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Vallavolikogus
Esimesel aprillil toimunud istungist võtsid osa
vallavolikogu liikmed Ivar Dubolazov, Marju Jansen, Maie
Kajalaid, Voldemar Kuningas, Urmas Pleksner, Jüri
Saarkivi, Avo Samarüütel, Jaan Undrits. Puudus Tõnu
Ojamaa.
Istungil viibisid külalised ja vallavalitsuse liikmed:
vallavanem Margus Pleksner, vallasekretär Aavo Omann,
sotsiaalnõunik Anu Kruus, finantsnõunik-pearaamatupidaja
Ida Talbonen ja vallavalitsuse maakorraldaja Maido Konks.
Enne voligu istungi algust võttis vastavalt
vallavolikogu istungi reglemendile sõna volikogu esimees
Maie Kajalaid. Ta rääkis vallavolikogu liikmetele
ilmsikstulnud faktist, et rahva seas on levitatud volikogu
otsuste eelnõusid, mis on veel vastu võtmata variandid ja
seega ainult töömaterjalid. Juba vastu võetud otsused on
kõigile avalikult kättesaadavad vallamajas ja Sillaotsa
raamatukogus, ning avaldatakse valla infolehes. Volikogu
esimees tuletas meelde, missugune on volikogu liikmele
umbusalduse avaldamise kord, ning kuidas valla elanikud
saavad algatada eelnõusid, paludes neil seda ka inimestele
selgitada. Praegu on rahva seas liikumas desorienteerivaid
selgitusi nimetatud küsimustes.
Istungile pakuti eestseisuse poolt järgmine
päevakord:
1. Haaslava valla 1996. a. eelarve täitmise aruande
kinnitamine.

2. esindaja valimine Sillaotsa Põhikooli pedagoogide
atesteerimise komisjoni.
3. Haaslava valla ettepankekud valla asustusjaotuse
muutmiseks.
4. Valla põhimääruse täiendamine.
5. Kirjad ja avaldused.
Päevakord kinnitati ühel häälel esitatud kujul.
1. Haaslava valla 1996.a. eelarve täitmise aruande
kinnitamine.
Vallavalitsuse poolt esitatud aruandega olid volikogu liikmed
varem tutvunud.
Kuulati revisjonikomisjoni esimehe Marju Janseni aruannet
valla eelarve täitmise revisjoni kohta.
Küsimusi ei esitatud. Ühel häälel võeti vastu otsus nr. 20
Haaslava valla 1996.a. eelarve täitmise kinnitamine.
2. Esindaja valimine Sillaotsa Põhikooli õpetajate
atesteerimise komisjoni.
Ettekandega esines volikogu esimees Maie Kajalaid, kes
tutvustas kooli taotlust ja haridusministeeriumi määrust,
millega kehtestatakse õpetajate atesteerimise kord.
Kaasettekandega esines vallavalitsuse liige Anu
Kruus, kes selgitas atesteerimise tähtsust kooli töö
kvaliteedile.
Küsimusi esitasid ja sõna võtsid: Voldemar
Kuningas, Anu Kruus, Maie Kajalaid.
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M.Kajalaid tutvustas saabunud kirju ja kaebusi:
Hääletamine tulemusel võeti ühel häälel vastu otsus nr. 21
1. Eda Uudel palub maa tagastamisel mitte anda maad
Esindaja
valimine
Sillaotsa
Põhikooli
õpetajate
kõrvalasuva kinnistu hoone omanikule. Küsimus on
atesteerimise komisjoni.
lahendatud maa mõõtmisel. Ta taotleb tagastatavale
3.
Haaslava
valla
ettepanekud
asustusjaotuse
kinnistule omavoliliselt rajatud tee likvideerimist. Projekti
muutmiseks.
Kuulati volikogu esimehe ettekandes Tartu maavanema kirja
järgi pidi tulema tee üle Marju Niguli kinnistu. Praegune tee
volikogule. Ettekandega valla asustusjaotuse ja asulate
reostab allikat, kuigi loduskaitse on seda keelanud.
lahkmejoonte kohta esines maakorraldaja Maido Konks.
Otsustati anda kiri lahendada maa- ja
Volikogule esitati arutamiseks vallavalitsuse ning volikogu
majanduskomisjonile.
maa- ja majanduskomisjoni poolt läbi arutatud ja heaks
2. Kaie Nehringu kaebus vallavalitsuse tegevuse peale
kiidetud eelnõu.
õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kohta tehtud
Jaan Undrits tegi täiendava ettepaneku taastada
korralduste vastuvõtmisel.
Aardlapalu küla. Sõna võtsid veel Ivar Dubolazov, Maie
Otsustati teha ülesandeks volikogu liikmele Jaan
Kajalaid, Jüri Saarkivi ja Aavo Omann.
Undritsale alustada osapooltega läbirääkimisi võimaliku
Hääletati, kas ennistada ajalooline Aardlapalu küla.
kompromissi leidmiseks poolte vahel ning tulemustest
Poolt oli 8 häält, vastu ei olnud.
informeerida volikogu järgmisel istungil.
Ühel häälel võeti vastu otsus nr. 22 Haaslava valla
3. Aime Kopli avaldus maa tagastamisel asjaajamise
asustusjaotus.
venimise tõttu temale kahju tekitamise kohta.
4. Haaslava valla põhimääruse täiendamine.
Otsustati kutsuda kokku vallavalitsuse ja volikogu
Kuulati vallavalitsuse esitatud eelnõu täiendada valla
ühine komisjon (volikogu poolt Avo Samarüütel ja Maie
põhimäärust lisaga eelmisel aastal rajatud Haaslava
Kajalaid)
koos kõigi asjaosalistega
antud küsimuse
vabastussamba statuudiga. Sõna võtsid: Aavo Omann,
lahendamiseks
Voldemar Kuningas, Avo Samarüütel.
Seekordne volikogu istung kulges üksmeelses ja
Otsustustati ühehäälselt võtta vastu Haaslava Vallavolikogu
töökas õhkkonnas ning kõik päevakorda võetud küsimused
määrus nr. 8 Haaslava valla põhimääruse täiendamine.
lahendati konsensuse saavutamise teel.
5. Kirjad ja avaldused.

Passidest
15. mail lõpetavad täielikult
kehtivuse nn. punapassid — endise
NSV Liidu sisepassid. Punase passiga
ei ole alates maikuu teisest poolest
võimalik üheski asutuses asju ajada ega
tõendada
oma
isikut.
Ka
on
pensioniamet teatanud, et ei taha
väljastada pärast maikuud pensioni
neile, kel puudub kehtiv isikut tõendav
dokument. Eesti kodanikel on selleks
Eesti
pass,
välismaalastel
või
määratlemata kodakondsusega isikutel

— välismaalase pass või vastava riigi
pass koos Eesti elamisloaga.
Riigipiiri ületamine
on
viimase aasta jooksul saadud Eesti
passiga lihtsam, sest seal on
automatiseeritud töötlemist võimaldav
kood. Varem väljaantud passidesse on
võimalik täiendavalt kleepida koodiga
turvakleebis. Sageli välismaal käivail
Eesti kodanikel, kelle pass on välja
antud enne 10. maid 1996, soovitame
passi turvakleebise saamiseks pöörduda
Riigi Kodakondsus- ja Migratsiooni-

ameti Tartu osakonna poole (Tartu, l
Munga t. 9.)
Nagu
on
teatanud
kodakondsus- ja migratsiooniameti
peadirektor Andres Kollist, ei tohi
turvakleebise
taotlejalt
nõuda
täiendavaid andmeid või dokumente.
Ainult sellisel juhul, kui passi esimene
lehekülg, kuhu turvakleebis pannakse,
on kasutatud, näiteks on sinna löödud
mõni viisatempel, tuleb pass ära
vahetada.

Seminaride sari algajale ettevõtjale
Toimumise koht: Tartu Maavalitsuse saal Riia t. 15.
Aeg: teisipäeviti kell 17.00 — 20.00. Kursuse maksumus 120 krooni. Üks loeng 25 krooni. Eelregistreerimine alates 14.
aprillist Tartu Maavalitsuses, Anne Vodi  431 108.
22. aprill
29. aprill

6. mai

13. mai
20. mai

Ettevõtja ja maksuameti suhted (Tartu linna maksuameti asedirektor Jüri Haamer)
Ettevõtte kandmine äriregistrisse
äriseadustik (Harri Paabo, koolitusfirma "Nõustaja")
ettevõtjate probleemid ümberregistreerimise (Peeter Kinks, "Estiko")
Raamatupidamine
raamatupidamise algtõed (Raul Koni, audiitoribüroo "Capital")
aruandlus (Aktsiaselts "Pro Med")
Tööleping, Töö- ja puhkeaja seadus (prof. Heino Siigur)
Personalivalik (Peeter Parik)
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Eelteade kohanimede määramise kohta
Vastavalt kohanimeseadusele ja kooskõlas Haaslava valla
aadressinimede ja katastriüksuste nimede määramise korraga
Haaslava Vallavalitsus teatab järgmiste kohanimede
määramisest:
Määrata Kurepalu külas Haaslava paisjärve kaldal
asuvale tiheasustusega hoonegrupile, kuhu kuuluvad
aiandusühistusse "Kurepalu" kuuluvad elamud ja aiamajad,
samuti Irena Stefanovitšile, Ernst Kõole ja Epp Markusele
kuuluvad elamud, ametlikuks aadressinimeks Järvekalda.
Katastriüksuste ja iga maja aadressinimeks määrata
Järvekalda koos vastava järjekorranumbriga. Numeratsioon
algab Haaslava küla Kalda talu poolt arvates ja lõpeb Epp
Markuse elamuga.
Määrata Tõõraste külas Aime Koplile kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
maakatastriüksuse nimeks Raudteeääre.
Määrata Aardla külas Heiki Silmale ja Kristi
Raudsepale kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel
moodustatava maakatastriüksuse nimeks Joosepi.
Määrata Roiu alevikus (Päkste külas) Ilona Altmäele
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
maakatastriüksuse nimeks Kenganurme.
Määrata Roiu alevikus (Päkste külas) Jekaterina
Salakkale kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel
moodustatava maakatastriüksuse nimeks Kääru.
Määrata Ignase külas Aleksander Pladole kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
maakatastriüksuse nimeks Hurda.
Määrata Kurepalu külas Aime Jaan Undritsale
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
maakatastriüksuse nimeks Kurepoja.
Määrata Koke külas Johannes Toomsalule kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
maakatastriüksuse nimeks Kortsu.
Määrata Metsanurga külas Pelageja Tuumale
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
maakatastriüksuse nimeks Teeharu.
Määrata Kurepalu külas Vello Volteinile kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
maakatastriüksuse nimeks Laurijõe.

Määrata Roiu alevikus (Päkste külas) Peeter
Mansbergile kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel
moodustatava maakatastriüksuse nimeks Peetri.
Määrata Mõra külas Voldemar Kuningale kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
maakatastriüksuse nimeks Tuigo.
Määrata Ignase külas Tõnu Oksale kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
maakatastriüksuse nimeks Marjamaa.
Määrata Roiu alevikus (Päkste külas) Jaan Erlichile
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
maakatastriüksuse nimeks Väike-Marguse.
Määrata Kitseküla külas Vladimir Parkušile
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
maakatastriüksuse nimeks Leena.
Määrata Kurepalu külas Elise Järvistele kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
maakatastriüksuse nimeks Siimu.
Määrata Kurepalu külas Irene Kalale kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
maakatastriüksuse nimeks Metstaga.
Kõigil, kellel on pretensioone eeltoodud kohanimede
määramise vastu, palume teavitada sellest Haaslava
Vallavalitsust 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest.
Kuna seadus ei luba kasutada kohanimedena
isikunimesid ega numbrilisi tähiseid, palume kõigil neil, kes
soovisid oma erastatava maaüksuse nimeks panna oma
perekonnanime, pöörduda vallavalitsuse poole taotletava
nime seadusega kooskõlla viimiseks. Samuti kuuluvad
muutmisele Aardla, Lange ja Haaslava külades asuvate
paljukorteriliste elamute aadressinimed (praegu on
aadressinimedeks
endise
Ülenurme
sovhoosi
inventarinumbritena kasutusel olnud numbrid 37, 69 jne.).
Seoses vallavolikogu otsusega taastada Aardlapalu küla,
tuleb muuta ka Aardlapalu aiandusühistusse kuuluvate
katastriüksuste ja hoonete aadressinimi, mis ei tohi kokku
langeda külanimega. Selleks ootame elanike ettepanekuid.

Täiendavad sotsiaaltoetused invaliididele
Telefoni kasutamise toetus. Seda toetust makstakse
igakuuliselt
pimedatele,
suhkruhaigetele,
astmat,
hüpertooniatõbe või teisi kroonilise kuluga haigusi põdevatele
invaliididele, kes oma tervisliku seisundi tõttu arstliku
komisjoni otsuse alusel vajavad sageli kodust arstiabi ning
kellel on kodus telefon. Toetuse suurus ei või ületada
analoog- või digitaalvõrgu telefoni ühe kuu abonementmaksu
määra.
Transpordi
kasutamise
toetust
makstakse
invaliididele ja laps-invaliidide vanematele isikliku auto
kasutamise eest ravi- ja rehabilitatsiooniprotseduuridele
sõitmiseks, samuti igapäevasteks esmavajadusteks vajalike
sõitude eest, kui selleks ühistranspordi kasutamine ei ole
võimalik. Toetust võib maksta ka puudega inimese hooldajale
hoolealuse transportimiseks eelnimetatud eesmärkidel.

50% sõidutoetus II grupi invaliididele.
Hüvitatakse
sõit
bussipiletite
alusel
ravivõi
rehabilitatsiooniasutusse sõitmiseks. Sellise sõidu eest saadud
bussipiletile tuleb võtta sõidu eesmärgi tõendamiseks arsti
pitsat. Toetuse saamiseks esitatakse paberilehele kleebitud
sõidupiletid
iga
kvartali
lõpuks
vallavalitsuse
sotsiaaltöötajale.
Liikluskindlustuse
toetust
makstakse
mittetöötavatele invaliididele, lapsinvaliidide vanematele
sularahata arvlemise korras liikluskindlustuse vormistamisel
Eesti Kindlustuses, kellele vallavalitsuse sotsiaalosakond
esitab iga kvartali kohta selle toetuse saajate nimed. Toetuse
saamiseks on vaja esitada avaldus vallavalitsuse
sotsiaaltöötajale.
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Kes aprillikuus on sündinud...
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Zinaida Tasa
Maria Rudakova
Uuno Seeba
Ella Tootsi
Hilja Pille
Olga Gavrilova
Leida Aduson
Aime Ploom
Naima Mägi
Gaissa Habakuk
Mihhail Vanaküla
Aino Villako

1920
1933
1935
1908
1919
1925
1932
1936
1923
1924
1928
1934

Aadami
Roiu
Kriimani
Koke
Aardla
Roiu
Aardla
Haaslava
Lange
Ignase
Uniküla
Kriimani

Linda Laar
Semjon ogolev

1924
1936

Metsanurga
Tõõraste

26
27
28
29

Elsa Köörna

1919

Kriimani

30

Teodor Palu

1926

Aardla

25

Lembit Küün
Arnold Anko
Vilma Säga
Aleksandra Babarõkina

1927
1907
1918
1926

Koke
Tõõraste
Mõra
Roiu

Nade da Goršenina
Uno Tõruvere
Vilma Kirs
Miroza Kotsjuba

1931
1933
1930
1933

Roiu
Roiu
Haaslava
Roiu

Ülo Korp
Matrona Kiho
Salme Paal
Albert Peedoson
Lauri Mets

1931
1934
1912
1919
1927

Ignase
Kriimani
Kriimani
Uniküla
Kurepalu

Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Arnold Soe
Jaanus Allilender
Anu Maksimov
Aivo Abel
Maarja Maksimova
Astrid Kõrgekivi
Aivar Ottender
Oleg Larionov
Anneli Kriis
Rainet Kriis
Aino Kõrgekivi

Metsanurga
Roiu
Aardla
Aardla
Aardla
Roiu
Aardla
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu

Mäe
Männi 4-7
maja 37-2
maja 37-2
maja 37-2
Oja 7-18
maja 37-2
Oja 8-3
Oja 7-18
Oja 7-18
Oja 7-18

Tartust
Tartu linnast
Ülenurme vallast
Ülenurme vallast
Ülenurme vallast
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust

Aardla
Uniküla
Kriimani
Roiu
Aadami
Tõõraste
Kriimani

maja 37-2
Piiri
Kulpna
Männi 3-5
Vainu
Raudtee maja
Tagatalu

Tartusse
Tartusse
Tartusse
Viljandimaale Viiratsi v.
Tartu linna
Tartu linna
Tartu linna

Lahkusid vallast
Maia Matikainen
Vaike Makovei
Andres Meus
Eino Pitka
Rudolf Rave
Mati Pedaja
Uno Uibu
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ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalus

1. aprillil 1997 nr. 8

Haaslava valla põhimääruse täiendamine
Kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Haaslava valla põhimäärusele lisana järgmine täiendus:
Lisa: Lisa Haaslava valla põhimäärusele Haaslava valla vabadussammas.
Maie Kajalaid
volikogu esimees
LISA
Haaslava valla põhimäärusele
Kehtestatud Haaslava Vallavolikogu 1. aprilli määrusega nr. 8

Haaslava valla vabadussammas
1. Haaslava valla vabadussammas on
1.1 valla ajaloolises keskuses Kurepalu külas asuv mälestusmärk, millele pandi nurgakivi 13. augustil 1939.a., avati ja pühitseti
EELK Tartumaa praosti poolt võidupühal, 23. juunil 1996.a.;
1.2 ausammas, mis 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;
1.3 kodukoha mälestusmärk, mis sümboliseerib kodupaiga ja omaste mälestust kõigile neile, kes loevad oma või oma
esivanemate koduks Haaslava valda, samuti neile tänastele valla elanikele, kelle kodupaigad ja omaste kalmud on jäänud
kaugele;
1.4 Haaslava valla ühtsuse ja põlvkondade järjepidevuse sümbol.
2. Haaslava valla vabadussamba ees süüdatakse mälestusküünlad iga aasta
24. veebruaril — Eesti Iseseisvuspäev
25. märtsil — märtsiküüditamise aastapäev
esimesel ülestõusmispühal
maikuu esimesel pühapäeval — emadepäev
23. juunil — võidupüha ja jaanilaupäev
2. novembril — hingedepäev
10. novenbril — isadepäev
novembri viimasel pühapäeval — surnute mälestamise päev
24. detsembril — jõululaupäev
25. detsembril — 1. jõulupüha
31. detsembril — vana aasta õhtu
2.1 mälestusküünalde süütamise korraldab Haaslava Vallavalitsus
3. Lillede ja küünalde paigutamine vabadussamba ette on lubatud ja soovitatav kõigile nii eelnimetatud kui muudel aegadel,
isiklikel ja perekondlikel tähtpäevadel, oma kodu, pereliikmete või omaste mälestuseks.
3.1 Avalike ürituste korraldamine vabadussamba juures peab olema kooskõlastatud Haaslava Vallavalitsusega vähemalt viis
päeva enne ürituse toimumist.
4. Haaslava valla vabadussammas on püha koht, mis on Haaslava valla kaitse all.
4.1 Vabadussamba ja selle ümbruse korrashoidu korraldab Haaslava Vallavalitsus.
4.2 Vabadussamba ja selle ümbruse ning sinna paigutatu rikkumine, reostamine, samuti seda halvustavad või pühapaigale
sobimatud teod loetakse avaliku korra rikkumisteks ning nende toimepanijad võetakse haldusvastutusele.
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Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

1. aprillil 1997.a. nr. 22

Haaslava valla asustusjaotuse muutmine
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 3 lõige 5 ja Eesti Vabariigi Valitsuse 24. septembri 1996.a. määrusega nr.
233 kinnitatud korrale, arvestades vallavalitsuse ja vallavolikogu maa- ja majanduskomisjoni ettepanekuid ning elanike
küsitluse tulemusi Haaslava Vallavolikogu otsustab:
Esitada Eesti Vabariigi Valitsusele taotlus muuta Haaslava valla asustusjaotust ajalooliste asustusüksuste ennistamise ja
mõnede asustusüksuste lahkmejoonte muutmisega seoses maakatastriüksuste piiride kindlaksmääramise ning asustuses
toimunud muutustega järgmiselt:
1. Muuta Roiu aleviku piire selliselt, et alevik vastaks haldusjaotuse seaduse kohaselt aleviku kui asula liigile — Roiu
alevik on tiheasustusega asula, mille iseloomulikuks jooneks on erinevalt küladest linnaline asulatüüp paljukorteriliste elamute,
tänavavõrgu ja ühiste kommunikatsioonidega, kus elanikkonna põhitegevuseks ei ole põllumajandus.
2. Ennistada ajalooline Päkste küla, eraldades sinna kuuluvad katastriüksused ja majapidamised Roiu alevikust,
Uniküla ja Ignase küladest.
3. Ennistada ajalooline Kõivuküla küla, eraldades sinna kuuluvad katastriüksused ja majapidamised Roiu alevikust ja
Ignase ning Igevere küladest.
4. Ennistada ajalooline Paluküla küla, eraldades sinna kuuluvad katastriüksused ja majapidamised Kriimani ja Uniküla
küladest.
5. Ennistada ajalooline Alaküla küla, eraldades sinna kuuluvad katastriüksused ja majapidamised Uniküla ja Aadami
küladest.
6. Ennistada ajalooline Aardlapalu küla, eraldades sinna kuuluvad katastriüksused ja majapidamised Aardla külast.
7. Arvestades tihedaid naabrussuhteid ja elanike sotsiaalse identiteedi näitajaid, eraldada Ignase külast Metsküla,
Kõrgemäe, Väike-Ignatsi, Kalda ja Pedaku katastriüksused ja majapidamised ning ühendada need Igevere külaga, seoses
ajaloolise Ignase küla osalise sattumisega Kambja valda ning keskuse kandumisega endise Villemi talu piirkonda.
Maie Kajalaid
volikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

1. aprillil 1997.a. nr. 21

Esindaja valimine Sillaotsa Põhikooli pedagoogide atesteerimise komisjoni
Kooskõlas Haaslava valla põhimääruse p. 17.28 Haaslava Vallavolikogu otsustab:
Kinnitada Haaslava valla esindajaks Sillaotsa Põhikooli pedagoogide atesteerimise komisjoni Anu Kruus.
Maie Kajalaid
volikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalus

7. märtsil 1997.a.

nr. 19

Haaslava valla kultuuriasutuse "Priiuse Seltsimaja" asutamine
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Asutada Haaslava valla kultuuriasutus "Priiuse Seltsimaja".
2. Kinnitada Haaslava valla kultuuriasutuse "Priiuse Seltsimaja" põhikiri (lisatud).
3. Käesolev otsus jõustub vastuvõtmise hetkest.
Maie Kajalaid
vallavolikogu esimees

Haaslava valla kultuuriasutuse "Priiuse Seltsimaja" põhikiri
I. Üldsätted
1. Kultuuriasutus "Priiuse Seltsimaja" (edaspidi: Seltsimaja) on Haaslava valla munitsipaalomandil põhinev Haaslava
valla kohaliku omavalitsuse asutus.
2. Seltsimaja on Haaslava valla omanduses olev kultuuriasutus.
3. Seltsimaja ei ole iseseisev juriidiline isik. Tal on õigus käsutada valla eelarve baasil moodustatud iseseisvat
eelarvet, sõlmida lepinguid äriühingute ja füüsiliste isikutega tööde teostamiseks ja teenuste osutamiseks vastavalt käesolevale
põhikirjale ning kooskõlas valla vara kasutamise ja käsutamise korraga.
4. Seltsimaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Haaslava valla põhimäärusest, muudest õigusaktidest
ja käesolevast põhikirjast.
5. Seltsimaja asukoht: Kurepalu küla, Tartumaa, EE2405
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II. Seltsimaja tegevuse sisu
6. Seltsimaja tegevuse sisuks on kõigile eagruppidele kultuuriürituste korraldamine, vaba aja sisustamine, huviringide
töö, perekondlike sündmuste tähistamise korraldamine, külaliste majutamine, ruumide üürimine ja muu kultuuriasutuse
eesmärkidega seotud tegevus.
III. Juhtimine
7. Seltsimaja tööd juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse Haaslava vallavalitsus sotsiaalnõuniku ettepanekul.
Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem.
8. Juhataja tegutseb seltsimaja nimel, esindab asutust kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ning suhetes teiste
juriidiliste ja füüsiliste isikutega, käsutab asutuse kasutusse antud valla vara, sõlmib lepinguid, valla õigusaktides ja käesolevas
põhikirjas ettenähtud piires ja korras.
9. Seltsimaja juhataja ametipalga suuruse määrab Haaslava Vallavalitsus.
10. Seltsimaja juhataja:
10.1. tagab seltsimaja käesoleva põhikirjaga pandud ülesannete täitmise;
10.2. juhib seltsimaja tööd ja annab töö korraldamiseks välja käskkirju;
10.3. määrab seltsimaja struktuuri ja ametikohad, töötajate töökohustused;
10.4. kehtestab seltsimaja töötajate töötasustamise alused ja töötasu suuruse arvestades eelarve võimalusi.
10.5. sõlmib töölepinguid seltsimaja töötajatega;
10.6. annab seltsimaja tööst aru Haaslava Vallavalitsusele.
IV. Vara ja vahendid
11. Seltsimaja vara ja vahendid koosnevad vallavalitsuse poolt tema haldusesse antud ning majandustegevusega
omandatud valla varast ja vahenditest.
12. Seltsimaja rahalised vahendid moodustuvad:
12.1. laekumised piletite müügist;
12.2. annetused, toetused;
13. Seltsimaja planeerib iseseisvalt kultuuriürituste korraldamiseks vajaminevad vahendid vastavalt eelarve
võimalustele.
V. Põhikirja täiendamine ja muutmine
14. Seltsimaja põhikirja ja sellesse tehtavad muudatused kinnitab vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.
VI. Seltsimaja tegevuse lõpetamine
15. Seltsimaja tegevust võib lõpetada Haaslava Vallavolikogu reorganiseerimise või likvideerimise teel vallavalitsuse
ettepanekul.
16. Seltsimaja reorganiseerimiseks loetakse tema tegevuse ümberkorraldamist ühendamise, liitmise, jagamise,
eraldamise või ümberkujundamise teel koos asjaajamise ja vara üleandmisega ühele või mitmele õigusjärgsele.
17. Seltsimaja likvideerimiseks loetakse tema tegevuse lõpetamist ilma õigusjärglaseta koos asutuse asjaajamise ja
vara likvideerimisega.
18. Seltsimaja tegevuse lõpetamise otsuse võtab vastu vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.
19. Seltsimaja likvideerimisel lähevad vara ja vahendid, mis on järele jäänud üle Haaslava Vallavalitsusele tema poolt
ettenähtud korras.

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
17.02.1997
nr. 98
Tagastada Rolf Annomile ja Urve Annomile, kes elavad Tartus Uus t. 6334 kaasomandisse võrdsetes mõttelistes osades 17,5 ha Väljaotsa A-5 talu
maad Väljaotsa maaüksuse taastamiseks Lange külas. Tagastataval maal
hooned puuduvad. Maa sihtotstarve: maatulundusmaa.
17.02.1997
nr. 99
Tagastada Rolf Annomile 2/3 ja Eduard Laaberile 1/3 mõttelises osas 1,3
ha Väljaotsa A-5 talu maad Väljaotsa Metsa maaüksuse taastamiseks
Lange külas. Tagastataval maal asuvad taotlejate kaasomandis olevad
hooned. Maa sihtotstarve: väikeelamumaa.
17.02. 1997
nr. 100
Nõustuda Roiu alevikus Roio kinnistu 38 talu maast 7840 m2 maa
erastamisega Alvina Veismanile, kes elab Tartus Vaksali t. 3-49.
Maaüksuse nimi: Edeoja, maa sihtotstarve — väikeelamumaa.
17.02. 1997
nr. 101
Nõustuda Mõra külas Tuigo A-47 ja Tuigo Kool A-5 talude maast 107 300
m2 maa erastamisega Voldemar Kuningale. Maaüksuse nimi: Tuigo, maa
sihtotstarve — maatulundusmaa.

Sünniaasta 1997
Birgit Kõrgekivi
08.04.1997
Roiu

Palju õnne !
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17.02. 1997
nr. 102
Nõustuda Lange külas Vaskioru A-12 talu maast 4576 m2
maa erastamisega Elmo Kuusile, kes elab Tartus Kalda tee 68. Maaüksuse nimi: Veskiorg 9, maa sihtotstarve —
väikeelamumaa.
17.02. 1997
nr. 103
Nõustuda Kurepalu külas Tagametsa 63 talu maast 4416 m2
maa erastamisega kaasomandisse Elsa Juusile ja Ellen
Soolinnule, kes elavad Tartus Munga t. 10-2 ning Lea
Sudakovale, kes elab Tartus, Tammsaare t. 2-24. Maaüksuse
nimi: Vaigo, maa sihtotstarve — väikeelamumaa.
17.02.1997
nr. 104
Nõustuda Uniküla külas Vene 18 talu maast 18557 m2 maa
erastamisega kaasomandisse järgmistele taotlejatele: Galina
Paal, Ants Paide, Kalju Soggar, Mihhail Vanaküla, Maire
Anni, Natalja Derjabina, Ludmilla Mironova ja Varvara
Mironova (surnud). Maatükil paiknevad taotlejatele kuuluvad
hooned. Maatüki sihtotstarve: väikeelamumaa, nimetus:
Mäeotsa.
17.02.1997
nr. 105
Nõustuda 7,21 ha Paluküla karjääri jätmisega Eesti riigi
omandisse. Maatüki sihtotstarve: mäetööstusmaa, alaliik —
karjääride maa.
21.02.1997
nr. 107
Nõustuda Marju Niguli taotlusel tema omandisse kuuluva
Lilu maaomandi jagamisega kaheks eraldi kinnisasjaks: Lilu
maaüksus 23,07 ha ja Nõlvaku maaüksus 0,94 ha.
25.02.1997
nr. 108
Tagastada Maila Heldi Kõivale, kes elab USA-s Marylandis,
Severna Park, Dill Road 693 41,8 ha maad Urda maaüksuse
taastamiseks Ignase külas.
25.02.1997
nr. 110
Kinnitada Kurepalu külas Õuna maaüksusele planeeritud
Toomas Etti majavalduse kõrvalhoone projekt ning määrata
ehitusjärelevalve teostajaks Heino Sild.
25.02.1997
nr. 111
Kinnitada Lange külas Albert Asori poolt reaalse
repressiooniohu tõttu maha jäetud hoonete õigusvastase
võõrandamisaegne maksumus ning määrata kompensatsioon
41000.- EEK omandireformi õigustatud subjektile Aino
Asorile, kes elab Kandas, Torontos Yonge St. Apt. 902.
25.02.1997
nr. 112
Kinnitada Roiu Vesiveski talu õigusvastaselt võõrandatud
hoonete ja sisseseade võõrandamisaegseks maksumuseks
411055.- EEK ning määrata kompensatsioon 308291.- EEK
Endla Vainole, kes elab Tartus Struve t. 3-23 ja 102764.EEK Eevi Otsasonile, kes elab Elvas Pargi t. 32.
03.03.1997
nr. 113
Kooskõlastada munitsipaalettevõtte "RAV" 1997.a. 6 kuu
eelarve summas 1165373 krooni ja teenuste hinnad:
Keskküte
13.EEK / m2
Hooldustasu või üür ahiküttega elamutes
1.80
EEK / m2
Hooldustasu või üür keskküttega elamutes
2.40
EEK / m2
Külm vesi Roiul, Lange ja Ignase külas
15.60 EEK inimese kohta
Külm vesi Aardla külas
9.EEK inimese kohta

Kanalisatsioon Roiul, Aardlas ja Ignasel
7.30
EEK inimese kohta
03.03.1997
nr. 114
Kinnitada Karl Peetsilt Aadami külas õigusvastaselt
võõrandatud
Aadami
23
talu
64,03
ha
maa
võõrandamisaegseks maksumuseks 502098.- EEK ja määrata
kompensatsioon 216265.- EEK tagastamata jäänud maa eest
omandireformi õigustatud subjektile Kai Kirsile, kes elab
Tartus Sõbra t. 8.
03.03.1997
nr. 115
Kinnitada Anna Kromanilt Aardla külas õigusvastaselt
võõrandatud Harju 56 talu 38,02 ha maa võõrandamisaegseks
maksumuseks 298138.- EEK ja määrata kompensatsioon
49523.- EEK tagastamata jäänud 8,21 ha maa
eestomandireformi õigustatud subjektile Harri Toomele, kes
elab Tartus Rukki t. 26.
03.03.1997
nr. 116
Nõustuda Roiu alevikus Roio kinnistu 38 talu maast 15 314
m2 maa erastamisega Vaike Riibakule. Taotletaval maal
asuvad Vaike Riibakule kuuluvad hooned. Maaüksuse nimi:
Meierei, maa sihtotstarve — väikeelamumaa.
03.03.1997
nr. 117
Nõustuda Uniküla külas Vene 18 talu maast 91 200 m2 maa
erastamisega Vaike Reitile. Maaüksuse nimi: Lemmiksaare,
maa sihtotstarve — maatulundusmaa.
03.03.1996
nr. 118
Nõustuda Mõra külas Vabaduse talu maast 39476 m2 maa
erastamisega Jaan Hansenile. Maaüksuse nimi: Vabaduse,
maa sihtotstarve — maatulundusmaa.
03.03.1996
nr. 119
Nõustuda Mõra külas Rüütli 71 talu maast 195100 m2 maa
erastamisega Jaan Heimarile. Maaüksuse nimi: Rüütli, maa
sihtotstarve — maatulundusmaa.
03.03.1996
nr. 120
Nõustuda Aadami külas maakoht 26 talu maast 21 568 m2
maa erastamisega Heino Hintile. Maaüksuse nimi: Kuuse,
maa sihtotstarve — maatulundusmaa.
03.03.1997
nr. 121
Finantseerida Virve Raidma täiendõpet 650.- EEK
koolitusseminaril Psühhiaatriline abi ja sotsiaaltoetused.
03.03.1997
nr. 124
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust 300.- EEK Vello
Lihtsale.
10.03.1997
nr. 125
Anda kasutusluba järgmistele hoonetele: osaühingu
"Männiku" farmihoone, heinaküün ja olmehoone.

Mälestame lahkunuid

Nikolai Loss
29.04.1917 — 17.03.1997
Haaslava

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — Kurepalu, Tartumaa, EE2405  (27) 490 130.
Trükitud AS TARTUMAA trükikojas

