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Valla vabadussammas avatud
Võidupühal, 23. juunil kell 16 avati
Kurepalus pidulikult mälestusmärk, millele
pandi nurgakivi juba 13. augustil 1939.a.
Sellest pidi saama meie vallast pärit
Vabadussõjas langenute mälestuskivi. Nüüd
avatud valla vabadussammas on pühendatud
kõigi Haaslava valla poegade ja tütarde
mälestusele, kes Vabadussõjas võitlesid
iseseisva Eesti eest, langesid I ja II
maailmasõja ohvriks või surid võõrsil
nõukogude võimu sunnil oma kodust
väljaaetuna. Kodupaiga mälestusmärgina on
põhjust siin oma kodu ja omakseid meenutada
ka neil, keda ajaloo tõmbetuuled on kandnud
sünnikodust ja omaste haudadest kaugele ja
kellele meie vald on saanud uueks koduks.
Vabadussamba
avamisel
pidas
päevakohase kõne Haaslava vallavanem
Margus Pleksner. Tervituskõnedega esinesid
Riigikogu esimees Toomas Savi, Tartu
maavanem Jaan Õunapuu ja Kaitseliidu
esindaja Mart Niklus. Avatavalt ausambalt
eemaldasid katte nende valla põliselanike
järeltulijad, kelle isad ja emad võtsid osa
mälestusmärgi rajamisest juba eelmisel Eesti
ajal. Nendeks olid Haaslava vallavanema
Johan Ivane tütar Hilda Kütt, Kolga talu
perenaise, Naiskodukaitse esinaise Ida
Põdersoo
kasutütar
Õie
Mäekivi,
vallasekretäri August Soomre poeg Mato-Tõnu
Soomre, vallavanema Jaan Hango poeg Arry
Hango, Haaslava Kaitseliidu kompanii ülema
Veigo Otsa poeg Vello Otsa ja Haaslava
konstaabli Jakob Metsa poeg Lauri Mets.Valla
vabadussamba õnnistas sisse ning mälestas
hukkunuid ja lahkunuid Tartumaa praost Harald
Tammur.
Kurepalu mändide alla ausamba avamisele
oli tulnud arvukalt valla praegusi ja endisi
elanikke ning nende järeltulijaid. Oma kodupaika
ja kasuvanemaid meenutas luulevormis Õie
Mäekivi. Üles olid rivistatud valla kaitseliitlased ja

Maavanem Jaan Õunapuu
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kodutütred, Sillaotsa Põhikooli esindus. Mängis

Tartu

Kaitseliidu orkester, laulsid Haaslava
Meeskoor
ja
Kuuste
Naiskoor.
Vallavanem
tänas
mälestusmärgi
taastamisele kaasaaitajaid ning andis üle
meened kunstnikule Ain Ilvesele ja
kiviraidur Enn Koovitile.
Ürituse lõppedes suundusid
kaitseliitlased, koorid ja rahvariides
tantsijad orkestri saatel lauluväljakule,
kus toimus pidupäevakontsert, millele
järgnes rahvapidu valla jaanitule ümber.

Vasakult:
Mato-Tõnu Soomre
Arry Hango
Haaslava Meeskoor
ja Kuuste Naiskoor
Vello Otsa
Hilda Kütt
Anu Kruus
Õie Mäekivi

Paremalt:
vallavanem Margus Pleksner
volikogu esimees Voldemar Kuningas
Riigikogu esimees Toomas Savi
Tartu maavanem Jaan Õunapuu

Kaitseliitlaste paraad

 Fotod: Johannes Loost

Õnnitleme tänavusi põhikooli lõpetajaid

Sillaotsa Põhikool
Anne Altmäe
Erja Erin
Juri Grigorjev
Keiu Leopard
Annely Põder
Merlin Romet
Terje Rumme
Merle Vassila

Sünniaasta 1996
Tõnis Ingvar Mals
14.04.1996
Koke

Ülenurme Gümnaasium
Janno Riives
Antti Rohusalu
Maie Saarkivi

Anna-Maria Soobik
19.05.1996
Igevere

Kuuste Põhikool
Maila Hint
Tartu 10. Keskkool
Helena Tohvri

Palju õnne
emadele ja isadele

Tartu 3. Keskkool
Peep Kruus

Kevad Roiu lasteaias
Hüvasti nüüd, lasteaed!
Ruttu läks sin kõigil aeg.
Selgeks said nii mäng kui tähed,
numbrid naljaga jäid pähe.
Suvel sirgume veel vähe me,
sügisel esimesse klassi läheme.
Leelo Tungal
7.juunil toimus Roiu lasteaias suur aiapidu.Esietendus
"Punamütsike". Külalisi oli tulnud nii maalt kui linnast. Etendus läks
täissaalile. Lapsed olid võrratud, igaüks võttis oma osa väga tõsiselt. Pidu
ja tralli jagus kõigile. Suureks üllatuseks oli jäätisekohviku avamine. Seal
võis jäätist süüa nii palju, kui kellelegi kõhtu mahtus.
Kõige tähtsam aga oli veel ees. Saadeti ära lasteaia lõpetajad.
Saadeti
heade
soovide
ja
kingitustega.
KÕIKE
KOOLITEEL,

HEAD

ALGAVAL

KATRE KÕÕRA,
ASKO PLOOM,
TIMMO KÄGO-SAUNASOO.
Lasteaed tänab ka kõiki lapsevanemaid
abi eest, eriti Altmäesid, Annamaasid ja
Marraneid.
Soovime kõigile päiksepaistelist suve!
Vanemkasvataja Anne Lõssenko
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Vallavolikogus
15.mail toimus vallavolikogu erakorraline
istung, mis kutrsuti kokku vallavalitsuse
ettepanekul. Arutati põllumajandusmaa ajutist
kasutamist endise Kirbu nr.41 talu maadel.
Vallavalitsuse maakorraldaja eksimuse tõttu oli
kujunenud olukord, kus 25,5 ha maad oli antud
kasutada nii osaühingule "Männiku" kui Tõnu
Ojamaale. "Männiku" tegevdirektoril Avo
Samarüütlil oli leping sõlmitud 8.augustil 1995.a.,
Tõnu Ojamaal 22. märtsil 1996.a. Arvutis asuvale
maakasutusplaanile oli aga "Männiku" maakasutus
märkimata, kuna augustis ei olnud veel
omandireformi õigustatud subjekti nõusolekut. See
saadi alles 20.oktoobril ning maatüki kaardile
kandmine läks meelest. "Männiku" kündis sügisel
põllu ja kevadel läks sinna külvama Tõnu Ojamaa.
Kuna tema kohalejõudmisel oli külvitöö juba
käimas, kutsus Tõnu Ojamaa kohale "Postimehe"
ajakirjaniku Stepan Karja ja Eesti Televisiooni,
kirjutas kaebuse Tartu Maavalitsusse ja andis asja
kohtusse. See kõik toimus 9.mail. Kahjuks ei
pöördunud Tõnu Ojamaa, olles ise vallavolikogu
liige ning maa- ja omandireformi komisjoni
esimees tekkinud probleemi lahendamiseks ei
vallavalitsuse ega volikogu poole.
Vallavolikogu, mille istungist võtsid osa
Tõnu Ojamaa perekonnaliikmed koos advokaadiga
otsustas häälteenamusega (poolt 6, vastu 2 ja
erapooletuid 1) lugeda osaühingu "Männiku"
ajutise maakasutuse leping 25,5 ha Kirbu talu maa
osas kehtivaks alates 20.oktoobrist 1995 ja
tunnistada kehtetuks Tõnu Ojamaaga sõlmitud
leping selle 25,5 ha maa osas. Samuti kohustati

volikogu maa- ja omandireformi komisjoni koos
vallavalitsusega ühe kuu jooksul välja töötama
põllumajandusliku maa ajutisse kasutusse andmise
täpne kord, mis seni oli puudu, et vältida lepingute
sõlmimisel tekkida võivaid vigu.
29.mail
toimunud
istungil
võetigi
nimetatud kord vastu. (Avaldatud käesoleva
infolehe õigusaktide osas.) Selle eelnõu esitas küll
ainult vallavalitsus, sest komisjoni esimees Tõnu
Ojamaa oli välismaal ja teised komisjoni liikmed
eelnõu ettevalmistamisest osa ei võtnud. Kuna aga
vallavalitsusel on seda korda igapäevaseks tööks
vaja, otsustas volikogu esitatud eelnõu vastu võtta.
/Tartu Maakohtu halduskohtunik, arutanud
18.juunil Tõnu Ojamaa kaebust selles küsimuses, tühistas
vallavolikogu otsuse ajutiste maakasutuslepingute muutmise
osas, leides, et tegemist on tsiviilõigusliku vaidlusega
Haaslava Vallavalitsuse ja lepinguliste maakasutajate vahel
ning volikogu asus oma otsusega seda õiguslikku vaidlust
lahendama ületades sellega oma volitusi. Nii et rahvasuus
Kirbu sõja nime all tuntud tragikoomiline situatsioon kestab.
Kas toimub järgmine lahing lõikuspäeval või suudavad
lepingupooled ise või kohtu abiga enne rahu sõlmida, näitab
lähem tulevik/

Volikogu kuulas ära ka Roiu katlamaja
rekonstrueerimise järelevalvekomisjoni aruande.
Komisjon pidas vajalikuks ekspertiisi teostamist
sellel ehitusobjektil, et selgitada välja, milline on
ehituse olukord, kas projektlahendus on õige ja
milline on ehituse hetkeseis. Ekspertiis otsustati
tellida Tallinna Tehnikaülikoolist.
Volikogu otsustas kinnitada järgmise,
sügisel valitava vallavolikogu koosseisu suuruseks
9 liiget.

Mälestame lahkunuid

Marta Hallap
15.07.1907 — 16.05.1996
Roiu

Valdo Raudpuu
17.07.1976 — 23.05.1996
Roiu

Anatoli Škadun
13.03.1939 — 19.06.1996
Roiu
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Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Külli Pruuli
Priit Pruuli
Anne Raudsaar
Olga Romanova
Mirja Kaerma
Henri Roosiorg
Silvia Kurg
Taimi Tahti
Jaanus Lehtla
Tuulike Tahti
Maie Lätt
Tarmo Lätt
Toivo Vilpo

Koke
Koke
Mõra
Tõõraste
Lange
Lange
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Ignase
Ignase
Lange

Liivaku
Liivaku
Tamme
Romanovi maja
Vahe
Vahe
Selli
Kesktänav 3-2
Kesktänav 3-2
Kesktänav 3-2
Märdi
Märdi
Muru

Räpinast
Räpinast
Tartust
Tartust
Põltsamaa vallast
Põltsamaa vallast
Nõo vallast
Tamsalust
Tamsalust
Tamsalust
Tartust
Tartust
Tartust

Ignase
Ignase
Ignase
Ignase
Roiu
Roiu
Roiu
Aardla
Aardla
Aardla

Villemi 8-12
Villemi 8-12
Villemi 8-12
Villemi 8-12
Kesktänav 10-6
Kesktänav 10-6
Kesktänav 10-6
Lepiku
Lepiku
Lepiku

Nõo valda
Nõo valda
Nõo valda
Nõo valda
Tartusse
Tartusse
Tartusse
Tartusse
Tartusse
Tartusse

Lahkusid vallast
Katrin Kangur
Elon Kangur
Evely Kangur
Merilin Kivi
Marge Kuslap
Kirke Kuslap
Kertu Kuslap
Kadri Hintser
Laura Hintser
Maria Hintser

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu
OTSUS
29.05.1996

nr. 28/2

Haaslava Vallavaolikogu liikmete arvu määramine
Vastavalt Haaslava valla põhimääruse p.17.12 ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
16 lg.2
Haaslava Vallavolikogu o t s u s t a b :
Määrata 1996.a. valitava Haaslava Vallavolikogu suuruseks üheksa (9) liiget.
Voldemar Kuningas
volikogu esimees
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Haaslava Vallavolikogu
MÄÄRUS
29.05.1996

nr. 28/3

Põllumajandusmaa ajutiseks kasutamiseks andmine
Kooskõlas EV Valitsuse määrusega nr. 48 15.02.1993 kinnitatud korraga
Haaslava Vallavolikogu m ä ä r a b :
1. Anda maareformi seaduse § 33 loetletud isikutele ajutiselt kasutada põllumajandusreformi käigus
likvideeritud ja maakasutuse lõpetanud endiste Kuuste ja Ülenurme sovhooside kasutuses olnud 5980
ha haritavat maad ja 580 ha looduslikku rohumaad.
2. Kinnitada põllumajandusmaa ajutiseks kasutamiseks andmise kord (lisatud).
3. Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu otsus nr. 39/5 07.07.1993.a. põllumajandusmaa
kasutamise korra kohta.
Voldemar Kuningas
volikogu esimees
Lisa Haaslava Vallavolikogu 29.05.1996 määrusele nr. 28/3

PÕLLUMAJANDUSMAA AJUTISE KASUTAMISE KORD
I. Üldsätted
1. Käesolev kord reguleerib põllumajandusmaa kasutusse andmist EV Valitsuse 15.02.1993 a. määrusega nr. 48
kinnitatud põllumajandusliku maa kasutada andmise korra alusel Haaslava vallas.
2. Käesoleva korra kohaselt antakse maad end. Kuuste sovhoosi ning end. Ülenurme sovhoosi maadest.
3. Käesoleva korra alusel antakse maad kasutada EV maareformi seaduse § 33 loetletud isikutele.

II. Ajutise maakasutuse taotlemine
1. Ajutise maakasutuse taotlejal tuleb esitada Haaslava Vallavalitsusele vormikohane avaldus;
2. Maade osas, mille kohta on esitatud maa tagastamisavaldused ning mida taotlenud isikud on tunnistatud
omandireformi õigustatud subjektiks, tuleb taotlusele lisada omandireformi õigustatud subjekti(-de) kirjalik
nõusolek , milline peab olema tõendatud notariaalselt või sellega võrdsustatud korras;
3. Taotluse ja sellele lisatud dokumendid vaatab 1 nädala jooksul alates esitamise päevast läbi Haaslava
Vallavalitsuse maakorraldaja, kes lisab taotlusele plaanimaterjali ning esitab taotlusmaterjalid kooskõlastamiseks
Haaslava Vallavalitsuse maanõunikule.
4. Kui ühe ja sama maa osas on esitatud mitu taotlust, lahendatakse nad esitamise järjekorras. Üheaegselt esitatud
taotlejatest eelistatakse seda, kes elab või kelle majapidamine asub taotletavale maale kõige lähemal ning kes
tegeleb põllumajandusliku tootmisega vallas.
5. Haaslava valla maanõuniku poolt kooskõlastatud taotluse alusel tähistab maakorraldaja kasutusse antava maa
looduses ning valla maakasutusplaanil.

III. Ajutise maakasutuse andmine
1. Haaslava valla maakorraldaja valmistab läbivaadatud taotlusmaterjalide alusel ette põllumajandusliku
maakasutuse lepingu (-te) projektid;
2. Kui taotleja soovib kasutada maad, mis koosneb mitmest üksteisest lahus olevast maatükist, vormistatab
maakorraldaja iga lahustüki kohta eraldi põllumajandusliku maakasutuse lepingu.
3. Haaslava valla maakorraldaja korraldab vormikohasele maakasutuslepingule allakirjutamise.
4. Maa loetakse kasutusse antuks Haaslava vallavanema ja maakasutaja poolt lepigule allakirjutamise hetkest
alates.
5. Maakasutusleping tuleb lõplikult vormistada 2 nädala jooksul alates taotluse kooskõlastamisest Haaslava
Vallavalitsuse maanõuniku poolt.
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6. Kui leping jääb vormistamata taotleja süül või lepingule ei ole alla kirjutatud maakasutuse taotleja poolt p.5
nimetatud ajaks, on õigus sõlmida leping teiste taotlejatega.

IV. Maakasutuse lõpetamine
1. Maakasutus lõpetatakse, kui:
1.1. maakasutaja ei soovi jätkata maa kasutamist ning teatab sellest kirjalikult pärast saagi koristamist
(mitte hiljem kui 1. detsembril);
1.2. maakasutaja ei kasuta maad sihipäraselt või ei kasuta seda üldse;
1.3. lepingu tähtaja möödumisel;
maaomandi tekkimisel ( kui maaomand tekib vegetatsiooniperioodil, siis lõpeb maakasutus pärast saagi
koristamist maakasutaja poolt ).

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
06.05.1996
nr. 560
Muutes
vallavalitsuse
korraldust
nr.497
05.02.1996 pidada võimalikuks Unikülas endise
Kliima 28 kinnistu maast 1,2 ha ostueesõigusega
erastamist kaasomandusse 1/3 mõttelistes osades
Sirje Kõurile, Magnus Kõurile ja Kadri Kõurile,
kes elavad Tartus Ringtee 9-12.
13.05.1996 nr. 562
Kooskõlas vallavolikogu määrusega nr. 24
16.10.1995 finantseerida Angela Kõllamõtsa
ümberõpet OÜ Tartumaa Koolituskeskus
raamatupidajate kursustel 1000.- EEK ja Maie
Anijärve ümberõpet algklasside õpetajale vajaliku
võõrkeeleterminoloogia omandamiseks 825.EEK ulatuses.
13.05.1996 nr. 563
Tagastada Jüri Erlichile, kes elab Tartus Aida 119 ja Jaak Erlichile , kes elab Pärnumaal Tori
alevikus Metsa t.2 kaasomandusse võrdsetes
mõttelistes osades 7,4 ha LABI maaüksuse
taastamiseks Aadami külas. Tagastataval maaal
hooned puuduvad. Maa sihtotstarve on 100%
põllumajandusmaa.
13.05.1996 nr. 564
Pidada võimalikuks aktsiaseltsile "Telver",
aktsionärid — 100% Tiit Veeber — Unikülas 55
985 m2 maa ostueesõigusega erastamist.
Maaüksuse nimetus on TÖÖSTUSE, sihtotstarve
— tootmismaa.
Pidada võimalikuks Kurepalus end. A-66, Mäe A68 ja Reinerti A-65 kinnistute 15 104 m2 maa
ostueesõigusega erastamist Johannes Tohvrile,
kellele kuuluvad hooned nimetatud maal.
Erastatava maa sihtotstarve on elamumaa.
13.05.1996 nr. 566
Pidada võimalikuks Mõra külas end. Tiku 65
kinnistust 2 043 m2 maa ostueesõigusega
erastamist Tõnis Elkenile, kellele kuuluvad

hooned nimetatud maal. Erastatava maa
sihtotstarve on elamumaa.
13.05.1996 nr. 568
Vastavalt planeerimis- ja ehitusseadusele anda
kasutusluba järgmistele hoonetele:
1) mittetulundusühing Haaslava Talunike Selts,
2-korruseline kivist hoone (endine Tuigo
koolimaja) — sihtostarve : klubide,
rahvamajade ja seltsimajade hoone;
2) Paul Leppoja, elukoht Tartus Kungla 34a,
aiamaja-elamu Kurepalu külas — sihtotstarve :
eramu;
3) Alari Jõesaar, elukoht Tartus Jalaka 46-20,
aiamaja Kurepalu külas — sihtotstarve:
aiamaja;
4) Endel Undrits, elukoht Haaslava vald,
Kurepalu, elamu Kurepalu külas —
sihtotstarve: eramu;
5) Arno Jaakson, elukoht Tartus Varju 11-1,
aiamaja ja kõrvalhoone Kurepalu külas —
sihtotstarve aiamaja, kõrvalhoone;
6) Hugo Pallon, aiamaja ja kõrvalhoone Kurepalu
külas — sihtotstarve aiamaja, kõrvalhoone;
13.05.1996 nr. 569
Anda
kaevamisluba
aktsiaseltsile
EG
MAGISTRAALGAAS kaevetööde teostamisek
Koke külas gaasitrassi rekonstrueerimiseks.
Kaevetööd kooskõlastada maaomaniku Juhan
Malsi ja maakasutaja OÜ MÄNNIKUga.
20.05.1996 nr. 570
Määrata Tartu Maavalitsuse poolt määratud
komisjonile ekspertiis õigusvastaselt võõrandatud
Lepiku 59 talu ait-tõllakuur-hobusetalli endisel
individualiseeritaval kujul säilimise kohta.
20.05.1996 nr. 571
Finantseerida Liina Köbase ümberõpet 1000.ulatuses
Tartumaa
Koolituskeskuse
raamatupidajate kursustel.
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20.05.1996 nr. 572
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust 300.- EEK
Koidula Tedrele.
20.05.1996 nr. 575
Pidada võimalikuks Kurepalus end. Everti 14 ja
Ritso 13 kinnistute 15 078 m2 maa
ostueesõigusega erastamist Hardi Tullusele, kes
elab Tõrvandis Ringtee 15-9 ja kellele kuuluvad
hooned nimetatud maal. Erastatava maa nimetus
on TULLUSE ja sihtotstarve — väikeelamumaa.
20.05.1996 nr. 577
Pidada võimalikuks Kurepalus end. Ritso 13
kinnistu 29 560 m2 maa ostueesõigusega
erastamist Lev Krukovile, kes elab Kurepalu
külas ja kellele kuuluvad hooned nimetatud maal.
Erastatava maa nimetus on KEVADE
ja
sihtotstarve — maatulundusmaa.
20.05.1996 nr. 578
Pidada võimalikuks Kurepalus end. Tagametsa 63
kinnistu 9 437 m2 maa ostueesõigusega erastamist
Valter Kernale, kes elab Tartus Jalaka 46-51 ja
kellele kuuluvad hooned nimetatud maal.
Erastatava maa nimetus on PÕRGUPÕHJA ja
sihtotstarve — väikeelamumaa.
27.05.1996 nr. 580
Tagastada Ove Kalmele, kes elab Jõgevamaal
Raja vallas Omedu külas 10,0 ha VASTSESOOLA maaüksuse taastamiseks Uniküla külas.
Tagastataval maal hooned puuduvad. Maa
sihtotstarve on 85% põllumajandusmaa ja 15%
metsamajandusmaa.
27.05.1996 nr. 581
Tagastada Lembit Paali pärijatele 5,5 ha maad
NIITOJA maaüksuse taastamiseks Kriimani
külas. Tagastataval maal asuvad hooned
Kuuluvad Lembit Paali pärandvara koosseisu.
Maa sihtotstarve on 100% põllumajandusmaa.
27.05.1996 581/1
Tagastada Hillar Kärnale, kes elab Metsanurga
külas 1,5 ha HÄIDE maaüksuse taastamiseks
Metsanurga külas. Tagastataval maal asuvad
Hillar Kärnale kuuluvad hooned. Maa sihtotstarve
on 100% põllumajandusmaa.
27.05.1996
582
Tagastada Eduard Selistele, kes elab Metsanurga
külas 9,0 ha maad KINGU maaüksuse
taastamiseks Metsanurga külas. Tagastataval
maal asuvad Eduard Selistele kuuluvad hooned.
Maa sihtotstarve on 100% põllumajandusmaa.

27.05.1996
583
Tagastada Elmar Reinotile, kes elab Lange külas
9,3 ha maad AIA maaüksuse loomiseks Lange
külas. Tagastataval maal hooned puuduvad. Maa
sihtotstarve on 100% põllumajandusmaa.
03.06.1996 nr. 585
Anda luba Rein Kikasele Uniküla külas Jutra talu
maal teisaldatava ehitise (soojak kasuliku pinnaga
12,3 m²) paigaldamiseks. Ehitise otstarve on
teeninduslik.
03.06.1996 nr. 586
Kinnitada vallavalitsuse poolt väljakuulutatud
avaliku pakkumise tulemusel ehitus-remonttööde
teostajaiks AS ONNIKE Roiu Lastepäevakodu
objektil ja AS SKORPIO Roiu Perearstikeskuse
ja Haaslava Päevakeskuse
ning Haaslava
vallamaja objektidel.
03.06.1996 nr. 587
Kinnitada tingimused Sillaotsa Põhikooli
sanitaarsõlmede
ja
kanalisatsiooni
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
03.06.1996 nr. 588
Kinnitada
omanikult
Voldemar
Saarelt
õigusvastaselt võõrandatud Aru 67 + lit. A talu
5,536 ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks
43
411
krooni
ja määrati samasuur
kompensatsioon
omandireformi
õigustatud
subjektile Ilme Smirnovile, kes elab Ülenurme
vallas Uhti külas.
27.05.1996 nr.
589
Pidada võimalikuks aktsiaseltsile "Telver",
aktsionärid — 100% Tiit Veeber — Unikülas 441
081 m2 maa ostueesõigusega erastamist.
Maaüksuse nimetus on AUGU, sihtotstarve —
mäetööstusmaa, alaliik karjääride maa.
20.05.1996 nr. 590
Pidada võimalikuks Metsanurga külas end. Käkki
19 kinnistu 51 322 m2 maa ostueesõigusega
erastamist kaasomandusse ¾ mõttelises osa Maria
Kahar, kes elab samas ja ¼ mõttelises osas
Anastassia Virro, kes elab Tartus Kolde 12-2.
Erastatava maa nimetus on KÄKI ja sihtotstarve
— väikeelamumaa ja maatulundusmaa.
20.05.1996
nr. 591
Pidada võimalikuks Unikülas end. Luusepere 30
kinnistu 1 709 m2 maa ostueesõigusega erastamist
Leida Pärnale, kes elab Tartus Linda 36-2 ja
kellele kuuluvad hooned nimetatud maal.
Erastatava maa nimetus on ALLIKA
ja
sihtotstarve — väikeelamumaa.

