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Tulemas on vallavolikogu valimine
Vabariigi President kuulutas 21. mail välja
16.05.1996 vastu võetud kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise seaduse, mille kohaselt
20.oktoobril valitakse ka Haaslava Vallavolikogu
uus koosseis. Valimine korraldatakse valla
terrotooriumil üldise, ühetaolise ja otsese
valimisõiguse alusel salajase hääletamise teel.
Valimisest võtavad osa Eesti Vabariigi
kodanikud, kes on valimiste päeval vähemalt 18aastased ja elavad püsivalt Haaslava valla
territooriumil ning on kantud vallas Eesti
hääleõiguslike kodanike registrisse. Samuti
valivad vallavolikogu Eestis seaduslikult viibivad
vähemalt 18-aastased välismaalased, kes on
1996.a. 1. jaanuariks vähemalt viis aastat elanud
Haaslava vallas ning kantud siin valijate
registrisse. Need isikud peavad omama alalist
elamisluba ja elama vallas vähemalt 183 päeva
aastas, kusjuures nende eemalviibimine siit ei tohi
ületada 90 päeva järjest.
Iga isik võib olla kantud hääleõiguslike kodanike
või hääleõiguslike välismaalaste registrisse ainult
ühes vallas või linnas. Registrisse kandmise
aluseks on elukoha andmete märkimisel vallas
peetavad
rahvastiku
arvestuse
andmed.
Registripidaja — Haaslava Vallavalitsus —
kontrollib enne registrisse kandmist keskregistrist,
kas isiku andmed on eelmise elukoha järgsest
valijate registrist kustutatud.
Kui isiku andmed registris puuduvad, tuleb
esitada avaldus registripidajale ning esitada Eesti
kodaniku isikut ja kodakondsust tõendav
dokument,
kodakondsustunnistus,
kodakondsusameti poolt antud õiend või Eesti
välisesinduse poolt antud dokument Eesti
kodakondsuses
olemise
kohta.
Elukoha
tõendamiseks esitab isik kehtiva elukoha
registreerimismärke Eesti kodaniku isikut ja
kodakondsust tõendavas dokumendis, selle
puudumisel märgib ta oma kirjalikus avalduses
elukoha aadressi ja kinnitab, et ta pole esitanud
samasisulist
avaldust
mõnele
teisele
registripidajale. Kõik esitatud avaldused ja

dokumendid või nende koopiad säilitatakse
vallavalitsuses.
Hääleõiguslike välismaalaste registrisse
kandmise aluseks on alalise elamisloa märkimisel
kodakondsus- ja migratsiooniameti vastav teade,
nõutud püsiva elamise aja täitumise märkimisel
vallas peetavad rahvastiku andmed ja registrist
väljajäämise korral — isiku avaldus. Sel juhul
tuleb esitada kodakondsusjärgse riigi või
välismaalase pass, millesse on kantud kehtiv
alaline elamisluba ja elukoha märge.
Hääleõiguslikelt Eestis seaduslikult
viibivatelt välismaalastelt võetakse valijate
registrisse kandmise avaldusi vastu Haaslava
vallamajas 10. augustist kuni 10. septembrini
vallavalitsuse kantselei tööaegadel (tööpäeviti
8-13 ja 14-17).
Valijate
registrite
alusel
koostab
vallavalitsus valijate nimekirja, mille annab üle
valimiskomisjonile hiljemalt üks päev enne
eelhääletamise algust. Hiljemalt 25. septembril
saadab vallavalitsus igale valijale valijakaardi. Kui
valijakaarti pole saadud või esineb seal vigu, tuleb
pöörduda vallavalitsuse poole.
Vallavolikogu liikmeks võib kandideerida
iga vähemalt 18-aastane hääleõiguslik Eesti
kodanik, kes hiljemalt käesoleva aasta 1. juunist
elab püsivalt Haaslava vallas ja on kantud siin
hääleõiguslike kodanike registrisse. Ta peab
andma ettenähtud korras süümevande ning
valdama eesti keelt.
Valitsus esitas valdadele erakondade
nimekirja. Erakonnad esinevad valimisel oma
nime all välja arvatud juhul, kui nad kuuluvad
mõnda valimisliitu. Erakonnad peavad valimise
vallakomisjonile esitama hiljemalt 6. augustiks
nende isikute andmed, kes on volitatud erakonda
Haaslava vallavolikogu valimisel esindama.
Nii erakonnad kui kõik hääleõiguslikud
Eesti
kodanikud
võivad
moodustada
valimisliitusid, kusjuures iga erakond või
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hääleõiguslik kodanik võib kuuluda vaid ühte
valimisliitu või kandidaatide nimekirja.
Valimisliidu registreerimiseks esitavad
erakondade või liitude esindajad taotluse valla
valimiskomisjonile. Kodanike poolt moodustatud
valimisliidu registreerimiseks esitatakse avaldus,
milles on valimisliidu nimi ja selle moodustanud
hääleõiguslike
Eesti
kodanike
eesja
perekonnanimed ja allkirjad. Avaldusele lisatakse
volitatud esindajate volikirjad. Valimisliidu
nimeks ei või olla mõne liitu mittekuuluva
erakonna nimi, samuti ei või see olla ebaesteetiline
või eksitav.
Kandidaatide registreerimine algab 6.
augustil. Kandidaate võivad esitada kõik
erakonnad ja valimisliidud. Üksikkandidaadi võib
esitada iga hääleõiguslik Eesti kodanik, sealhulgas
isik, kes ise soovib kandideerida volikokku.
Esildisele lisatakse
1) kandidaadi allkirjaga tõendatud vormikohane
nõusolek;
2) kandidaadi omakäeliselt kirjutatud, kuupäevaga
varustatud ja allkirjaga kinnitatud süümevanne või
varem süümevande vastu võtnud ametiasutuse
poolt antud teatis, millest on näha, kellele, millal
ja millega seoses on vanne antud;

3) kandidaadi isikuandmed vastavalt Vabariigi
Valimiskomisjoni kehtestatud vormile.
Esildised kandidaatide registreerimiseks
koos nõutud dokumentidega tuleb esitada valla
valimiskomisjonile hiljemalt 5. septembriks.
Hääletamine 20. oktoobril algab kell 9 hommikul
ja lõpeb kell 20 õhtul. Eelhääletamine toimub
kümnel valimispäevale eelneval päeval. Kodus
hääletamine korraldatakse ainult valija sellekohase
taotluse põhjal 19. ja 20. oktoobril. Valija võib
hääletada ainult oma püsiva elukoha järgses
valimisjaoskonnas. Iga valija peab hääletama
isiklikult. Valija, kes viibib mõjuval põhjusel
eelhääletamise ajal ja valimispäeval ära, saab
hääletada oma volitatud esindaja kaudu. Volitatud
esindajaks võib olla iga valijate registrisse kantud
valija, kui ta ise ei kandideeri, või valla
valimiskomisjoni liige. Iga volitatu saab olla
esindajaks ainult ühele valijale. Volitatule peab
valija andma kehtestatud vormi kohase
omakäeliselt koostatud volikirja. Volikirja alusel
toimuva
hääletamise
korda
selgitab
valimiskomisjon.
See
toimub
tunnistaja
juuresolekul ja kinniste ümbrikkude üleandmise
teel.

Munitsipaalettevõte RAV hoiatab
Arvestades kommunaalteenuste, hooldus- ja üüritasude võlgnike mittereageerimist korduvatele
kirjalikele ja suulistele nõudmistele määratakse võlgade likvideerimise viimaseks tähtajaks 12.august
1996.a.
Selleks ajaks võlga mittetasunud lülitatakse keskküttesüsteemist välja. Väljalülitamist alustatakse
15. augustist. Küttesüsteemi taasühendamiseks tuleb korteriomanikul või üürnikul tasuda väjalülitamise ja
ettemaksuna sisselülitamise kulud.
Meeldetuletuseks: ettevõtte normaalseks tööks tuleb kommunaalteenuste eest, samuti üür ja
hooldustasu maksta jooksval kuul või hiljemalt järgmise kuu esimestel päevadel. Avaldame nende nimed,
kellel on võlg maksmata üle kuue kuuja summad.
1. Galina Pošlina
2. Herman Vaht
3. Vilve Zvejnieks
4. Toivo Siimenson
5. Urve Padar
6. Lehte Loorits
7. Heli Taro
8. Paul Luik
9. Svetlana Zvjagintseva
10. Eino Pitka
11. Ülle Kõiv
12. Maimu King

21 720.55
20 638.05
18 414.25
15 222.85
14 815.25
14 541.25
13 877.65
11 102.00
8 776.10
7 773.95
6 487.30
6 469.20

Edaspidi avaldame lehes kõigi üle nelja kuu võlgu olevate nimed.
Võla tasumiseks ja täiendava teabe saamiseks palume pöörduda munitsipaalettevõttesse RAV
aadressil Roiu alevik, Männi 5-1,  490 176
Direktor Marko Sild
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Politseiteated
♦ Ööl vastu 24.

maid murti sisse V.Pind´i
tootmishoonesse Roiu alevikus, kust varastati
50 kg suitsutatud seapõski. Kahju suuruseks oli
1750 krooni. Selle teo panid toime kolm
alaealist.

♦ 21.juuni

öösel tungiti akna kaudu Uniküla
kauplusse ja viidi ära alkoholi, sigarette,
maiustusi ja muid toiduaineid rohkem kui 8700
krooni väärtuses.

♦ 10.

juunil avastati ebaseaduslikult hoitav
laskemoon Roiul Männi tänava elamu keldris.
Selle eest on vastutusele võetud R.P.

♦ 12.

juunil murti akna kaudu sisse A.L. majja
Kurepalu külas. Varastati mobiiltelefoni
võrgulaadija,
valge
värviteleviisor,
videomagnetofon "Gold Star", lauanõude
komplekt, soojapuhur "Galax" ja videokassette
kokku 6650 krooni väärtuses.

♦ 20. mail oli avastatud samasugune elektrijuhtme
vargus Tõõraste külas 850 m pikkuselt
liinilõigult. Siin oli kahju suuruseks 5202
krooni.

♦ 22.

juulil kella 20.30 ja 22.45 vahel murti
keldriakna kaudu sisse Kitseküla külas asuvasse
majja. Varguse ohvriks langesid omaniku
autojuhiload, fotoaparaat, jooksukingad, föön
"Philips" ja äratuskell. Kahju on 1675 krooni.

♦ 23.

juulil toimetati Roiu alevikust Tartu
Politseiprefektuuri A.M., kes kakles ja
skandaalitses oma naistuttava S.R.-ga ühes
Kesktänava korteris. Kuna ta ei allaunud politsei
korraldustele ning avaldas vastupanu, tuleb tal
veeta 8 ööpäeva Tartu arestimajas.
Konstaabel Ivar Dubolazov

♦ 29.

mail avastati, et Ignase külas on alajaama
juurest varastatud 600 m elektri madalpinge
õhuliini juhet. Kahju suurus on 2592 krooni.

Vallavolikogus
Vallavolikogu korraline
29. istung toimus 10. juulil.
Esimese päevakorrapunkti all
arutati muudatuste tegemist valla
eelarves. Kuna käesolevaks
aastaks planeeritud hoonete
remont kujunes objektide lõikes
planeeritust
erinevaks
ja
hoolimata korraldatud vähempakkumisest ei olnud töid
kavandatud
maksumusega
võimalik teostada, oli vallavalitsus sunnitud eelarvesiseseid
muudatusi tegema ning raha
objektide vahel ümber jagama.
Eelarvemuudatusena
esitati
vallavalitsuse
poolt
eelnõu
suurendada lasteaia remondi
kulu 23 600 krooni võrra,
vähendada
päevakeskuse
remondikulu 19 000 krooni võrra
ning reservfonist eraldada 26 000
krooni. Volikogu liikmetest
Johannes
Toomsalu
tegi
ettepaneku küsimuse otsustamine
edasi lükata ja Maie Kajalaid oli

vastu
eelarve
reservfondist
täiendava raha eraldamisele.
Kuna tööde valmimise tähtajad
olid 31. juuli ja 5. august,
otsustati küsimus siiski ära.
Häälteenamusega (poolt 5, vastu
1) võeti vastu vallavalitsuse
esitatud
eelnõu
eelarvemuudatuse kohta.
Järgmisena
otsustati
sügisel
toimuva
kohaliku
omavalitsuse
valimiseks
moodustada vallas üks üheksamandaadiline valimisringkond.
Arutati
ka
valla
valimiskomisjoni koosseisu ja
kandidatuure
selle
esimehe
kohale. Komisjoni koosseisu
pakuti viis liiget.Esitati seitse
kandidaati.
Salajasel
hääletamisel valis volikogu valla
valimiskomisjoni
sotsiaalnõuniku Anu Kruusi,
aktsiaseltsi "Carpio" juhatuse
esimehe Riina Kalda, pensionär
Johannes Loosti, vallavalitsuse

kantseleijuhataja Merle Viira ja
Lõuna Elektrivõrkude töötaja
Maret
Vassila.
Komisjoni
esimeheks kinnitati Anu Kruus.
Volikogu
valis
komisjoni
asendusliikmeteks, kes asuvad
tööle mõne komisjoni liikme
väljalangemisel,
Asta
Kuusmanni ja Kaja Otsuse.
Istungi lõpul kuulati
vallavanema Margus Pleksneri
informatsiooni Sillaotsa Põhikooli hoone remondttööde käigu
kohta. On olemas projekt usteakende vahetamiseks ja välja
kuulutatud avalik pakkumine töö
teostaja
leidmiseks.
Suuremahuliseks tööks kujuneb biotiikide rekonstrueerimine.
Sellel
südasuvisel
istungil oli üheteistkümnest
valitud volinikust kohal kuus.
Puudu olid Tõnu Muru, Tõnu
Ojamaa, Jüri Saarkivi, Andrus
Siimo ja Arno Talbonen.
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KODUKANDI LOOD IV
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
(Käesoleva sajandi algus. TÕÕRASTE, UNIKÜLA, SIPE, HAASLAVA)

Killukesi Henrik Visnapuu mälestusteraamatust "Päike ja jõgi"
***
Maakõrtsi negatiivseid külgi on aja jooksul
palju rohkem toonitatud kui kõrts seda vääriks. Nii
mõnigi rahvakasulik algatus lähtus kõrtsist. Ja ma
annan kõrtsile palju andeks just elurõõmu
alalhoidmise eest. Tõõraste Kolga kõrtsis
Röövlimäe all ei näinud ma kolme aasta jooksul
ühtki kaklust, kuigi sääl iga laupäeva ja pühapäeva
õhtul tantsiti. Küll aga nägin ma sääl mitmel korral
üht meest, kes igasuguseid võimatuid ja
võimalikke naljajutte kõneles. Teda hüüti
Loriõpetajaks. Temast kõneldi, et ta olevat olnud
koguni õpetaja-kandidaat, kuid mingi eksimise
pärast Siberisse saadetud ja säält nüüd tagasi
tulnud. Ma mäletan, kuidas ta Vana-Aabramiks
kutsutud
kõrtsimeest
tögas.
Ta
kujutas
vana.Aabramit seismas kõrtsiuksel ja kutsumas üht
meest kõrtsi, kui selle tee säält möödus. "Tule
Vana Aabrami sülle!" kutsus ta. Kui peremees
oma talust lahti oli saanud, ei pakkunud ta enam
tilka vettki. See jutt meeldis väga kõrtsimehe
rivaalile, linakaupmees Põdrale ja vististi oli Põdra
sugereeritud.
Toosama Põder elas üle tee kõrtsi vastas,
oli karsklane ja luges raamatuid. Ta võttis kord mu
kaasa, ostis mulle pidupileti ja viis mu esimest
korda elus näitemängu vaatama Aardla küla rehe
alla. Selle näidendi nimi oli "Loreida ehk
metsakuninga tütar" ja see oli tükk aega kõige
ilusam näitemäng maailmas. Sääl laulis üks ilus
naisterahvas ja igasugused tondid hüppasid
käristitega ringi. Muud ma sellest näidendist ei
mäleta.
***
Tartu ümbruskonnas tegutses tollal
legendaarne mõrtsukas ja varas, keegi Viilup või
Viilip. Igal pool, kus midagi juhtus, arvati Viilipi
käsi mängus olevat. Ta oli kaua kättesaamatu.
Kus ta tegelikult asus ja end peitis, seda ei
teadnud keegi. Arvati, et ta asub Vooremäel kuski
maa-alustes koobastes ja peidab end tihnikus.
Poisikesele, kellele põrgu, kurat ja vanapagan olid
samasugune realiteet kui kartulikoobas ja karu,
kujunes Vooremägi hirmuäratavalt salapäraseks
paigaks. Juba see lugu, kuidas Vooremäe koopad

olid sündinud, täitis poisikese aju ahistavate
kujutelmadega. Kurat istus lageda Vooremäe otsas
ja ta saba oli keeratud üheksa korda ümber mäe.
Siis tulid kuradi enda poolt loodud hundid ja
hammustasid kuradi saba otsast seitse keerdu ära.
Viha ja valuga peksis nüüd kurat järelejäänud
sabatüükaga koopaid Vooremäesse ning ronis ise
ühte suuremasse koopasse varjule. Aegamööda
kasvas mets Vooremäele pääle. Ja sääl elas nüüd
Viilip, kes ei kartnud kuradit ega urjäädnikku.
Korra oli jälle ümbruskonnas hobusevargus
toimunud. Jäljed viisid Vooremäele. Seekord
korraldati suurem läbiotsimine.Otsijad ei leidnud
ei Viilipit ega kuradit. Varastatud hobune leiti küll
Vooremäe alt ühe popsi laudast, vargaid aga mitte.
Vooremägi jäi minule müstiliseks paigaks, kuni
ma Sipe ministeeriumikooli poistega selle mäe
otsast otsani läbi hulkusin.
***
See sündis mu elu kolmeteistkümnendal
aastal Tõõrastes, kus meile kolmele mehele,
minule, vend Eduardile, kes käis oma
kaheksandat, ja Saguri Augustile mõte tekkis
jalgratas ehitada. Seesuguseid uhkeid asju liikus
küll veel harva maanteel, kuid me olime neid siiski
juba näinud.
Selle probleemi lahendamine oli väga
keeruline ülesanne — just materjali hankimise
poolest. Selles asjas peeti mitu põhjalikku
konverentsi, kus võeti arvesse kõik võimalikud ja
saadaolevad esemed, millest seesugust jalgratast
teha. Reolas kui suuremas keskuses olnuks veel
üht ja teist saada, kuid mis sa teed vaeses
karjamõisas, kus sa ise see suurim meister oled.
"Kui saaks kuskilt kaks vana vokiratast !"
"Nendest saaks uhke jalgratta! Aga kust sa
saad?"
Kõigist otsimistest ja järelepärimistest
hoolimata ei leidnud me neid kahte vokiratast
kuskilt. Vana vokk oli selline meistriteos, et see ei
lagune mitme inimpõlve ulatuseski. Meie pidime
lõpuks oma jalgratta rattad lõikama jämedast
pakust. Ei mäleta täpselt. Võibolla ka lauast välja
lõikama. Jalgratta raam ja vändad tulid muidugi ka
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puust. Ainus rauast ese oli telg, mille ümber ratas
keerles.
Meie jalgrattal oli ainus viga — ta ei
sõitnud, muidu oleks olnud ratas mis ratas. Teda ei
jõudnud keegi sõtkuda. Käe kõrvale võtta või eest
vedada, seda võis.
***
On kummaline, kuidas mõned inimesed,
kes sulle nooruses on seisnud kord nii lähedal,
nagu maa alla kaovad. Sa ei kohta neid iialgi
enam, mõned teised aga juhtuvad mõnede
aastakümnete järel ikka uuesti siin ja sääl sulle
teele.
Minu kaasõpilastest eesti keele alal
silmapaistvamast õpilasest Juhan Pallast, kes
peaaegu reeglipäraste vaheaegade järel mind üles
otsis, pean aga pikemalt kirjutama.
Aastal 1926 ilmus ta taas mu silmapiirile.
Ta külastas mind Lille tänavas mitmel korral. Ta
tõlkis siis Eesti Kirjanduse Seltsile Nietzsche
"Zarathustrat" ja soovis, et mina tõlgiksin sinna
mõned laulud. Kui ma ei eksi, siis tuli ta seekord
raudtee-ehituse mullatöödelt. Oma hariduse
tasemelt ta võinuks saada mingit paremat tööd,
kuid mingisugused seesmised takistused eksitasid
teda ja ta tundis end paremini mullatööliste keskel.
Kui ta oli kogunud väikese tagavara, siis elas ta
priilt kas maal kodutalus või linnas ning pühendas
end keelte õppimisele ja kirjutamisele. Mida ta
kirjutas, sellest ta ei rääkinud. Ta vihjas sagedasti
võimalustele, et üks kirjanik teise eest aine ja idee
ära napsab. Ta kinnitas, et kui tema ei saavuta
täiesti üleolevat seisukohta teiste kirjanike suhtes,
siis ei avalda ta ühtki rida.
"Ma käisin taevas", alustas ta oma juttu.
"see oli küll unes ja öösel, kuid mulle näib, nagu
olnuks see pigemini ilmsi. Ja kas sa tead, taevas on
lihtsalt suur talu, jumal on nagu vana patriarhaalne
peremees, kelle ees hirmu ei tunta, vaid kelle
autoriteeti tunnustatakse ja keda armastatakse.
Ingleid ega mingisugust uhkust taevas ei ole.
Surnud on talupere, kellest igaüks teeb oma tööd
nagu maa pääl talus. Vaata, nõnda lähedane peab
meile olema jumal, taevas ja usk. Igal rahval peab
olema oma usk."
"Aga kuidas on lugu kuradi ja põrguga?"
küsin mina.
"Põrgut pole ja kuradit pole ka mitte,"
vastab ta. "Milleks meile põrgu, kui jumal on nagu
taluperemees ja meie oleme perekonnaliikmed,
üks natuke teisest halvem või parem".
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Tollal ei osanud ma veel Johannes Palla
ilmutusega palju pääle hakata. Hiljemini selgus
mulle, et siin oli tegemist intelligentse
taevaskäijaga, kelle unenäos olid kokku sulanud
ürgne soome-ugrilik elukäsitlus pääle surma ja
kristlik jumala kui peremehe kujutelm.
Johannes Palla oli kasvult lüheldane ja
rässakas, valget verd, rõugearmilise näoga ja
altkulmu pilguga. Sipe ministeeriumikoolis
istusime ühes pingis. Ta oli minust aasta vanem ja
silmapaistev õpilane. Matemaatikas jäi ta küll
minust alla, kuid eesti keele õigekirjutuses ja
kirjandites ületas ta mind. Ta laused istusid
kindlalt peenelt kirjutatud ridades. Kirjandid tulid
õpetaja käest niisama puhtalt tagasi, nagu Palla
nad andis. Kirjandite alal käis kõva võistlus ja neid
ei näidatud teistele. Parim töö tuli klassis
ettelugemisele ja seda au igatses iga õpilane.
J.Palla ja M.Lentso, üks klass allpool, olid meie
kooli parimad kirjanikud.
Kui 1905.aasta revolutsiooni eelaastal
kuuldused õpilaste nõudmistest ja isetegevusest
linnakoolides ka meile ulatusid, otsustasime ka
meie nõuda, et meil lubataks asutada õpilasring
kooli juures. Selle ringi avaõhtuks kirjutas J.Palla
ilukõnelise käsitluse J.Liivi "Käkimäe käo"
saatuse üle.
Mõni aasta möödunud, tuli J.Palla
Tartusse, üüris väikese toa kolmandas linnajaos,
pani tindipoti lauale ja ütles enesele: "Nüüd
hakkan ma kirjanikuks." Ta oli hakanud saksa
keelt õppima ja juba kirjutanud mõningaid
lühipalasid a` la Tšehhov . Üks jutuke popsist, kes
rakendab hobuse asemel naise harkadra ette ja
naist piitsaga nüpeldab ning ise selle juures
hobusemehena vannub, on mul praegugi veel
meeles.
Ühel külaskäigul Palla juurde leidsin ta
toas tema ema. See küsis, mis mina arvan, kas
poisist saab kirjanik. Vana Haaslava perenaine oli
poja saatuse pärast mures. Kuigi meil oli vähe
usku kirjaniku elatumisvõimalustesse, arvasin ma,
et mu koolivennast kirjanik saada võib. Samal
hetkel tuli ka koolivend ise tagasi ja meie jutt
kaldus teistele radadele.
Aastaid hiljem, kui ma olin juba
Ahunapalus õpetaja, tuli Palla minu juurde suurte
plaanidega. Tal oli kaasas prof.Timirjazevi
loodusteaduse alale kuuluv teos. Ta lootis leida
sellele kirjastajat ja kutsus mind kaastõlkijaks.
Raamatuga lähemalt tutvudes selgus mulle, et
meie jõud selle raamatu tõlkimiseni ei küüni.
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Viperusi ja valesti mõistmisi võis tulla juba vene
keelega,
aga
mida
teha
eestikeelse
terminoloogiaga, mida ma hoopiski ei tundnud ja
mida polnudki veel olemas. Raamat jäi meist
tõlkimata.
Mul puudub ülevaadee, mis Palla sulest on
ilmunud pääle Nietzsche tõlke. Kummaline on
vaid, kuidas ta teatavate aegade järel, kui olin ta
hoopis unustanud, taas mind üles otsis ja jälle

mõne uudisega tuli. Ta elas ajuti maal talus, ajuti
käis välistöödel, ajuti asus linnas. Annetelt
kindlasti üle keskmise, ei saavutanud ta elus
midagi olulist. Aga kas see ongi oluline, mida
meie mingisuguseks eduks peame?
Aga kes ütleb, et Palla ei üllata meid kord
oma varjulhoitud teostega?
***

Elukoha registreerimine
Saabusid valda:
Ilme Kalvet
Margus Kalvet
Kaido Kalvet
Katrin Kalvet
Marge Kalvet
Kai Kalvet
Meelis Kalvet
Linda Rääk
Zoja Kiissel
Kiur Mölder
Andeia Kaseorg
Danver Kaseorg
Kalver Kaseorg
Mati Orgoja

Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Haaslava
Kurepalu
Roiu
Roiu
Roiu
Koke

Kesktänav 10-6
Kesktänav 10-6
Kesktänav 10-6
Kesktänav 10-6
Kesktänav 10-6
Kesktänav 10-6
Kesktänav 10-6
Kesktänav 13-2
Võsu
Möldri
Männi 3-12
Männi 3-12
Männi 3-12
Oru

Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tallinnast
Ülenurme vallast
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Värska vallast

Lange
Lange

Vangi
Vangi

Elva
Põltsamaale

Lahkusid vallast:
Moonika Männiste
Edgar Mägi

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu
OTSUS
10.07.1996

nr. 29/2

Valimisringkonna moodustamine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 16 ja kohaliku omavalitsuse valimise seaduse § 9
Haaslava Vallavolikogu o t s u s t a b :
Moodustada kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks Haaslava valla halduspiirides üks
üheksamandaadiline valimisringkond.
Voldemar Kuningas
volikogu esimees
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Haaslava Vallavolikogu
OTSUS
10.07.1996

nr. 29/4

Haaslava valla valimiskomisjoni moodustamine ja komisjoni esimehe määramine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse valimise seaduse § 14
Haaslava Vallavolikogu o t s u s t a b :
1. Moodustada viieliikmeline Haaslava valla valimiskomisjon vallavolikogu valimise läbiviimiseks:
1. Johannes Loost
2. Riina Kalda
3. Anu Kruus
4. Maret Vassila
5. Merle Viira
2. Valida kaks asendusliiget Haaslava valla valimiskomisjoni vallavolikogu valimise läbiviimiseks:
1. Asta Kuusmann
2. Kaja Otsus
3. Määrata Haaslava valla valimiskomisjoni esimeheks Haaslava Vallavolikogu valimise läbiviimiseks
Anu Kruus.
Voldemar Kuningas
volikogu esimees

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
10.06.1996
nr.593
Anda kasutusluba järgmistele ehitistele:
1. Vladimir Potašenko, elukoht Tartus Anne 8448, aiamaja Mõra külas, sihtotstarve —
aiamaja.
2. Irene Kala, elukoht Tartus Räägu 3-2, elamu
Kurepalu külas, sihtotstarve — eramu.
3. Anatoli Romanov, elukoht Tõõraste külas,
elamu ja kuur Tõõrastes, sihtotstarve — eramu,
kuur.
4. Kalju Lind ja Andeia Kaseorg, elukoht Tartus
Vabriku 2-3, aiamaja Mõra külas ½ mõttelistes
osades sihtotstarve — aiamaja.
10.06.1996
nr. 594
Anda kasutusluba järgmistele ehitistele:
Korteriühistu "Mäeotsa" Uniküla külas (liikmed
Galina Paal 2/8 osa, Mihkel Vanaküla, Natalja
Derjabina, Ljudmila Mironova, Kalju Soggar,
Marina Mironova ja Maire Anni igaühel 1/8 osa)
elamu, majandushoone ja pumbamaja koos
puurkaevuga.
Hoonete
sihtotstarve:
mitmepereelamu, majandushooned.

17.06.1996
nr. 595
Anda kasutusluba järgmistele ehitistele:
1. Linda Miitel, elukoht Tähtvere vallas Haage 39, aiamaja Mõra külas, sihtotstarve — aiamaja;
2. Jüri Rannu, elukoht Tartus Aardla 116-24,
elamu Haaslava külas, sihtotstarve — eramu;
3. Irina Fedossova, elukoht Tartus Kaunase
pst.17-21, aiamaja Mõra külas, sihtotstarve —
aiamaja;
4. Madis Ratnik, elukoht Tartus Jaama 185-72 ,
aiamaja Mõra külas, sihtotstarve — aiamaja.
25.06.1996
nr. 597
Eraldada valla eelarve reservfondist 34 220.- EEK
Roiu aleviku katlamaja tehnilise ekspertiisi
teostamiseks.
01.07.1996
nr. 598
Tagastada Ants Käärstile, kes elab Kambja vallas
Sipe külas, ja Elmut Käärstile kaasomandusse
õigusvastaselt võõrandatud 10,4 ha Rannu talu
maad Kriimani külas.
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01.07.1996
nr. 599
Tagastada Andrus Ottasele, kes elab Tartus
Kaunase pst. 18-28, 7,5 ha õigusvastaselt
võõrandatud Kallipera talu maad Aadami külas.
01.07.1996
nr. 600
Tagastada Mare Kaldale, kes elab Unikülas, ja
Sigrid Pihole, kes elab Tallinnas Läänemere tee
36-31, kaasomandusse 9,2 ha õigusvastaselt
võõrandatud Kõrtsi talu maad Uniküla külas.
01.07.1996
nr. 601
Tagastada Eho Unnele, kes elab Võnnu alevikus,
25,3 ha õigusvastaselt võõrandatud Miku talu
maad Koke külas.
01.07.1996
nr. 602
Tagastada Hiie Hankile, kes elab Mõra külas, 20,4
ha õigusvastaselt võõrandatud Pedaku talu maad
Mõra ja Haaslava külades.
01.07.1996
nr. 603
Kinnitada aiandusühistu "Nurmenukk" kruntide 2,
3, 4, 5 ja 10 ringpiir ning määrata nendel asuvate
ehitiste teenindamiseks vajalik maa: krunt 2 —
949 m2, krunt 3 — 3255 m2, krunt 4 — 1369 m2,
krunt 5 — 2205 m2 ja krunt 10 — 376 m2.
01.07.1996
nr. 604
Anda kasutusluba järgmistele ehitistele: Anu
Paadimeistri omanduses olev aiamaja Mõra külas
aiandusühistus "Sinilind" ja Juhan Abroi aiamaja
Mõra külas aiandusühistus "Sinilind".
08.07.1996
nr. 606
Anda kasutusluba järgmistele ehitistele: Alvina
Veismani elamu Roiu alevikus; Richard Lina
aiamaja Mõra külas aiandusühistus "Sinilind" ja
Andrus Siimo elamu ja kõrvalhoone Haaslava
külas.
08.07.1996
nr. 607
Tagastada Mato-Tõnu Soomrele, kes elab Roiu
alevikus, 60,2 ha õigusvastaselt võõrandatud Ritso
ja Paabu talu maad Roiu alevikus, Kurepalu ja
Koke külades.
08.07.1996
nr. 608
Anda luba järgmiste ehitiste lammutamiseks: Karl
Linki elumaja ja kelder Aardla külas.
Lammutustööde eest vastutav isik: Tõnu Ojamaa.

16.07.1996
nr. 609
Pidada võimalikuks erastada Asta Ratassepale 1,9
ha maad Kitseküla külas ja Valter Otsale 0,3 ha
maasd Roiu alevikus.
16.07.1996
nr. 610
Pidada võimalikuks erastada Kurepalu külas maad
3051 m2 Malle Omannile, 0,81 ha Taimi Ellenile
ja 0,5 ha Toomas Ettile.
16.07.1996
nr. 611
Pidada võimalikuks erastada Koke külas maad 1,8
ha Margus Pleksnerile.
16.07.1996
nr. 612
Pidada võimalikuks erastada Uniküla külas maad
6,0 ha Vaike Reitile.
16.07.1996
nr. 613
Pidada võimalikuks erastada Kurepalu külas maad
0,5 ha Ülo Saluäärele.
16.07.1996
nr. 614
Pidada võimalikuks erastada Ignase külas maad
0,2 ha Volli Perile.
16.07.1996
nr. 615
Pidada võimalikuks erastada Koke külas maad 2,8
ha Mati Leigrile.
16.07.1996
nr. 616
Pidada võimalikuks erastada Haaslava külas maad
11,7 ha Ülo Arjule.
16.07.1996
nr. 617
Pidada võimalikuks erastada Ignase külas maad
13,0 ha Maie Kajalaidile.
16.07.1996
nr. 618
Pidada võimalikuks erastada Ignase külas maad
0,3 ha Ida Talbonenile.
16.07.1996
nr. 619
Pidada võimalikuks erastada Mõra külas maad 5,5
ha Voldemar Kuningale.
16.07.1996
nr. 620
Pidada võimalikuks erastada Kitseküla külas
aiandusühistu "Kalda" liikmetele maad Marek
Sõrmusele 1619 m2, Merike Saaremäelile 974 m2,
Aapo Neemrele 992 m2 , Juhan Malleusele 1172
m2, Hille Rodimale 1285 m2, Mall Tkatšile 1141
m2, Tiit Penderile 1025 m2 ja Aare Loitile 1004
m2 .

Mälestame lahkunuid

Vambola Unt
10.08.1937 — 30.06.1996
Aardla

