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1. — 21. august
6. august — 5. september
Hiljemalt 7. september
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20. oktoober
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Hiljemalt 3. november
Hiljemalt 20. november
Hiljemalt 20 november

TOIMING
Valimisliit esitatakse Haaslava valla valimiskomisjonile registreerimiseks
Kandidaatide registreerimiseks esitamine Haaslava valla valimiskomisjonile
Võimalus parandada vigu ja puudusi kandidaatide registreerimiseks esitamisel
Haaslava valla valimiskomisjonis registreeritakse kandidaatide nimekirjad ja üksikkandidaadid.
Haaslava Vallavolikogu moodustab valimisjaoskonnad, määrab kindlaks nende piirid ja
jaoskonnakomisjonide asukohad
Kandidaatidel on võimalus loobuda kandideerimast
Lõpeb Haaslava vallas seaduslikult viibivatelt välismaalastelt (meie vallas elavatelt Eesti
kodakondsust mitteomavatelt inimestelt, kes on taotlenud elamisluba) avalduste vastuvõtmine
valijate registrisse kandmiseks, kui nad soovivad osa võtta vallavolikogu valimisest
Haaslava Vallavalitsus saadab igale valijale valijakaardi
Haaslava Vallavolikogu moodustab jaoskonnakomisjoni
Haaslava valla valimiskomisjon registreerib täiendavalt esitatud kandidaadid
Haaslava Vallavalitsus annab jaoskonnakomisjonile üle valijate nimekirjad
Algab eelhääletamine ja volitatud esindaja kaudu hääletamine
Algab kodus hääletamine, kui on kutsutud; lõpeb eelhääletamine
Toimub hääletamine valimisjaoskonnas kell 9.00 — 20.00 ja hääletamine kodus, kui on kutsutud.
Kell 20 lõpeb ka volitatud esindaja kaudu hääletamine
Haaslava valla valimiskomisjon registreerib Haaslava Vallavolikogusse valitud liikmed ja
avaldab otsuse valimistulemuste kohta
Haaslava valla valimiskomisjon kutsusb kokku uue valitud Haaslava Vallavolikogu
Toimub kordushääletamine või uus valimine selle edasilükkamise korral
Valimisliidud ja üksikkandidaadid esitavad Haaslava valla valimiskomisjonile aruande valimiskampaaniaks tehtud kulutuste ja selleks kasutatud vahendite päritolu kohta

Väikeettevõtjad saavad odavalt nõu
Vabariigi
Valitsuse
ja
majandusministeeriumi määruste kohaselt toetatakse
väikeettevõtjaid nõustamisteenuse ostmisel Tartu
Ärinõuandlalt kuni 75% ulatuses teenuse
maksumusest maksimaalsummas kuni 12 000
krooni.
Toetust nõustamisteenuste ostmisel võivad
taotleda nii füüsilisest kui juriidilisest isikust
ettevõtjad. Täpsem info Haaslava Vallavalitsusest
(Margus Pleksner) või Tartu Ärinõuandlast Riia
185  477 143 või 477 157

Tartu Ärinõuandlast saab osta järgmisi teenuseid:

•
•
•
•
•
•
•
•

äriplaanide koostamine
laenutaotluse koostamine
erastamisplaanide koostamine
firma profiili ja finantsplaanide koostamine
turu- ja turundusuuringud
partneriotsingud
seminaride korraldamine
üldine ettevõtlusalane nõustamine
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Uuest pärimisseadusest
Järgmise aasta esimesel jaanuaril jõustub
uus pärimisseadus, mille sätteid oleks igaühel
kasulik teada, sest praegu kehtivast Eesti NSV
Tsiviilkoodeksist on uus seadus mitmeti erinev.
Pärimise aluseks on seadus (seadusjärgne
pärimine) või pärandaja viimne tahe, mis on
avaldatud testamendis (pärimine testamendi järgi)
või pärimislepingus (pärimine pärimislepingu
järgi).
Seaduse järgi päritakse, kui pärija ei ole
järele
jätnud
kehtivat
testamenti
või
pärimislepingut. Seadusjärgseteks pärijateks on
pärandaja abikaasa ja sugulased. Sugulased
pärivad kolmes järjekorras. Iga järjekorra
sugulased pärivad alles siis, kui eelmise järjekorra
pärijaid ei ole.
Esimese järjekorra seadusjärgsed pärijad
on pärandaja alanejad sugulased. Pärandaja lapsed
pärivad võrdsetes osades. Surnud vanema asemele
astunud lapsed pärivad võrdsetes osades selle osa,
millele oleks õigus olnud nende surnud vanemal.
Teise järjekorra seadusjärgsed pärijad on
pärandaja vanemad ja nende alanejad sugulased.
Kolmanda järjekorra seadusjärgsed pärijad on
pärandaja vanavanemad ja nende alanejad
sugulased.
Koos
pärandaja
sugulastega
pärib
pärandaja abikaasa seaduse järgi esimese
järjekorra pärijate kõrval võrdselt pärandaja lapse
osaga, kuid mitte vähem, kui ¼ pärandist, teise
järjekorra pärijate kõrval poole pärandist ja
vanavanemate kõrval poole pärandist, kui aga
mõni vanavanem on surnud, siis ka tema osa.
Teise või kolmanda järjekorra pärijate kõrval, saab
ta pärandi eelosana endale abikaasade ühise kodu
tavalise sisustuse esemed ja need ei kuulu siis
pärandvara hulka.
Kui ei ole teisi pärijaid, on seadusjärgne
pärija pärandaja viimase elukoha kohalik
omavalitsusüksus, kui pärand avaneb välismaal,
siis on pärijaks riik.
Testament on tehing, millega pärandaja
(testaator) teeb isiklikult oma surma puhuks
pärandi kohta korraldusi. Testament võib olla kas
notariaalne — notariaalselt tõestatud või notari
juurde hoiule antud — või kodune — tunnistajate

juuresolekul alla kirjutatud või omakäeliselt
kirjutatud.
Notar tõestab testamendi, mille ta on
koostanud testaatori tahteavalduse kohaselt või
mille on tõestamiseks esitanud testaator ja millele
ta on alla kirjutanud notari juuresolekul. Kui
testaator ei saa ise alla kirjutada, siis tema ja notari
juuresolekul
seda
teha
teine
isik
—
aseallakirjutaja, kelleks ei või olla notar ega notari
sugulane. Testaator võib teha notariaalse
testamendi ka sel teel, et annab isiklikult oma
viimse tahte avalduse kinnises ümbrikus notari
hoiule ning kinnitab notarile, et see on tema
testament. Testamendi võib selle tegija igal ajal
tagasi võtta.
Kodusele testamendile peab testaator alla
kirjutama vähemalt kahe tunnistaja juuresolekul,
kes peavad allakirjutamise juures viibima
üheaegselt. Ei ole nõutav, et tunnistajad teaksid
testamendi sisu. Testaator peab neile teatama, et
nad on kutsutud tunnistajateks testamendi
tegemise juurde. Testamendile tuleb tingimata
kirjutada selle tegemise kuupäev. Kohe pärast
seda, kui testamendile on alla kirjutanud testaator,
kirjutavad sellele alla tunnistajad. Nemad
kinnitavad oma allkirjaga, et testaator ise kirjutas
testamendile alla ja oli nende arusaamise kohaselt
sel ajal teo- ja otsustusvõimeline. Tunnistajaks ei
või olla isik kelle enda või kelle sugulase kasuks
testament tehakse. Testaator võib teha koduse
testamendi ka nii, et kirjutab selle algusest lõpuni
oma käega, unustamata kuupäeva, ning kirjutab ka
ise alla. Selle võib anda tõestamiseks notarile, siis
saab temast notariaalne testament või lasta alla
kirjutada ka tunnistajatel. Kodune testament
kaotab kehtivuse, kui selle
tegemisest on
möödunud kuus kuud ja testaator sel ajal elab. Kui
kodusel testamendil kuupäev puudub ja selle
tegemise aega pole ka muul teel võimalik kindlaks
teha, on testament tühine. Kodust testamenti võib
testaator hoida ise või anda selle hoidmiseks
teisele isikule. Pärast testaatori surmast teada
saamist on testamendi hoidja kohustatud
testamendi
viivitamatult
esitama
pärandi
avanemise koha kohtule.
Testaator võib nimetada pärija asemele
ühe või mitu asepärijat juhuks, kui pärija sureb
enne pärandajat, loobub pärandist, ei võta pärandit
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vastu või on pärimiskõlbmatu vastavalt
pärimisseaduse § 6 sätetele. Testaator võib teha
korralduse ka mitte kogu oma vara või selle osa
kohta, vaid mingi varalise hüve osas, näiteks
teatud rahasumma või eseme üleandmiseks või
elatise andmiseks kellelegi. Seda nimetatakse
annakuks. Annaku täitmise võib ülesandeks teha
kas mõnele pärijale või teisele annakusaajale või
tema määratud testamenditäitjale.
Pärimislepingu sõlmib pärandaja teise
isiku või mitme isikuga. Pärimislepingus võib ette
näha teise lepingupoole kohustused, mis on
aluseks
pärandi
või
annaku
saamisele.
Pärimislepingut ei või ühepoolselt muuta ega
lõpetada. Lepingujärgne pärija ei omanda
pärandaja eluajal õigusi pärandaja varale.
Pärimisleping sõlmitakse notariaalses vormis.
Kui pärandaja on testamendi või
pärimislepinguga jätnud pärandist ilma seaduse
järgi pärimisõigust omava töövõimetu üleneja või
alaneja sugulase või töövõimetu abikaasa, on neil
õigus pärida sundosa. Sundosa suuruseks on pool
pärandiosast, mille pärija oleks seadusjärgse
pärimise korral saanud, kui pärandi oleksid vastu
võtnud kõik seadusjärgsed pärijad.
Pärija võib pärandi vastu võtta või sellest
loobuda. Nii pärandi vastuvõtmiseks kui pärandist
loobumiseks tuleb esitada avaldus. Avaldusi
võtavad kuni 1999. a. lõpuni vastu notarid, pärast
seda kohtud. Pärandi vastuvõtmiseks või sellest

loobumiseks võib määrata tähtaja, mis ei või olla
lühem kui kaks kuud teate saamisest või selle
avaldamisest. Pärandit ei saa vastu võtta ega
sellest loobuda, kui pärandaja surmast on
möödunud 10 aastat.
Uut pärimisseadust kohaldatakse pärandi
suhtes, mis on avanenud pärast 31. detsembrit
1996. Kui pärandaja on surnud enne seda,
kohaldatakse Eesti NSV Tsiviilkoodeksi sätteid.
Enne 1997. a. 1. jaanuari tehtud testamendid on
kehtivad, kui nad vastavad nende tegemise ajal
kehtinud seadusele.

Sünniaasta 1996
Endo-Raivo Aasna
23.07.1996

Palju õnne
emale ja isale

Elukoha registreerimine
Saabusid valda:
Igor Martjukov
Ingrid Adamson

Roiu
Uniküla

Männi 3-3
Tullo

Tartust
Rootsist Norrköpingist

Piret Pungar
Aira Säga

Aardla
Mõra

maja 37-5
Jugari

Lea Kurve
Astrid Kõllamõts
Kadi Kõllamõts
Kristi Kõllamõts
Kethlin Kõllamõts
Elis Kõllamõts

Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu

Oja 7-1
Männi 5-23
Männi 5-23
Männi 5-23
Männi 5-23
Männi 5-23

Võnnu valda
Pärnumaale Saarde
valda
Tartu linna
Tartu linna
Tartu linna
Tartu linna
Tartu linna
Tartu linna

Lahkusid vallast:
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KODUKANDI LOOD V
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Vallamaja ehitamine
Igaüks, kes on sisenenud Haaslava
vallamajja Kurepalus, on märganud paraadukse
kõrval kiviseinas kahte tahvlit. Neist ühel seisab
aastaarv 1897 ja teisel nimi J. Pebson. Tegemist
on vallamaja ehitusmeistri nime ja vallamaja
ehitamise aastaga. Seega täitub järgmisel aastal
sellel auväärsel hoonel 100 aastat. Täna lähemegi
ajaloos 100 aastat tagasi ning sirvime vanu
protokolle, milles kajastub vallamaja ehitamise
käik. Protokollid on säilinud Eesti Ajalooarhiivis,
fond 1047.
Haaslava Vallanõukogu /Haslawa nõuukogu/
koosoleku protokoll 16. ja 20. veebruarist 1896. a.
(sõnastus oluliselt muutmata)
Vallavanema käsu peale olid tänaseks päevaks
nõukogu liikmed kokku kutsustud. Täiel nõukogul
on 16 liiget, neist olid ilmunud 9 liiget. Nõukogu
otsust mööda ja kolmekordse kuulutuse järele
ajalehtedes "Olevik" ja "Postimees" olid tänaseks
päevaks kokku kutsutud uue Haaslava vallamaja
ehitusmeistrid väljapakkumisele, mis käesoleval
1896. aastal ehitatud peab.
Tänaseks päevaks olid ilmunud järgmised
meistrid, kes lubasivad vallamaja ehitust, nii kui
need plaani peal näidatud on, eneste pääle võtta
allseisvate tingimustega ja hinna eest.
Jüri Thüür Jaani poeg
6285 rubla
Jaan Ottas Peetri poeg
6200 rubla
Johan Klaosen Mihkli poeg 6200 rubla
Jaan Narusk Danieli poeg
6195 rubla
Peale avalikku väljapakkumist nõukogu poolt
sündis nõukogul ja Võnnu valla liikmel Jaan
Danieli p. Narusk kui kõige odavama hinna eest
pakkumise võitja vahel kaup uue Haaslava
vallamaja ehitusele 6195 rubla peale.
Jaan Narusk ehitab puust uue vallamajaeluhoone, mis 11 sülda 2 jalga pikk, 6 sülda lai ja
11½ jalga kõrge põrandast kuni laeni arvatud (süld
on seitse jalga arvatud) ja peale nimetatud pikkuse
mõlemasse maja otsa väljaehitused, mis on trepid,
sahvrid ja peldikud ja vangimaja aluse keldriga.
/Ehitab ka/ tallide, tõllahoone ja kuurialuse hoone,
mis 10 sülda pikk, 3 sülda lai ja 12 jalga maast

kõrge on ja sellesama hoone otsa ühe katuse alla
kolmeseinalise kuurialuse, kellel üks sein talli ja
tõllahoonega üheks seinaks on ja tagumine ja
otsasein hoovi plankseinaks tuleb; keset hoovi
pumbakaevu ja maja hoovi ümber laudadest
plangu, mille pikkus umbes 37 sülda 4 jalga ,
kõrgus 7 jalga on.
Kõik, mis selle ehituse juures iganes
ehitada tuleb, teeb ehitusmeister omast materjalist,
mille ka ise ehitusplatsile peab vedama oma
kuluga.
Ehituse sisemine kord on ehitada plaani
järele, mis nõukogu poolt heaks arvatud ja mis
iseäralise lehe peale joonistatud on ./Kahjuks ei
ole seda iseäralist lehte õnnestunud veel üles
leida/. Plaani järele on elumajal 11 tuba, 2
koridori, 4 treppi, 2 sahvrit, 2 kemmergut /tekstis:
kimmelgud/, vangitoa all võlvitud kelder. Ehitust
peab Jaan Narusk järelseisva ehituse järele
toimetama ja nimelt: /järgneb tõesti üksikasjaline
nõuete loetelu kuuel leheküljel, millest toome
näitena vaid osa/
Maja
seinad
tulevad
Venemaalt
sissetoodud esimese numbri kuuse ehk
männapalkidest ehitada, mille jämedus ladvast 9
tolli on, sisemistel seintel aga 7 kuni 8 tolli,
pinnad aga on 7 tolli peale lõigata. Pikkadel
seintel tuleb iga 4 jala peale peitliauguga tapp
panna, aukude vahel seintel ei või mitte rohkem
kui kaks tappi pandud olla, iga alumine palk on
ära hööveldada.
Katus on poole kelbaga teha sindli
laudadest paaride vahega 4 jalga — Schweizi
katus — 3 jala pikkuste kontsadega, paaride alla
dachstuulid panna.
Lae talad peavad 11 tolli ladvast jämedad
olema, vahekaugus üksteisega 3 jalga, laelauad on
ühetollisest lauast panna, mis üksteise sisse
punnitud on, lagi on mullalagi kahekordne teha,
alumine punnitud lagi on ära kittida ja õlivärviga
valgeks värvida, pealmise lae peale tuleb paks
sammel /sammal/ selle peale savi ja selle peale 4
kuni 5 tolli mulda.
Üle kõige maja tuleb alt täidetud
mullapõrand panna kuuselaudadest, mis 1½ tolli
paksud, 8 kuni 9 tolli laiad ja heaste üksteise sisse
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punnitud on. Lauad peavad täiesti kuivatatud
olema. Loskad on iga kolme jala pealt panna ja
igale lauale iga loska peale 2 naela 4-tollilisi
naelu. Laudpõranda alla kuus kuuli lupja panna.
Rahva vöörusel hoovipool maja on telliskivist
põrand alla panna.
Ahi, mis kantseleid ja kahte kirjutaja tuba
kütab, on esimese numbri valgest kahvli kivist
/kahhelkivist/ teha, niisamuti kirjutaja köögi pliit
praadiahjuga. Suure saali ja rahvatoa ahi on kahest
seltsist kivist teha ja nimelt: suures saalis ahju
külg esimese numbri valgest kahvli kivist, aga
teised küljed punasest pottkivist. Kahel vangitoal
on üks raudahi, mille läbimõõt on 26 tolli.
Ahjudel on panna kõikidele õhukindlad
(hermetisch) uksed ja peale selle veel kriiskad.
Kolm korstnat, millest 2 maja harjast välja
lähevad, on 6 kivi suuruses teha.
Paraadi trepp on kinniline, ümberringi
klaasraamid väikeste valgest klaasist ruutudega,
seina sees doppeluksed, üks, sisemine, neist
klaasuks. Selle trepi gibli sisse tuleb suurte
tähtedega Gaslavski volostnoi dom/muidugi slaavi
tähtedega/ ja Haslawa wallamaja.
Selle ülevalseisva kauba kinnituseks
maksis ehitusmeister J. Narusk nagu see nõukogu
poolt määratud, 300 rubla sula raha kautsjoniks
sisse, mis ilma protsendita jääb valla kassasse.
Ehitusmeister ehitab hoone üles kõige hiljemalt 8.
septembriks 1896. aastal. Selleks ajaks peab ehitus
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igas asjas täielikult valmis olema, nii et nõukogu
seda vastu võtta võib. Lepitud ehituse hinnast, mis
6195 rubla suur on, saab meistrile Jaan Naruskile
välja makstud kolmes terminis, igas terminis
kolmas osa ja nimelt 1896.aasta detsembrikuul
esimene osa 2065 rbl, 1897.aasta detsembrikuul
tõine osa 2065 rbl ja 1898.aasta detsembrikuul
kolmas osa 2065 rbl.
Protokollile
on
alla
kirjutanud
ehitusmeister
Jaan
Narusk,
vallavanem
M.Rattassep, nõumehed /nõuu mees s.t. nõukogu
liige/ J. Klaos, J. Link, M. Käärik, J. Link, J.
Tekkel, J. Günthal, Viru ja märkusega: Peeter Saal
ja Jaan Annok ei mõista kirjutada, neide /nende/
palve peale kirjutas alla neide eest J. Grünthal.
/Järgneb otsus:/ Selle protokolli ärakiri
vene keede tõlgitud 2. Jurjevi jaoskonna
Talurahva
asjade
Kommissariherrale
heaksarvamiseks ja kinnitamiseks ette panna.
/Alla kirjutanud vallavanem M. Rattassepp
ja kirjutaja, kelle allkirja järgi on võimalik vaid
tema initsiaalideks arvata K.L./
Kui olete nüüd selle jutu läbi lugenud, on
kohe selge, et vallamaja siiski niisugune ei
saanud,
nagu
nõukogu
10-leheküljelises
protokollis kinnitati ja ehitusmeister Jaan
Naruskiga kaup tehti. Muudatus tuli juba samal
aastal, 1896.a. kevadel. Aga sellest edaspidi.

Vallavolikogus
Vallavolikogu korraline 30.
istung toimus 31. juulil. Kohal
olid volikogu liikmed Maie
Kajalid, Vallas Kiisel, Voldemar
Kuningas, Tõnu Muru, Jüri
Saarkivi ja Johannes Toomsalu.
Kuulati ära vallavalitsuse
aruannet Haaslava valla 1996.a. I
poolaasta eelarve täitmise kohta.
1996.a. I poolaasta tulude
täitmine oli kogumahust 43,2%
ja kulude täitmine samuti 43,2%.
Eelarve tulude poole alatäitmine
on
tingitud
alalaekumistest
üksikisiku tulumaksu (114,5
t.krooni), maamaksu (203,0
t.krooni)
ja
riigieelarvest
makstava toetuse (74,8 t.krooni)
osas. Täiendavalt on eelarve

tulude poolele laekunud toetus
riigieelarve
toetusfondist
maamaksu
ja
üksikisiku
tulumaksu alalaekumise katteks
(190 t.krooni). Eelarve kuludesse
on lisandunud osakond Ehitus
pärast
1996.a.
eelarve
kinnitamist. Kate kuludele tuleb
tulude poolelt — ehitusalased
kantseleiteenused.
Tulumaksu alalaekumine
võib olla tingitud mitmete meie
valla ettevõtete tagasihoidlikest
majandustulemustest ja sellest
tulenevatest
madalamatest
palkadest ja töötajate koondamisest. Maamaksu alalaekumine
on
arvatavasti
ajutise
iseloomuga, kuna maksuamet

väljastas maksuteatised alles
teisel poolaastal ja seetõttu
maksud laekuvad hilinemisega.
Riigi
toetusfondist
on
kompenseeritud 90% üksikisiku
tulumaksu
ja
maamaksu
planeeritud laekumisest. See
tuleneb toetusfondi nappusest
ning võib põhjustada meie vallas
4% tulude vähemlaekumise.
Eelarve kulude täitmise
aruandest nähtub, et 1. juuli
seisuga on alatäidetud mitmed
kulud — kultuurimaja remont,
energiamajandus,
territoriaalplaneering,
keskkonnakaitse.
Asutuste lõikes esineva ala- või
ületäitmise kohta on juhitud
asutuste juhtide tähelepanu.
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Tõenäoliselt tuleb vahendeid
asutusesiseselt ühe artikli alt
teise
suunata.
Lähtudes
prognoositavast alalaekumisest,
tuleb kaaluda eelarve muutmist
enne eelarveaasta lõppu.
Samuti kuulati Haaslava
vallavanema Margus Pleksneri
informatsiooni
vallavalitsuse
tegevusest Sillaotsa Põhikooli
hoone remondiks laenu võtmise
võimaluste
väljaselgitamisel.
Koolimajal on planeeritud välja
vahetada jõepoolse tiiva aknad,
sest seal on talvel külm, samuti
asendada kuivkäimlad WC-dega.
See aga tingib vajaduse asendada
olemasolevad biotiigid filterpeenardega, et vältida Mõra jõe
reostamist.

Projektid on olemas ja
teostajad avatud pakkumise teel
leitud. Omanikujärelvalvet hakkab teostama vallavalitsus, kus
nüüd on tööl ehitusspetsialist.
Laenu
võtmine
on
vajalik seetõttu, et planeeritud
remonttööde teostamiseks oma
vahenditest ja RIP-ist saadud
summadest ei piisa. Vaja on 600
— 650 t.krooni.
Vallavanem on pidanud
läbirääkimisi
Hoiupanga,
Ühispanga ja Hüvitusfondiga.
Selgus, et Hoiupank annaks
laenu
3
aastaks
15-16%
aastaintressiga, täiendavalt võtab
1% teenustasu ja nõuab, et
vähemalt
50%
valla
eelarvevahenditest ringleks läbi

Hoiupanga. Ühispank annaks
samasuguse
laenu
16-17%
aastaintressiga. Hüvitusfond on
nõus emiteerima ja ise ära ostma
meie võlakirju. Laenuprotsent
aastas on 16-17 ja emissioonitasu
0,5-0,6%
laenu
summast.
Kokkuvõttes — kõige soodsam
on võtta laenu Hüvitusfondilt.
Volikogu esimees tutvustas veel volikogu nimele
laekunud kirja.
Advokaadibüroo "U.F."
on esitanud taotluse lahendada
kohtuväliselt Tiiu Malmi kaebus
aktsiaselts "Voore" maakasutuse
kohta. Kiri anti lahendada
vallavalitsusele.

Kes augustikuus on sündinud...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Elfriede Taavita 1918
Linda Arujõe 1929
Õie Kalmus 1933
Maria Sooveer 1921
Malle Hirsnik 1935
August Reit 1926
Armilde Meoma 1907

Reet Undrits 1936
Linda Välja 1928
Hildegard Vetka 1911
Aleksandr Tikka 1926
Albert Leiman 1929
14. Salme Põlgast 1926
Siiri Korp 1931
15. Rudolf Virker 1918
Evi Palu 1933
16. Endla Grossberg 1928
Vaike-Vilhelmine Randoja 1929
Värnanda Paide 1931
17.
18. Kiur Mölder 1912
19.
20. Liidia Mooses 1921

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Heinrich Kirm 1916
Ülo Arju 1931

Melaine Pitka 1931

Kalju Kotkas 1934
Aleksandr Rudakov 1929

Palju õnne !
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ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu
OTSUS
31.07.1996

nr. 30/1

Laenu taotlemine
Seoses Sillaotsa Põhikooli hoone plaaniliste ehitus-remonttöödega ning kooskõlas valla- ja linnaeelarve
seaduse § 8 ja Haaslava valla põhimääruse p. 17.8 Haaslava Vallavolikogu otsustab:
Taotleda Hüvitusfondist 400 000.- EEK (nelisada tuhat krooni) laenu võlakirjade emiteerimise teel
kolmeks aastaks.
Voldemar Kuningas
volikogu esimees

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
22.07.1996
nr.623
Kinnitada omanikult Mihkel Toomselt Roiu
alevikus õigusvastaselt võõrandatud Perve nr. 80
talu elamu võõrandamisaegseks maksumuseks
88123 krooni ja määrata kompensatsioon
omandireformi õigustatud subjektidele Siiri Merike
Reimanile, kes elab Kanadas Ontario osariigis
Addisonis 44062 krooni ja Maarja Reimanile, kes
elab Inglismaal Leicesteris 44061 krooni.
22.07.1996
nr. 624
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust 300 krooni
Aiu Ojale Kitseküla külast koos kohustusega
osaleda heakorratöödel.
22.07.1996
nr. 625
Kinnitada Metsanurga külla Teeääre kinnistule
planeeritud Maie Vattsar´i eramu projekt ja Tartu
Maamõõdubüroo koostatud krundi detailplaneering
ning määrata ehituse järelevalveinseneriks Heino
Sild.
29.07.1996
nr. 627
Alustada menetlust Uniküla külas omanikult Aksel
Tättelt õigusvastaselt võõrandatud Mäe-Kolli talu
tagastamata
hoonete
ja
muu
vara
kompenseerimiseks. Talu elumaja on tagastatud
omandireformi õigustatud subjektidele. Hoonete
võõrandamisaegse maksumuse kindlakstegemiseks

määrata
ekspertiis
Tartu
Maavalitsuse
ekspertiisikomisjonilt.
29.07.1996
nr. 631
Pidada võimalikuks Indrek Kuusile, kes elab Tartu
linnas Tiigi 80-7, 0,67 ha maa erastamist Kriimani
külas endisel Rannu A-12 kinnistul Tamme
väikeelamumaaks.
29.07.1996
nr. 632
Kinnitada avatud pakkumise tulemusel Sillaotsa
Põhikooli hoone ehitus-remonttööde teostajaiks
akende vahetuse osas — aktsiaselts "Onnike",
WC-de ehituse osas — aktsiaselts "Scorpio" ja
reoveepuhastusseadmete osas — aktsiaselts
"Kobras".
29.07.1996
nr. 633
Võõrandada Haaslava valla omandusse kuuluv 1/8
mõttelist osa Kurepalu külas asuvast ehitisest
asjaõigusseaduse alusel ostueesõigust omavale
kaasomanikule Tatjana Vannikule.
05.08.1996
nr. 634
Kinnitada
Tartu
maavanema
korraldusega
moodustatud komisjoni poolt läbi viidud ekspertiisi
tulemused ja jätta rahuldamata omandireformi
õigustatud subjekti Heino Hanseni taotlus Igevere
külas Tanni 45 maal asuvate Väike-Tanni hoonete
tagstamiseks, kuna need ei ole säilinud endisel
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individualiseeritaval kujul, ning alustada nimetatud
hoonete kompenseerimise menetlust.
05.08.1996
nr. 635
Muuta vallavalitsuse määrust nr. 195 23.08.1993 ja
korraldust nr. 570 20.05.1996 ning jätta
tagastamata Aardla külas Lepiku 59 talu endine aithobusetall, kuna on ilmnenud vajadus täiendavalt
selgitada nimetatud hoone omanduse, valduse ja
endisel individualiseeritaval kujul säilimise
küsimusi. Jätta tagastamata Lepiku 59 talu elumaja,
kuna see on füüsiliste isikute heauskses omanduses
ja kuivati-küün ning saun, kuna need ei ole säilinud
endisel individualiseeritaval kujul. Ait-hobusetalli
osas määrata ekspertiis, et teha kindlaks, kas
elumaja omanike Laine Ernitsa ja Kadri Hintseri
valduses oleva kõrvalhoone-garaa i näol on
tegemist õigusvastaselt võõrandatud Lepiku 59 talu
ait-hobusetalliga ja kas nimetatud hoone on
säilinud endisel individualiseeritaval kujul.
05.08.1996
nr. 636
Kinnitada Roiu alevikus, Haaslava ja Ignase
külades omanikult Oskar-Eduard Põdersonilt ja Ida

Põdersoolt õigusvastaselt võõrandatud Kolga 15/16
talu
83,64
ha
maa
võõrandamisaegseks
maksumuseks 641800 krooni ning määrata
kompensatsioon 124254 krooni tagastamata jäänud
17,64 ha maa eest omandireformi õigustatud subjektile Õie Mäekivile, kes elab Kiviõlis Kalevi 845.
05.08.1996
nr. 637
Kinnitada Haaslava külas omanikult Oskar Lillolt
õigusvastaselt võõrandatud Haaslava Veski talu
15,18 ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks
119036 krooni ning määrata kompensatsioon
67281 krooni tagastamata jäänud maa eest
omandireformi õigustatud subjektile Elmar Lillole,
kes elab Tartus Tihase 15.
05.08.1996
nr. 638
Anda kasutusluba järgmistele hoonetele: Voldemar
Raidla eramu Mõra külas Nurmenukk 3 ja Maret
Võsu aiamaja Kurepalu külas Kurepalu
aiandusühistu 7.

Laupäeval, 31. augustil
traditsiooniline

HAASLAVA
SUVELÕPUPIDU
Kurepalus
Laat. Näitus. Kontsert. Võistlusmängud.
Loterii. Tants. Puhvet.
Jälgige reklaami !

