
tervikteksti
käesoleva
infolehes).
Rahuldati
osaühingu
“Priiuse Seltsimaja” taotlus
kasutada osa hoone remondiks
planeeritud
rahast
hoone
majanduskuludeks.
Pärast
muudatust
on
kultuurimaja
remondikuludeks kasutada 116
500 krooni ning majanduskuludeks 16 500 krooni.

Volikogu kinnitas oma
liikmete
töötasu.
Volikogu
esimehe kuupalk on 2450 krooni.
Volikogu
liikmed
saavad
hüvitust
oma
ülesannete
täitmiseks kulutatud aja eest 235
krooni päevas.
Istungi lõpul kuulati ära
vallavalitsuse
informatsiooni
valla maafondi kasutuse kohta.
Vallas on haritavat maad 5980
ha, millest omanduses või
kasutuses on 3783 ha e. 63%.
Sellest
kasutatakse
ajutise
kasutamise lepingute järgi 1553
ha, omanikena 1630 ha, ENSV
taluseaduse alusel 600 ha.
Kasutamata maad on 2197 ha.

Politseikroonika
Käesoleva aasta algus oli vallas
kuritegevuse poolest tagasihoidlikum, kuid
kvartali lõpp ja aprillikuu saabusid koos rohkete
kuriteofaktidega.
• Märtsi lõpul on ebaseaduslikult raiutud Igevere
külas Klaose talu maalt metsa. Langetatud ja
varastatud on üle 9 thm männi- ja 17 thm
kuusepuitu.Kahju suurus ulatub tuhandetesse
kroonidesse.
• Tartu Maaelektrivõrgu teatel lõigati Ignase
külas Otsa talu lähedal maha ning varastati 600
m alumiiniumjuhet. Kahju suurus on 11 309.05
krooni.
• Ajavahemikul 17. — 30. märtsini murti sisse
Alar Soele kuuluvaisse hoonetesse Aardla
külas, kust varastati 5 450 krooni eest vara,
sealhulgas elektripliit, valgustid ja rõivaid.
• 10. märtsil kella 20.30 paiku toimus Unikülas
Marguse talu hoovil kaklus T.K. ja A.V. vahel,
mis kandus edasi majja, kus kaklejate süül
purunes 6000.- krooni väärtuses seina ääres
seisnud jääklaasi.
• 4. jaanuaril leidis Ignase külas elav Karl
Meinhard, et tema traktoril MTZ-52 on läbi
lõigatud tagumised kummid. 7000-krooni
suuruse kahju tekitanud kahtlustatav on teada.

• 5. aprillil sai Roiul huligaansusega hakkama

•

•

•

•

•

•

A.M., kes kakles ja hakkas vastu politseile.
Halduskohus
karistas
teda
2-päevase
haldusarestiga.
7. aprillil avastati, et likvideeritavale Kolga
Põllumajandusühistule kuuluvates lautades on
lõhutud aknaklaase, ukselukke ja varastatud
veekraane. Kahju suurus 950 krooni.
Ööl vastu 10. aprilli murti sisse Ignase külas
asuvasse ühislauta, kust varastati Milvi Hindi
ühekuine lehmvasikas ja Zinaida Svetljakova 3
kukke. Omanikud said kahju vastavalt 700 ja
115 krooni.
15.-16. aprillil peksis A.M. Roiu alevikus
Kesktänav 6-2 oma naistuttavat S.R. rusikate ja
jalgadega näkku ja mujale, tekitades
kannatanule kergeid kehavigastusi.
20. aprillil avastati Lange külas sissemurdmine
Mati Meosele kuuluvasse maamajja Veskioru
aiandusühistus, kust viidi kaasa narmasvaip ja
oran jopp. Kahju suuruseks on 1050 krooni.
16.04.1996 avastati Kriimanis Kulpna alajaama
madalpingevõrgus 100-meetrisel liinilõigul
juhtme vargus. Kahju tekitati 4183 krooni.
Ajavahemikul 21.- 28. 04 varastati Roiul asuva
talu hoovilt 1 thm Ülle Otsusele kuuluvaid
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prusse. Varguse tõttu sai omanik 1500 krooni
kahju.
• Aprillikuu teisel poolel tungiti keldriakna kaudu
sisse Aardla küla Kalmistu talu elumajja ning
varastati boiler “Ariston” koos hüdrofooriga,
samuti on kõrvalhoonest veoautoga (ilmselt
GAZ-52) ära viidud koorem punaseid telliseid.
Enne lahkumist on vargad lasknud hea maitsta
ka toas asunud marineeritud kurkidel ja seentel.
• 5. mail rikkus Mõra külas Jugari talus kodurahu
purjus Rein Kitse, kes toimetati Tartu
Politseiprefektuuri.

• 29. aprillil

avastati järjekordne sissetung
lõhutud akna kaudu Roiul Kolga karjalauta, kus
lõhuti uksi-aknaid ja lukkusid. Kahju suurus on
1050 krooni.
• 4. mail avastas A.E. Roiul oma ehituskrundilt 5
rulli ruberoidi varguse. Kahju on 600 krooni.
• 8. mail leidis kalamees Haaslava küla lähedal
Emajõe kaldalt vanema naisterahva surnukeha.
Isik on tuvastatud, selleks osutus 23. detsembril
oma kodust Tartust lahkunud naine, ilmselt oli
tegemist enesetapuga.

Kõigil, kes omavad mingit informatsiooni eeltoodud kuriteofaktide kohta, palub politsei
helistada telefonil 415 402, teisipäeva ja reede hommikupoolikuti vallamajja telefonil 490 130. Samuti
on väärtuslikud teated igasuguste kahtlaste sõidukite ja isikute liikumise ja tegevuse kohta. Kahtluse
korral jätke meelde sõiduki registreerimisnumber ja muud iseärasused.
Konstaabel Ivar Dubolazov

Elukoha registreerimine
Saabusid valda:
Külly Jallai
Janno Jallai
Tiina Ehand
Jaan Michelson
Jüri Madisson
Marielle Annamaa
Mikk Annamaa
Johanna Annamaa
Helle Annuk
Hannes Rüütel
Madis Rooma

Roiu
Roiu
Kurepalu
Roiu
Ignase
Koke
Koke
Koke
Koke
Lange
Lange

Oja 8-1
Oja 8-1
Kevade
Kesktänav 5-3
Pedaku
Mandli
Mandli
Mandli
Tordi
Mäeotsa
Mäeotsa

Tartust
Tartust
Tartust
Puhja vallast
Kohtla-Järvelt
Tartust
Tartust
Tartust
Konguta vallast
Tartust
Tartust

Ignase
Ignase
Kitseküla

Väike-Ignatsi
Villemi 1
Kitse

Kambja valda
Vastse-Kuuste valda
Suure-Jaani valda

Lahkusid vallast
Elmar Tartes
Einard Ehrlich
Elmar Aim

Mälestame lahkunuid
Evald-Johannes Traat
11.07.1918 - 09.05.1996
Ignase
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Ühisseminaride sari

KUIDAS ALUSTADA ISESEISVA ETTEVÕTJANA ?
Seminarid toimuvad esmaspäeviti kell 17 — 19
Tartu Maavalitsuse nõupidamiste ruumis Riia 15 III korrus
20. mai

Äriühingute tüübid vastavalt äriseadustikule
Toomas Hansson, Kaubandus-Tööstuskoda
27. mai Füüsilisest isikust ettevõtja ja maksuameti suhted
Jüri Haamer, Tartu Linna Maksuamet
3. juuni Ettevõtja ja panga suhted. Kuidas saada pangalaenu.
Jaano Uibo, Hoiupank
Osavõtutasu 20 EEK seminar; kõik kolm seminari — 50 EEK
Osavõtusoovist teatada hiljemalt 15.maiks Riia 15 tuba 302 Anne Vodi 431 108

Vooremäe mängud
1. juunil kell 9 algavad järjekordsed
Vooremäe
mängud,
mis
on
järjekorras
neljateistkümnendad. Seekord on mängude
korraldajaks Võnnu vald. Võistlused toimuvad
Võnnu kooli staadionil. Mängudest on kutsustud
osa võtma Mäksa, Kambja, Võnnu ja Haaslava
valla sportlased. Võisteldakse neljas alagrupis:

Sünniaasta 1996
Herman Vaht
01.02.1996
Aardla
Tõnis Ingvar Mals
14.04.1996
Koke
Ahto-Marten Ott
28.04.1996
Roiu

Palju õnne
emadele-isadele!

kuni 10-aastased lapsed
lapsed 11 — 14 a.
15 — 35 a. naised ja 15 — 40 a. mehed
üle 36 aastased naised ja üle 41 aastased mehed
Täiskasvanute võistlusaladeks on võrkpall,
kuulitõuge, kaugushüpe, maanteejooks, köievedu,
tippjuhtide võistlus, kombineeritud teatejooks ja
võistlus Vooremäe rammumehe nimele.
Lastele on rahvastepall ja teatejooks.
Võrk- ja rahvastepalli võistkonnad
loositakse kahte alagruppi. Alagruppide võitjad
selgitavad turniiri võitja. Kaotajad mängivad
kolmandale kohale. Otsustav kolmas geim
mängitakse kiire lõppmänguna.
Mehed võistlevad 7 kg kuuliga, naiste kuul
kaalub 4 kg. Arvesse lähevad võistkonna 2
paremat tulemust.
Vooremäe rammumehe nime taotlemisel
läheb igast vallast arvesse kaks paremat tulemust
sangpommi tõstmises, koorma laadimises ja
vedamises.
Tippjuhid - vallavanemad ja volikogu
esimehed kasutavad parima väljaselgitamiseks
korv- ja jalgpalli.
Maanteejooksu distants on naistele ja
lastele 1 km, meestele 2 km.
Teatejooksu kombineeritud võistkondade
suuruseks on 5 meest + 5 naist ja 5 poissi + 5
tüdrukut. Väljaspool punktiarvestust toimub veel
jooksuvõistlus koolieelikutele.

⇒
⇒
⇒
⇒
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Köieveovõistkonda kuulub 5 meest + 1
varumees.
Iga ala kolme paremat individuaalvõistlejat
ja kolme parema võistkonna võistlejaid

autasustatakse
diplomiga,
alade
võitjaid
mälestusmedaliga.
Kõigis mängudega seotud küsimustes saab
informatsiooni valla sotsiaalnõunikult Anu
Kruusilt ( 490 136).

ÕIGUSAKTID
(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
VII. VALLA TEENISTUSE PÕHIALUSED.
Valla teenistus.
46. Avalikku teenistust valla asutustes reguleeritakse avaliku teenistuse seadusega. Tööseadused kehtivad
valla teenistujate osas ainult avaliku teenistuse seaduse § 13 sätestatud piires
(muudatus: vallavolikogu määrus 26/3 25.04.1996)

46.1 Valla teenistuses olevateks loetakse kõik vallavalitsuse ja volikogu palgalised töötajad, kes ei ole
volikogu liikmed.
46.2 Valla ametnikeks on vallavalitsuse koosseisus ette nähtud ametikohale nimetatud või valitud
isikud.
46.3 Valla abiteenistujad on vallavalitsuse koosseisus ette nähtud abiteenistuskohale töölepingu alusel
võetud tehnilised töötajad.
46.4 Vallavalitsuse struktuuri, teenistujate koosseisu ja palgamäärad kinnitab vallavalitsuse
ettepanekul vallavolikogu.
46.5 Valla ametnikuna võib teenistusse võtta 18-aastaseks saanud vähemalt keskharidusega Eesti
kodanikke, kes valdavad eesti keelt, ei ole karistatud tahtlikult toime pandud kuriteo eest ega ole
lähedases suguluses või hõimluses vastavat ametikohta vahetult kontrolliva ametnikuga.
46.6 Vallavalitsuse ametnikud võetakse teenistusse ametisse nimetamisega, mis vormistatakse käskkirja
või korraldusega.
46.7 Esmakordselt valla teenistusse ametisse astumisel annab ametnik kirjaliku ametivande avaliku
teenistuse seaduse § 28 korras.
(muudatus 01.01.1996; vallavolikogu määrus 23/1 20.12.1995)

46.8 Valla ametnikule makstakse lisaks palgale lisatasu teenistusaastate ja kõrge kavlifikatsiooni eest
järgmiselt:
 alates 5-aastasest teenistusstaa ist
5% palgamäärast
 10-15-aastase teenistusstaa i korral
10% palgamäärast
 alates 15-aastasest teenistusstaa ist
15% palgamäärast
 magistrikraadi eest
10% palgamäärast
46.9 Valla teenistujatele makstakse põhipuhkusega seoses puhkusetoetust ühe kuu ametipalga ulatuses.
46.9.1 Distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal puhkusetoetust ei maksta.
46.10 Valla ametnikule antakse võimalusel tööandja eluruum kui tal valla territooriumil omaette
eluruumi ei ole.
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(täiendus 25.04.1996; vallavolikogu määrus nr. 26/3)

Vallasekretär.
47. Vallasekretär on oma ametikoha järgi vallavalitsuse liige.
47.1 Vallasekretäril peab olema juristi kvalifikatsioon.
47.2 Vallasekretäri võtab ametisse ja vabastab ametist vallavanem.
47.3 Vallasekretäri ülesanded :
47.3.1 esitab vallavanemale ettepanekud valla kantselei struktuuri, funktsioonide ja koosseisu kohta ning
juhib kantselei tööd.
47.3.2 hoiab valla vapipitsatit ja valla riigivapiga pitsatit. (muudatus 01.01.1996)
47.3.3 viseerib eelnõud ja lepinguprojektid ning esitab arvamuse nende seaduslikkuse kohta;
47.3.4 taotleb ebaseaduslike õigusaktide tühistamist;
47.3.5 teeb ettepanekuid vallas vajalike õigusaktide väljatöötamise ja kehtestamise ning volikogu ja
valitsuse töö efektiivsemaks muutmise kohta;
47.3.6 esindab vallavalitsust kohtus erivolituseta.
47.3.7 täidab muid seadustes ja käesolevas põhimääruses temale pandud ülesandeid.
47.4 Vallasekretäri asendamine toimub analoogiliselt p. 45.3 toodud vallavanema asendamise korrale.
(muudatus 01.01.1996)

Vallakantselei.
48. Vallakantselei on vallavalitsuse haldusaparaadi struktuuriüksus, mille põhiülesandeks on
vallavolikogu ja vallavalitsuse töö tehniline tagamine.
48.1 Vallakantselei tööd korraldab kantselei juhataja vallasekretäri juhtimisel.
48.2 Kantselei juhataja võetakse tööle vallasekretäri ettepanekul .
48.3 Kantselei juhataja asendab vallasekretäri tema äraolekul arvestades p. 47.4 tingimusi.
48.4 Vallakantselei
48.4.1 kogub vallavolikogu ja vallavalitsuse istungite päevakorra ja õigusaktide projektid ning suunab
need vallasekretärile, kes annab nende seaduslikkuse ja ülesehituse kohta oma arvamuse.
48.4.2 tagab vallavolikogu ja vallavalitsuse istungite protokollimise;
48.4.3 vormistab vallavolikogu ja vallavalitsuse protokollid ja õigusaktid ning muud dokumendid
vastavuses käesoleva põhimääruse ning haldusdokumentidele kehtivate nõuetega;
48.4.4 tagab õigusaktide avalikustamise vastavalt käesolevale põhimäärusele ning nendest koopiate ja
väljavõtete tegemise ning edasitoimetamise adressaatidele;
48.4.5 vallavalitsuse ja vallavolikogu kirjavahetuse korraldamine;
48.4.6 tõendite ja õiendite väljaandmise korraldamine.
48.4.7 valla registrite pidamine;
48.4.8 passitöö korraldamine;
48.4.9 perekonnaseisualane töö;
48.4.10 kantselei kompetentsi kuuluva statistiline aruandlus;
48.4.11 kaadriöö;
48.4.12 kaitseteenistuse ja reservväelaste arvestus;
48.4.13 notariaaltoimingute teostamine seadusega lubatud piires;
48.4.14 vallasekretäri või tema kaudu vallavanema ja vallavolikogu esimehe seaduslike korralduste
täitmine.
48.4.15 muud küsimused, mis seaduse, käesoleva põhimääruse või teiste õigusaktidega on antud
täitmiseks vallakantseleile.
Istungite ja koosolekute protokollid.
49. Volikogu istungi protokollile kirjutab alla volikogu esimees või tema asendaja, kes juhtis istungit.
49.1 Vallavalitsuse istungi protokollile kirjutavad alla vallavanem või tema asendaja, kes juhtis istungit
ning protokollija.
49.2 Volikogu või valitsuse komisjoni koosoleku protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja.
49.3 Protokollile alla kirjutanud isikud vastutavad protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest.

7

Teataja

49.4 Protokolli kantakse istungi või koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutusel olnud
küsimused ja nende kohta vastu võetud otsused ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.
Sõnavõttude kohta tehakse protokolli märkus . Sõnavõttude sisu kantakse protokolli, kui seal sisaldub
eriarvamus .
Aleviku- või külavanem.
50. Haaslava valla aleviku või külade koosolekuil võidakse valida aleviku- või külavanem.
50.1 Vallavalitsuse ülesannete täitmine aleviku- või külavanema poolt sätestatakse lepinguga.
50.2 Aleviku- või külavanema volituste aeg ei ole piiratud volikogu volituste kestusega. Aleviku- või
külavanema vabastavad või valivad ümber aleviku- või külakoosolekud.

VIII. PÕHIMÄÄRUSE VASTUVÕTMINE JA MUUTMINE.
51. Haaslava valla põhimäärus võetakse vastu ja muudetakse seadusega ja käesoleva põhimäärusega
sätestatud korras.

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
08.04.1996
nr. 538
Kinnitada Kriimani külas omanikult Oskar
Pedalt õigusvastaselt võõrandatud Väike-Kungla
A-37 talu 9,39 ha maa võõrandamisaegseks
maksumuseks 73 632.- EEK ja määrata
tagastamata jäänud maa eest kompensatsioon 73
632.- EEK omandireformi õigustatud subjektile
Elsa Kans (surnud 26.10.1995, pärija Vello
Kans, kes elab Tartu linnas Tolstoi t. 22-1).
08.04.1996
nr.537
Finantseerida
kooskõlas
vallavalitsuse
määrusega nr. 24 16.10.1995 Ene-Tiina Zooberi
täiendõpet Tartu Haritlaste Liidu arvuti algõppe
kursustel 900.- EEK ulatuses.
08.04.1996 nr.539
Anda teisaldatava ehitise paigaldamisluba Eesti
Telefoni Lõuna Telefonivõrgu 18 m2 ehitusaluse
pinnaga metallkonteinerile Roiu alevikus.
22.04.1996 nr.540
Jätta rahuldamata Sirje-Reet Sulbi taotlus
1940.a. ehitatud hoone vundamendi ja talumaal
asuva teise kaevu tagastamiseks, kuna nimetatud
objektid ei kuulu Tartu maakonna õigusvastaselt
võõrandatud
vara
tagastamise
ja
kompenseerimise otsuse kohaselt õigusvastaselt
võõrandatud vara koosseisu.

22.04.1996 nr.541
Vastavalt AS Reebus otsusele 05.04.1996 lubada
teha muudatus aktsiaseltsi põhikirjas, lisades p.4
täiendava tegevusala: jae- ja hulgikaubandus.
22.04.1996 nr. 542
Lugeda Kurepalu küla Uue-Kure kinnistule
planeeritud Aare Roosimägi eramu projekt
vastavaks vallas kehtivaile tingimustele,
kinnitada krundiplaan ja nimetada hoone
ehitusjärelvalve teostajaks Heino Sild (litsents
nr. EE4179).
22.04.1996 nr. 543
Tagastada ja anda asendusmaad 18,7 ha Aivar
Kõõrale Roiu alevikus ja Koke külas Everti talu
taastamiseks.
22.04.1996 nr. 544
Maksta 300.- EEK ühekordset sotsiaalabitoetust
Ülle Kõivule kooskõlas vallavolikogu määrusega
nr. 13/2 19.10.1994.a.
22.04.1996 nr. 545
Kinnitada aadressil Aardla küla maja nr. 69 krt.1
asuva eluruumi (16.04.1996.a. toimunud
enampakkumisel ostetud 10 500.- EEK eest)
ostjaks Hirlanda Mosen.
22.04.1996 nr.546
Kuulutada välja avalik pakkumine järgmiste
ehitus-remonttööde
teostamiseks:
Roiu,
Kesktänav 9 aknad, elektrisüsteem, põrandakate,
santehnilised tööd ja siseviimistlus; Haaslava
vallamaja lagede soojustamine, välisuste
asendamine ja ahjude remont.
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22.04.1996 nr. 547
Kinnitada Ignase külas omanikult PeeterVoldemar Zionilt õigusvastaselt võõrandatud
Vabriku
44
talu
49.13
ha
maa
võõrandamisaegseks maksumuseks 385 258.EEK ja määrata tagastamata jäänud ½ maa eest
kompensatsioon 192 629.- EEK omandireformi
õigustatud subjektile Endel Zionile, kes elab
Tartu linnas Kesktänav 24-1).
22.04.1996 nr. 548
Kinnitada Uniküla külas omanikelt Jaan ja
Johannes Pruksilt õigusvastaselt võõrandatud
Pruksa
20
talu
35,11
ha
maa
võõrandamisaegseks maksumuseks 275 319.EEK ja määrata tagastamata jäänud maa eest
kompensatsioon 94 138.- EEK omandireformi
õigustatud subjektile Johanna Viljakule, kes elab
Tartu linnas Kalda tee 20 -72 ja 7 097.- EEK
Aksel Pruksile, kes elab Tartus Ilmatari 14.
22.04.1996 nr.549
Juhindudes planeerimis- ja ehitusseadusest ning
valla
ehitusmäärusest
anda
kasutusluba
järgmistele ehitustele:
Tõnis Elken - Mõra külas asuv suvemajaelamu, sihtotstarve - aiamaja;
Hans Pukk
- Roiu alevikus asuv elamu ja
kõrvalhoone, sihtotstarve - eramu ja abihoone;
Hille Hein
- Roiu alevikus asuv eramu
(osaliselt), sihtotstarve - eramu;
Lev Krukov - Kurepalu külas Kevade t. asuvad
elamu, kuur, saun ja kelder; sihtotstarve - eramu
ja abihooned;
Linda Lepp (surnud) - Kurepalu Väike t. asuv
eramu, sihtotstarve - eramu.
29.04.1996 nr. 551
Kinnitada Ignase külas Kirbu 41 talu omaniku
Oskar Rooväli poolt reaalse repressiooniohu
tõttu maha jäetud hoonete võõrandamisaegseks
maksumuseks 123 773.- EEK ja põllumajandusloomade- ja inventari võõrandamisaegseks
maksumuseks 8 840.- EEK ning määrata
kompensatsioon 66 127.- EEK omandireformi
õigustatud subjektile Linda Kriisale, kes elab
Tartus Raudtee t. 56 ja 66 126.- EEK Endla
Roovälile, surnud, viimane elukoht Rõngu vallas
Teedla külas.

Teataja

29.04.1996 nr. 552
Finantseerida Gundula Tori täiendõpet AS
Marsell kosmeetikute kursustel 1000.- EEK
ulatuses.
06.05.1996 nr. 553
Tagastada omandireformi õigustatud subjektile
Viljar Magnus Kaarle Pässile, kes elab Rootsis
Stockholmis Vallhallawägen 146 C 115 24,
omaniku
Maks
Päss
poolt
reaalse
repressiooniohu tõttu maha jäetud ja endisel
individualiseeritaval kujul säilinud Südame A-18
talu laut Haaslava külas. Jätta tagastamata talu
ait-kuivati keldriga, milline on füüsiliste isikute
omanduses.
06.05.1996 nr. 554
Kinnitada munitsipaalettevõtte RAV 1996.a.
eelarve mahus 1 628,2 t.krooni.
06.05.1996 nr. 555
Kinnitada Roiu Perearstikeskuse 1996.a. eelarve
mahus 300,3 t. krooni.
06.05.1996 nr. 556
Määrata Haaslava Vallavalitsuse poolt Roiu
katlamaja rekonstrueerimise järelvalvekomisjoni
vallavanem Margus Pleksner, ehitusinsener
Heino Sild ja munitsipaalettevõtte “RAV”
direktor Marko Sild.
06.05.1996 nr. 558
Kinnitada Haaslava külas omanikult Karl
Voiteselt õigusvastaselt võõrandatud Kalda A-28
talu 20,05 ha maa võõrandamisaegseks
maksumuseks 157 225.- EEK ja määrata
tagastamata jäänud maa eest kompensatsioon
113 311.- EEK omandireformi õigustatud
subjektile Ivar Voitesele, kes elab Harjumaal
Saue vallas Tuula külas.
06.05.1996 nr 559
Juhindudes planeerimis- ja ehitusseadusest ning
valla
ehitusmäärusest
anda
kasutusluba
järgmistele ehitustele:
Maia Paas
- Aardla külas asuv aiamaja,
sihtotstarve - aiamaja;
Heldur Pedmanson Mõra külas asuv suvemajaelamu, sihtotstarve - eramu;
Peeter Mansberg - Roiu alevikus asuv elamu,
sihtotstarve - eramu;
Valter Otsa - Roiu alevikus asuv elamu,
kõrvalhoone ja majandushoone, sihtotstarve eramu ja majandushooned;
Heino Perkström ja Karin Tsirkova Kurepalu
külas asuv aiamaja, sihtotstarve - aiamaja;

