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1996

Rõõmsaid jõulupühi
ja õnne uuel aastal !

Vallavolikogus
28. novembril toimunud vallavolikogu
istungile saabus üheksast liikmest kaheksa. Puudus
Tõnu Ojamaa. Esimese päevakorrapunktina arutati
Kuuste sovhoosi põllumajandusreformi lõpetamist.
Reform
algas
20.
aprillil
1992.
Vallavolikogu
kinnitas
Kuuste
sovhoosi
reformikomisjoni valla esindajateks Marju Janseni,
Vallas Kiiseli ja Aavo Omanni; talupidajate
esindajaiks Vahur Lauri, Karl Meinhardi ja MatoTõnu Soomre ning Kuuste sovhoosi esindajaiks
Ruth Siimsalu, Rein Tahti ja Ida Talboneni. Riigi
esindajaks oli määratud Ants Verliin. Kuuste
sovhoos tegi oma komisjoni, kes hakkas ette
valmistama majandi reformikava.

23.
oktoobril
toimus
Kurepalu
kultuurimajas sovhoosi töötajate, endiste töötajate,
sovhoosi eelkäijaiks olnud kolhoosidesse ühistatud
vara omanike ning valla talupidajate üldkoosolek.
Koosolek kinnitas majandi poolt esitatud
reformikava ning võttis vastu otsuse likvideerida
sovhoos alates 1. jaanuarist 1993.a
Vastavalt reformikavale tehti kindlaks
majandi vara ning määrati selles kindlaks Eesti
riigile kuuluv osa ning ühistatud vara osa.
Arvestati välja ning kinnitati reformikomisjoni
poolt sovhoosist saada olevad ühistatud vara ja
tööosakud. Ühistatud vara tagastati, kompenseeriti
natuuras või sõlmiti osaku hoiuleping Kuuste
Arveldusühistuga. Tööosakute eest anti vara või
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sõlmiti osaku hoiuleping. Tervikvara omandajad,
kellel ei jätkunud oma osakust saadud vara eest
tasumiseks, sõlmisid osakute laenulepingud.
Lepingute alusel arveldamine toimub Kuuste
Arveldusühistu kaudu. Vastavalt reformikavale
alustas arveldusühistu ühistatud vara eest raha
maksmist saajate vanuse alanevas järjekorras,
seejärel kuuluvad väljamaksmisele tööosakud.
1. detsembriks oli osakute seis järgmine:
Ühistatud vara oli arvestatud 132
õigustatud subjektile 727,7 tuhat krooni.. Sellest
on rahuldatud 97 õigustatud subjekti (73,5%)
summas 635,6 tuhat krooni (87,3%). Tööosakuid
arvestati 670 õigustatud subjektile summas 2296,5
tuhat krooni. Sellest on rahuldatud 477 õigustatud
subjekti (71,2%) summas 1887,4 tuhat krooni
(82,2%).
Vastavalt põllumajandusreformi ja sellega
seotud õigusaktide muutmise seadusele pidid
olema 1. detsembriks kõik osakud paigutatud.
Kuuste sovhoosi osas on see nõue täidetud.
Ühistatud vara on välja maksta kolmel kohustatud
subjektil: osaühingul "Männiku", osaühingul
"Villemi" (tema kohustus täidetakse pankrotivara
müügist saadavast rahast) ja Heldur Petersoni talu.
Tööosakute väljamaksmise kohustus on 7
kohustatud subjektil. Need on: OÜ Männiku, OÜ
Villemi, OÜ Kitse Seakasvatus, AS Arujõe,
Heldur Peterson ja Helina Roosimäe. Praegu
Mõra oja

arveldatakse osakutega Kuuste Arveldusühistu
kaudu, kuid osakuomanikud ja osakuid laenanud
kohustatud subjektid võivad sõlmida ka
omavahelise lepingu, astudes arveldusühistust
välja.
Volikogu võttis vastu otsuse nr. 8 Kuuste
sovhoosis reformi lõpetamise ja reformikomisjoni
liikmete volituste lõpetamise kohta.
Volikogu vaatas läbi Maire Järvala
kaebuse. Kaebaja on põllumajandusreformi
kohustatud subjekt Elli Rosenthali ühistatud vara
osas ja tal on sõlmitud osaku hoiuleping Kuuste
Arveldusühistuga. Ta oleks oma arvestuse järgi
pidanud lepingu kohaselt olema kätte saanud 12
297 krooni, kuid on saanud vaid 9000 krooni.
Arveldusühistu
põhjendas
väiksemat
väljamaksmist võlglastelt halva raha laekumisega.
Volikogu tunnistas Maire Järvala nõude Kuuste

Arveldusühistu vastu õigustatuks. /Käesolevaks
momendiks on Kuuste Arveldusühistu Maire
Järvalale tähtajaks laekumata raha üle kandnud.
Tema osak on nüüd paigutatud osaühingusse
"Männiku"./
Järgmisena
arutas
volikogu
munitsipaalettevõtte RAV taotlust lisatingimuste
kehtestamiseks eluruumide enampakkumisega
erastamisel. Võeti vastu määrus nr. 1, millega
kehtestati lisatingimuseks korteril lasuva võla
kinnimaksmine elruumide ostja poolt.
Volikogu vaatas läbi vallavalitsuse esitatud
taotlused valla eelarve muutmiseks. Otsustati
täiendavate
laekumiste
ja
aasta
lõpuks
mittekasutatavate summade arvelt anda raha
koolimaja remondiks võetud laenu intresside
tasumiseks 14,6 t. krooni, lastepäevakodu
muusikakasvataja palkamiseks 1,3 t. krooni,
sotsiaalhoolekandeks 3,2 t. krooni, täiskasvanute
täiendkoolituse eest tasumiseks 3,0 t. krooni,
kultuuriüritusteks 10,0 t. krooni, õpilasbussiliinide
ülalpidamiseks 2,4 t. krooni, heakorraks 15,1 t.
krooni.
Volikogu kinnitas sotsiaalkomisjoni ning
maaja
majanduskomisjoni
koosseisud.
Sotsiaalkomisjoni esimeheks on Ivar Dubolazov ja
liikmeteks volikogu asendusliige Urmas Pleksner,
talupidaja Vallas Kiisel, sotsiaalhooldustöötaja
Eda Jõepera, pensionär Malle Rahnu ja
Riina Kalda foto

kooliõpetaja
Svetlana
Nisu.
Maaja
majanduskomisjoni esimees on Avo Samarüütel,
komisjoni kuuluvad talupidaja Tõnu Ojamaa,
ühistu
tegevdirektor
Liina
Roosaar,
munitsipaalettevõtte direktor Valeri Rudakov,
elektrivõrkude ettevõtte meister Tõnu Muru ja
eraettevõtja Riina Kalda.
Vallavolikogu
delegeeris
Tartumaa
Omavalitsuste Liidu Päevale valda esindama oma
liiikmed Maie Kajalaidi ja Jaan Undritsa ning
Omavalitsuste Liidu juhatusse vallavanema
Margus Pleksneri.

Vallavolikogu esimees
Maie Kajalaid
 460 351
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Kes detsembrikuus on sündinud...
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Vladimir Parkuš
Laine Saarekivi

1930
1930

Roiu
Ignase

Arry Hango
Kalju Voltri

1931
1934

Igevere
1934

Virve Musta
Hilja Kukkes
Lya Laumets
Helju Sagar

1916
1922
1928
1932

Roiu
Aadami
Ignase
Lange

18
19
20
21
22
23
24

25

Hilma Miina
Karl Pihlapuu
Elmar Mosen

1928
1921
1926

Ignase
Kitseküla
Aardla

Zinaida Parkuš

1928

Roiu

Elsa Mullo

1920

Ignase

Hirlanda Mosen
Linda Seliste

1921
1921

Aardla
Metsanurga

26
27
28
29
30

31

Aleksei Tanum
Ida Toomsalu

1909
1918

Koke
Kurepalu

Aili Roosvald
Eduard Seliste

1933
1910

Roiu
Metsanurga

Griselda Alaküla
Leida Edur
Iriina Pihlapuu
Laine Kangron
Lilli Albert
Leonore Vohla
Vallas Kiisel

1926
1914
1921
1936
1921
1929
1935

Mõra
Kurepalu
Kitseküla
Roiu
Roiu
Mõra
Haaslava

Arnold Raik

1924

Roiu

Lehte Loorits
Endla Peedoson
Herta Bürkland
Volli Peri
Toomas Etti
Valter Kitsing
Silvia Loost

1928
1925
1928
1928
1932
1935
1933

Roiu
Uniküla
Ignase
Ignase
Kurepalu
Tõõraste
Roiu

Palju õnne !
TARTU TALUNIKE LIIDU INFO
• NÕUSTAMISLEPINGUD
Igal põllumajandusega tegeleval isikul (ühistu, aktsiaselts, talunik jt) on võimalus sõlmida
nõustamisleping Tartu Talunike Liidu konsulentidega. Nõu vajaja peab olema registreeritud maksuametis,
äriregistris või ettevõtteregistris. Nõu saab raamatupidamise, ökonoomika, looma- ja taimekasvatuse,
kodumajanduse, aianduse ja juriidilistes küsimustes.
• HOIU-LAENUÜHISTU (HLÜ) MOODUSTAMINE
HLÜ liikmeks võivad astuda kõik huvilised. Eesmärk on maainimestele madalaprotsendilise kiiresti
kättesaadava krediidi võimaldamine. Tagatisena kasutatakse panti, oma küla inimeste käendust ja valla
soovitust. HLÜ liikmetel oleks võimalik saada laenu vastavalt oma sisseastumiskapitali suurusele, mis
peab moodustama 10% soovitava laenu summast. HLÜ liikmeks astumise avaldusi saab taluliidust —
Tartu, Jalaka 48.
• TALUPRAKTIKA
Talunike seltsi kaudu on võimalik saata noori (18 — 30 a.) talupraktikale Taani ja Soome. Eelistame
taluliidu liikmeid ja nende pereliikmeid. Tingimustest täpsemalt : Lemmi Maasik  420 279 E, T, N 913
• TALUBÖRS
Taluliidu kaudu on võimalik teha oma ostu- ja müügipakkumisi üle Eesti. Eestimaa Talupidajate
Keskliidul on arvutiprogramm TALUTARK, mille üheks mooduliks on talubörs. Oma pakkumine
palutakse saata taluliitu, näidates ära kauba nimetuse, margi, sordi, iseloomustuse, oma aadressi ja
telefoni. Täiendav info: Eldur Mägi  471 850
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Halb uudis väikeloomapidajatele
Vastavalt riigi veterinaarameti käskkirjale
(nr. 16 29.10.1996) lõpetatakse alates 1. jaanuarist
1997
koduloomade
ja
-lindude
liha
veterinaarkontroll ja liha toidukõlblikkuse
tõendamine hügieeninõuetele mittevastavatest

registreerimata ettevõtetest ja majapidamistest,
sealhulgas taludest.
See tähendab, et kodus tapetud loomade
liha ei ole enam võimalik müüa. Täpsemat infot
saab telefonil 490 144 — Tiit Orav.

Munitsipaalettevõte RAV annab teada
⇒ Kui teil on majapidamises keskkonnaohtlikke jäätmeid, nagu vanad akud, tänava- ja päevavalguslambid, vanad autoõlid, autokummid, mingid toksilised ained jne — ärge visake neid kuhugi
loodusesse, samuti mitte prügikonteinerisse. Võtke telefoni teel ühendust RAV-ga ( 490 176). Meie
korraldame nende jäätmete kogumise ja äraviimise.
⇒ Haaslava vallas kehtib avaliku korra eeskiri, millega on reguleeritud ka koerte ja kasside pidamise
kord. Kui loomaomanikud sellest kinni ei pea ja lasevad oma koerad-kassid hulkuma, siis
korraldatakse nende hävitamine. Karmid meetmed on tingitud sellest, et praegu ei saa tunda end
näiteks Roiu alevikus enam turvaliselt. Praegu pole hulkuvaid koeri enam 1-2, vaid ligi kümmekond.
Ja need "neljajalgsed sõbrad" pole sugugi väikest kasvu ega tasase loomuga.
⇒ Vastavalt vallavolikogu otsusele kuuluvad enampakkumise korras erastamisele mitmed korterid Roiu
alevikus ja Aardla külas. Täpsemat infot nende kohta saate meilt tööpäeviti telefoni teel. Iga korteri
enampakkumisele minek antakse teada ka ajalehes "Postimees".
⇒ Munitsipaalettevõte RAV palub oma praeguseid ja uusi kliente, kelleks on kõik maja- ja
korteriomanikud ning -üürnikud, tulla alates 2. jaanuarist 1997 sõlmima uusi elamispinna haldus- ja
hoolduslepinguid.
HEAD VANA AASTA LÕPPU JA VEEL PAREMAT UUT AASTAT
soovib ME RAV töökollektiivi nimel Valeri Rudakov

Koolidirektori mure
Roiu
lapsed
saavad
endale ise suitsu ja viina osta,
kui raha ja tahtmist jätkub.
Noorim teadaolev suitsuostja
käib alles teist koolitalve.
Sellisele arvamusele jõudsin ma,
kui olin üht-teist asja kohta teada
saanud. Ma ei usu, et põhjuseks
on laste soov mõnda müüjat
kiusata.
Vastupidi:
mõni
müügikoht on saanud endale
laste seast poolehoidjaid juurde
— need, keda teised on näinud
alkoholi või suitsu ostmas. Neile
müüakse keelatut kui headele
tuttavatele, tingimusel, et nad
sellest teistele ei räägi.
Paarkümmend vanemate
klasside õpilast nimetab meie
kooli õpilastele nii suitsu kui
alkoholi müünud asutusena ühte

Roiu lähedal asuvat müügikohta,
teisi
nimetatakse
üksikutel
juhtudel. Asi on väga tõsine. Mis
aitaks? Lastele keelatud kauba
müümist on raske tõestada.
Aitaks
see,
kui
ebaausat
kaupmeest edaspidi vältida. Kui
lugeja arvab teadvat, milline
müügikoht on oma hea nime
määrinud, võiks hakata oma
ostusid
mujal
tegema.
Kaupmees, kellele kõige rohkem
näpuga näidatakse, saab nii oma
vitsad, kuigi praegu oleks
kellelegi lausa malka vaja.
Oma
tähelepanekuist
võiks ka kooli informeerida.
Ain Esko,
Sillaotsa Põhikooli direktor

Valla infolehte

TEATAJA
saab ka järgmiseks aastaks
tellida vallamajast.
Hind on endiselt
2 krooni kuu
Tasuta saavad infolehe
volikogu liikmed ja infolehe
levitajad.
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Elukoha registreerimine

Saabusid valda
Aare Kesper
Kristi Raudsepp
Andra Raudsepp
Eha Otsa
Maive Skatškov
Gert Skatškov
Kristjan Skatškov
Martin Skatškov
Katrin Puusepp

Ignase
Aardla
Aardla
Aardla
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Uniküla

Lehtse
Kabeli
Kabeli
Aardlapalu
Männi 2-10
Männi 2-10
Männi 2-10
Männi 2-10
Männimetsa

Vara vallast
Tartust
Tartust
Ülenurme vallast
Kõlleste vallast
Kõlleste vallast
Kõlleste vallast
Kõlleste vallast
Tartust

Priiuse Seltsimaja
Kurepalus
26.12.1996

JÕULUKONTSERT

27.12.1996
Roiu
Roiu
Roiu

20.00

AASTALÕPUPIDU

Lahkusid vallast
Vilve Zvejnieks
Arvo Zvejnieks
Toivo Alla

12.00

Männi 3-9
Männi 3-9
Männi 3-9

Luunja vald Kavastu
Luunja vald Kavastu
Luunja vald Kavastu

Politseiteated
Laupäeval, 30. novembril kella 10.30 —
15.00 vahel tungiti akna kaudu sisse Aardla külas
Aardlapalus
Illar
Otsa
majja.
Varastati
värviteleviisor "Šilelis", duubelkassettmagnetofon,
kassettraadio, kaks nahast koolikotti, kaks
käekella, melhiorist kaelakee, metallist kaelaehe ja
kaks hõbesõrmust. Kahju suurus on 4 425 krooni.
Tänu Roiu elanikele on kuriteos
kahtlustatav tabatud. Politsei palub abi — kes nägi
sel kuupäeval Roiult kell 14.00 bussi peale
minemas üht võõrast meest, kellel olid kaasas
kompsud asjadega, võtke kindlasti ühendust
politseiga. Ka palub politsei anda endast märku
halli "Moskvitši" juhil, kes toimetas mehe koos
kompsudega Roiule. Tõenäoliselt hääletas mees
tee ääres.
Lõuna-Eestis on suve ja sügise jooksul
toime pandud mitu julma kuritegu üksikute
vanainimeste vastu. Politsei on arvamusel, et
kurjategijad on oma hilisemad ohvrid eelnevalt
kavalasti välja valinud, astudes kas üksinda või
mitmekesi sisse teeäärsetesse taludesse pealtnäha
süütutel ettekäänetel: küsitakse juua või vett
autole, teed mõnda talusse või mõne väljamõeldud
nimega inimese juurde, pakutakse müügiks odavat
kaupa, mis lubatakse hiljem ära tuua. Kurjategijad
võivad esineda ka mõne ametimehena, isegi
kuulutada jumalasõna, ka küsitakse vana mööblit
või raamatuid, juttu võidakse teha maa- või

metsaostust, samuti pärida ümbruses elavate
vanade inimeste kohta.
Tuletage meelde, kas 1996. aastal on
selliseid "külalisi" ka teie talusse sisse astunud ja
rääkige oma kahtlustest valla konstaablile,
helistada võib ka politseiprefektuuri. Eriti
vajalikud on andmed selliste näiliselt ametimeeste,
kaupmeeste,
vanavarakogujate
või
jumalasõnakuulutajate sõiduvahendite ja välimuse
kohta. Oodatud on igasugused teated, ka selliste
võõraste inimeste kohta, kes teile esialgu sugugi
kahtlastena ei tundunud. Kes aga pelgab
asjaajamisi, võib sõnumi edastada ka oma nime
nimetamata.
Käes on väga pime aeg. Panen kõigile südamele —
liikudes pimedal ajal maanteel kandke helkureid ja
taskulampe, et muuta ennast autojuhtidele
kergemini nähtavaks.
Konstaabli vastuvõtuajad vallamajas
teisipäeviti 9 — 12 ja ja reedeti 10 — 13

politseijaoskonnas 415 402,
prefektuuris 02 ja 434 114,
vallamajas töö ajal 490 130,
konstaabli kodus 490 250.
Soovin Haaslava valla elanikele häid rahulikke
jõule ja loodan, et ühisel jõul suudame järgmisel
aastal oma vara ja tervist paremini kaitsta.
Konstaabel Ivar Dubolazov
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ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

25. november 1996

nr. 8

Kooskõlas EV Ülemnõukogu otsusega 12.03.1992 Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse rakendamise kohta p. 3 ja
vastavalt EV põllumajandusministeeriumi määrusega nr. 3 01.03.1993 kinnitatud põllumajandusreformi lõpuleviimise
juhendile Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Lugeda põllumajandusreform Kuuste sovhoosis lõppenuks 30. novembril 1996.a.
2. Tunnistada kehtetuks Kuuste sovhoosi põllumajandusreformi komisjoni liikmete (välja arvatud riigi esindaja) volitused
alates 01.12.1996.a.
3. Kinnitada Kuuste sovhoosi põllumajandusreformi komisjoni kulude aruanne.
4. Haaslava Vallavalitsusel korraldada põllumajandusreformi kohustatud subjektide (isikud, kelle valdusse reformi käigus
üleantud Kuuste sovhoosi vara ei ole tervikuna välja ostetud või selle väärtuses ei ole 1. detsembriks 1996.a. paigutatud
osakuid) võlakohustuste vormistamine
4.1 ühistatud vara osas Eesti Vabariigi kasuks EV Valitsuse kehtestatud korras;
4.2 tööosakute osas Haaslava valla kasuks Haaslava Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
5. Haaslava Vallavalitsusel töötada välja p. 4.2 nimetatud kord 31. detsembriks 1996.a.
6. Kuuste Arveldusühistul anda üle kasutamata põllumajandusreformi reservfondi jääk (rahas või selle kattevara kohta sõlmitud
laenulepingutena) Haaslava Vallavalitsusele.
Maie Kajalaid
volikogu esimees
Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

28. 11. 1996

nr. 1

Lisatingimuste kehtestamine eluruumide enampakkumisel erastamisel
Kooskõlas eluruumide erastamise seaduse § 9 lg.3 Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada alates 01.12.1996.a. Haaslava valla munitsipaalomandis olevate asustamata ja asustatud eluruumide, mille
üürilepingu alusel kasutajad ei ole esitanud avaldust eluruumi erastamiseks seaduses ettenähtud tähtajaks, on tunnistatud
erastamise eelisõigusest loobunuks või kaotanud selle eluruumide eelisõigusega erastamise õigustatud subjektile kehtivate
tingimustele mittevastavuse tõttu — enampakkumisel erastamisel järgmine lisatingimus:
1.1 Kui erastataval eluruumil lasub seda üürilepingu alusel kasutava või kasutanud valdaja poolt tekitatud võlg, tasub selle
enampakkumise võitja rahas, omandades võlasumma ulatuses nõudeõiguse võlgniku suhtes Eesti Vabariigis kehtiva TsK § 216
ettenähtud alustel.
1.2 Võlasumma kuulub tasumisele enne eluruumi ostu-müügilepingu sõlmimist.
Maie Kajalaid
volikogu esimees
Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

28. 11. 1996

nr. 13

Haaslava valla esindajate delegeerimine Tartumaa Omavalitsuste Liidu organitesse
Vastavalt Tartumaa Omavalitsuste Liidu põhikirjale Haaslava Vallavolikogu otsustab
delegeerida Haaslava valla esindajateks
1. Tartumaa Omavalitsute Liidu juhatusse — vallavanem
Margus Pleksner;
2. Tartumaa Omavalitsuste Päevale — volikogu liikmed
Maie Kajalaid
Jaan Undrits
Maie Kajalaid
volikogu esimees

Teataja
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Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
11.11.1996
nr. 1
Kinnitada munitsipaalettevõtte RAV direktoriks alates
11.11.1996 Valeri Rudakov.
11.11.1996
nr. 2
Kompenseerida Kabeli ja Sepa 40/41 talust omanikult Alma
Lemmingult
õigusvastaselt
võõrandatud
põllumajandusloomad
ja
-inventar
ning
määrata
kompensatsioon 14 158.- EEK omandireformi õigustatud
subjektile Laine Järvisele, kes elab Vastse-Kuuste vallas
Kiidjärvel.
11.11.1996
nr. 3
Anda kasutusluba järgmistele ehitistele:
1. Eesti Ühispanga kolmele laudale, abihoonele, kontoriletöökojale-garaa ile Aardla külas;
2. Hilda Liiv´i ühepereelamule Roiu alevikus;
3. Niina Männiste ühepereelamule, kuurile, pumbamajale ja
puurkaevule Lange külas.
11.11.1996
nr. 4
Kinnitada Kitsekülas R.Õunpuule kuuluva olmehoone
elamuks
ümberehitamise
projekt
ning
kinnitada
ehitusjärelvalve teostajaks nimetatud objektil Heino Sild.
11.11.1996
nr. 5
Kinnitada 1997.a. Tartu Maaparandusbüroo kaudu
planeeritud maaparanduse, teede ja kaevude ehituse
järjekord:
I. Elektrivarustus
1. Andres Otti — Sula talu
2. Ülo Ustav jt. — Raamatu talu
3. Ruttar Meinhard — Armi talu
II. Maaparandus ja teed
1. Lembit Alaküla — Tamme talu
2. Arry Hango — Kangro talu
3. David Kuruk — Uue-Aadami talu
4. Harri Henn — Marguse talu
III. Kaevude ehitus
1. Ruttar Meinhard — Armi talu
2. Tiiu Lillestik — Otsa talu
11.11.1996
nr. 7
Pidada võimalikuks Mõra külas ca 4,0 ha Vabaduse talu maa
ostueesõigusega erastamist Jaan Hansenile. Taotletaval maal
asuvad Jaan Hanseni hooned. Maa sihtotstarve on
maatulundusmaa.
11.11.1996
nr. 8
Pidada võimalikuks Kurepalu külas ca 1,0 ha Reinerti A-4
talu maa ostueesõigusega erastamist Andrus Langile.
Taotletaval maal asuvad Andrus Langi hooned. Maa
sihtotstarve on väikeelamumaa.
11.11.1996
nr. 9
Pidada võimalikuks Kriimani külas ca 2,0 ha Kuuse talu maa
ostueesõigusega erastamist Endel Mällole. Taotletaval maal
asuvad Endel Mällo hooned. Maa sihtotstarve on
maatulundusmaa.
11.11.1996
nr. 10
Pidada võimalikuks Lange külas ca 2,0 ha Veskioru ja
Sillamäe talude maa ostueesõigusega erastamist Lembit
Rajangule ja Heli Rajangule. Taotletaval maal asuvad
taotlejate pooleliolevad hooned. Maa sihtotstarve on
väikeelamumaa.
11.11.1996
nr. 11

Pidada võimalikuks Lange külas ca 1,0 ha Veskioru ja
Sillamäe talude maa ostueesõigusega erastamist Tiit
Lepasaarele ja Anu Lepasaarele. Taotletaval maal asuvad
taotlejate pooleliolevad hooned. Maa sihtotstarve on
väikeelamumaa.
11.11.1996
nr. 12
Pidada võimalikuks Lange külas ca 1,5 ha Veskioru ja
Sillamäe talude maa ostueesõigusega erastamist Toivo
Raistikule ja Priit Raistikule. Taotletaval maal asuvad
taotlejate pooleliolevad hooned. Maa sihtotstarve on
väikeelamumaa.
11.11.1996
nr. 13
Finantseerida valla eelarvest vastavalt volikogu kehtestatud
korrale järgmiste taotlejate täiend- ja ümberõpet:
Liivi Sepp — 1000.- EEK — Tartu Infokeskuse
raamatupidamiskursused;
Halja Jansen — 1000.- EEK — Tartu Tööstuskooli müüjate
väljaõppekursused;
Merike Saabel— 1000.- EEK — Tartu Tööstuskooli müüjate
väljaõppekursused;
18.11.1996
nr. 14
Kinnitada Roio kinnistu nr. 38 omanikullt Juhan Põdersonilt
õigusvastaselt võõrandatud tööstushoone — meierei
kontoriga — võõrandamisaegne maksumus ja määrata
kompensatsioon 55 590.- EEK omandireformi õigustatud
subjektile Sirje-Reet Sulbile.
18.11.1996
nr. 15
Tagastada Igevere külas Õigusvastaselt võõrandatud 2,6 ha
Luige 44a talu maad omandireformi õigustatud subjektile
Mati Altrajale, kes elab Rõngu vallas Käärdi alevikus.
Tagastataval maal hooned puuduvad. Tagastamata jääb 12,5
ha maareformi seaduse § 6 lg.2 p.3 alusel.
18.11.1996
nr. 16
Erastada ostueesõigusega 52 593 m2 Ede-Age talu maad Roiu
alevikus aktsiaseltsile "Isover-Klaasvill"; kinnitada nimetatud
maa sihtotstarbeks 30% tootmismaa, 35% sihtotstarbeta maa
ja 35% maatulundusmaa. Maaüksuse nimi: Isover. Taotleja
peab maa eest tasuma rahas ning tasumisel ei saa kasutada
järelmaksu vastavalt maareformi seaduse § 223 lg.5.
18.11.1996
nr. 19
Pidada võimalikuks 15 314 m2 Roiu alevikus Roio 38 talu
maa ostueesõigusega erastamist Vaike Riibakule. Taotletaval
maal asuvad Vaike Riibaku hooned. Maa sihtotstarve on
väikeelamumaa. Maaüksuse nimetus: Meierei.
18.11.1996
nr. 20
Pidada võimalikuks 0,7 ha Roiu alevikus Roio 38 talu maa
ostueesõigusega erastamist Alvina Veismanile. Taotletaval
maal asuvad Alvina Veismani hooned. Maa sihtotstarve on
väikeelamumaa. Maaüksuse nimetus: Oja.
18.11.1996
nr. 21
Anda kasutusluba järgmistele ehitistele:
1. Peeter Mansbergi garaa , laut, saun-suvila, kelder,
varjualune ja kasvuhoone Roiu alevikus;
2. Eda Kirsi elamu Aardla külas;
3. Maret Ulp´i kelder Uniküla külas.
18.11.1996
nr. 22
Maksta ühekordset sotsiaalabitaoetust 300.- EEK Inna Perlile
ja Guido Ehrlichile.
25.11.1996
nr. 23
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Teataja
02.12.1996
nr.31
Muutes korraldust nr. 644 19.08.1996 tagastada vastavalt
Nõustuda Roiu alevikus end. Ede-Age talu 13 755 m2 maa
Tartu maavanema korraldusele nr. 964P 30.10.1996
omandireformi õigustatud subjektiel Ilse Andreile Nõmme nr.
ostueesõigusega erastamisega Hans Pukile. Maaüksuse
45 talu hooned Ignase külas.
sihtotstarve: elamumaa. Maaüksuse nimetus: Age.
25.11.1996
nr. 24
02.12.1996
nr. 32
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust 300.- EEK Leonore
Tagastada Aardla külas õigusvastaselt võõrandatud 32,0 ha
Vohlale.
Siimo talu maad omandireformi õigustatud subjektile Astrid
25.11.1996
nr. 25
Lellepile, kes elab Tartu linnas Riia 98. Tagastataval maal
Anda kasutusluba Andres Otti elamule, saunale, keldrile,
hooned puuduvad. Tagastamata jääb 3,97 ha maareformi
kahele varjualusele, kolmele kuurile, laudale ja kasvuhoonele
seaduse § 6 lg.2 p.3 alusel.
Ignase külas.
02.12.1996
nr. 33
25.11.1996
nr. 26
Tagastada Aardla külas õigusvastaselt võõrandatud 31,3 ha
Kinnitada Koke külas Johannes Toomsalule kuuluva
Ansi talu maad omandireformi õigustatud subjektile Kaido
noorkarjalauda elamu-majandushooneks ümberehitamise
Kasemetsale, kes elab Elva linnas Tuletõrje 3-7. Tagastataval
projekt ning määrata objektil ehitusjärelvalve teostajaks
maal hooned puuduvad. Tagastamata jääb 6,3 ha maareformi
Heino Sild.
seaduse § 6 lg.2 p.3 alusel.
02.12.1996
nr. 27
02.12.1996
nr. 34
Kinnitada
Kriimani külas omanikult Johan Peetsilt
Kehtestada Haaslava Vallavolikogu 09.11.1994 määruse nr.
õigusvastaselt võõrandatud Küüni A-30 talu 4,25 ha maa
17 alusel maamaksusoodustus alates 01.01.1997 kuni
võõrandamisaegseks maksumuseks 33 327.- EEK ning
31.12.1997 täiendavalt varem maksusoodustust saanuile:
määrata
kompensatsioon
omandireformi
õigustatud
Anko, Arnold
132.subjektidele: Astrid Räim (Võru, Vilja 26-18) 16 663.- EEK
Arujõe, Linda
110.ja Rein Peetsile (surnud 13.02.1995) 16 663.- EEK.
Babarõkina, Aleksandra 96.02.12.1996
nr. 28
Hirsnik, Malle
50.Kinnitada Roiu alevikus omanikult Anna Otsasonilt ja tema
Kärgendson, Julius
81.lastelt õigusvastaselt võõrandatud Roiu Vesiveski talu 40,9
Kartsepp, Aino
138.ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks 321 435.- EEK
Kiin, Aino
42.ning määrata kompensatsioon ¼ maa eest 80 359.Lantsova, Veera
100.omandireformi õigustatud subjektile Eevi Otsasonile (Elva,
Lõssenko, Nade da
160.Pargi 32-1).
Makovei, Vaike
60.02.12.1996
nr. 29
Mölder, Kiur
160.Kinnitada
Koke külas omanikult Alviine Küünilt
Oidsalu, Viive
120.õigusvastaselt võõrandatud Molliku 34 talu 48,5 ha maa
Pilvistu, Salme
140.võõrandamisaegseks maksumuseks 380 082.- EEK ning
Põlgas, Bernhard
100.määrata kompensatsioon tagastamata jäänud 5,2 ja 4,97 ha
Randoja, vaike-Vilhelmine 150.maa eest omandireformi õigustatud subjektile Lembit
Seeba, Uno
106.Küünile 70 755.- EEK.
Sooveer, Maria
18.02.12.1996
nr. 30
Teras, Mare
40.Kinnitada
Päkste külas omanikult Karl Meinhardilt
Vetka, Ülle
134.õigusvastaselt võõrandatud Armi talu 62,65 ha maa
02.12.1996
nr. 36
võõrandamisaegseks maksumuseks 491 277.- EEK ning
Anda kasutusluba Olev Kaljustele kuuluvale elamule Igevere
määrata kompensatsioon tagastamata jäänud 5,2 ja 5,45 ha
külas ja Mall Kullile kuuluvale laudale ja keldrile Uniküla
maa eest omandireformi õigustatud subjektile Kaarl
külas.
Meinhardile 73 651.- EEK.
02.12.1996
nr. 37
Finantseerida valla eelarvest kooskõlas volikogu kehtestatud
korraga järgmiste taotlejate täiend- ja ümberõpet:
Heli Henn — 1000.- EEK — Tartu Õppekeskuse rõivaste
konstrueerimise ja juurdelõikamise kursused;
Vera Olichtchouk — 900.- EEK — AS Kuukiir eesti keele
kursused (tööotsijale).

Mälestame lahkunuid

Adeele Plink
11.11.1912 — 23.11.1996
Tõõraste

Hilda Piho
20.05.1908 — 27.11.1996
Kurepalu

Leida Matt
04.06.1906 — 14.12.1996
Haaslava

