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Vallavolikogus
15. mail toimunud istungil oli üheksast
volinikust kohal seitse. Puudusid Tõnu Ojamaa ja
Voldemar Kuningas.
Esimesena kuulati maakorraldaja Maido
Konksu ettekandes vallavalitsuse eelnõu Roiu
aleviku tiheasustusega ala kindlaksmääramiseks.
See on vajalik eelkõige valla üldplaneeringu
koostamiseks. Ka toimub tiheasustusega alal
erinevalt
õigusvastaselt
võõrandatud
maa
tagastamine ja kompenseerimine. Ehitustegevuse
arendamiseks on vajalik tiheasustusega ala
detailplaneering. Planeeritud tiheasustusega ala
langeb kokku planeeritud Roiu aleviku piiridega.
Ühel häälel võeti vastu vastav otsus, millega esitati
taotlus Tartu maavanemale Roiu aleviku
tiheasustusega ala kehtestamiseks.
Järgnevalt kuulati vallavanem Margus
Pleksneri esituses vallavalitsuse eelnõu mõnede
valla teede üleandmisest riigile. Ühel häälel
otsustati anda riigile üle Sillaotsa — Heiti tee ja
Kure — Kortsu — Sooru tee.
Pikemalt
arutati
volikogule tulnud
avaldusi, mida oli asutud lahendama eelmisel kuul.
Kaie Nehringu kaebuse osas vallavalitsuse
ebaseadusliku tegevuse peale Kangro talu hoonete
ja maa tagastamisel omandireformi õigustatud

subjektile leiti hääletamise tulemusena, et
vallavalitsus ei ole rikkunud otsuste vastuvõtmise
ajal kehtinud seadusi. Kuna Kaie Nehring ei ole
nõus vara üle andma seetõttu, et omanik Arry
Hango keeldub temale maksmast 92 000 krooni
tema poolt ehitatud kaevu ja keldri eest, pidas
volikogu vajalikuks soovitada pooltel pidada
läbirääkimisi
hinna
suhtes
ning
jõuda
omavahelisele kokkuleppele, kuna ka Kaie
Nehring ei ole tasunud omanikule üüri ega renti,
mistõttu viimane on esitanud kohtule hagi tema
eluruumist väljatõstmiseks.
Aime Kopli avalduse jätta temale
tagastatud Laksi talu maa kinnistamise avaldus
jõusse, kuigi talu hoonete praegune omanik ja üks
piirinaaber on taotlenud selle tagasivõtmst,
otsustas volikogu rahuldada, kuna luges
vallavalitsuse tegevuse maa tagastamisel ja
kinnistu moodustamisel sel ajal kehtinud korrale
vastavaks.
Eda Uudeli taotluse tema kinnistut läbiva
tee osas jättis volikogu rahuldamata, kuna
volikogule esitatud projektist lähtuvalt asub
aiandusühistut Sinilind Kurepalu teega ühendav
tee
loogilises
kohas
ega
ole
rajatud
ebaseaduslikult.

Talunike Selts teatab
♦ Taluliidu liikmete õppeekskursioon SAAREMAALE toimub 13.-14. juulil. Osalemistasu kahe päeva
eest on 100 krooni. Registreerida telefonil 471 850.

♦ Alustatud on koostööd Lõuna-Eesti taluliitude tugevdamiseks. On toimunud kaks koosviibimist
(Tartus ja Võrus). Järgmine kohtumine on Viljandis 1. juulil. Kellel on huvipakkuvaid teemasid, siis
andke teada taluliidule

♦ Soome Jountseno Taluliidu liikmetega toimub ühine koosviibimine 23. juulil.
♦ ETKL-il on koostöös Rootsi kolleegidega käivitumas uus projekt. Loomisel

on tehnikamüügifirma

MaaMees. Liikmeks saab sinna astuda olles taluliidu liige.

♦ ETKL

on asunud koostama talunike andmebaasi. Palun võtke ühendust oma piirkonna volikogu
liikmetega ja andke andmed. Neid andmeid ei avalikustata. Vajalikud on taluniku ees- ja
perekonnanimi, sünniaeg, haridus, talu nimi, talumaa suurus ha, sellest põldu ja metsa.

♦ Vastavalt

üldkogu otsusele pidi olema 1997.a. liikmemaks tasutud hiljemalt 1. maiks. Palume tulla
tasuma või anda raha 200 krooni voliniku kätte. Kviitungi tasumise kohta saadame koos talunike liidu
infolehega.

♦ Eesti VI Talupäevad on 26.-27. juulil Jänedal. Samal ajal on künnivõistlused.
♦ Soomest toodud tehnikast on müüa veel nugaäke 4000.-; kultivaator 3125.-;

teraviljaveski 800.- ja

keskküttekatel 2000.Tartu Talunike Liit asub Jalaka 48, buss nr. 4 Karete peatus. Telefonid 471 850, 470 279
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Eelteade kohanimede määramise kohta
Vastavalt kohanimeseadusele ja kooskõlas
Haaslava valla aadressinimede ja katastriüksuste
nimede määramise korraga Haaslava Vallavalitsus
teatab
järgmiste
ametlike
kohanimede
määramisest:
Määrata Koke külas Kalev Tähe hoonete
aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Soome.
Määrata Koke külas Koidula Tedre
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Sireli.
Määrata Kriimani külas Helgi Meuse
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Savi.
Määrata Haaslava külas Linda Välja
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Ainsoo.

Määrata Kriimani külas Tõnis Zireli
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Vaarika.
Määrata Aadami külas Silvia Kohu
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Vainu.
Määrata Uniküla külas Linda Arujõe
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Uus-Jutra.
Kõigil, kellel on pretensioone eeltoodud
kohanimede määramise vastu, palume teavitada
sellest Haaslava Vallavalitsust 30 päeva jooksul
käesoleva teate avaldamisest.

Maamaksuvõlglased vallas
Tartumaa Maksuameti andmeil on meie vallast üle 1000 krooni maamaksu ja intresse võlgu
järgmised maaomanikud ja maakasutajad:
Võlg kroonides
Füüsilised isikud
1384
1435
1452
1213
1485
987
866
1596
830
1289
Juriidilised isikud
13991
5938
5213
1200
1035

Intress kroonides

Võlgniku nimi

Mis aastast

329
330
374
314
1010
186
164
1926
211
244

Annamaa, Marielle
Henn, Harri
Lausing, Uuno
Rätte, Viktor
Ründal, Tiit
Sillamaa, Olaf
Tammeväli, Reet
Teder, Koidula
Uibu, Jenny
Õunpuu, Raivo

1995
1995-1996
1996 (½)
1996
1995-1996
1996
1996
1993-1996
1996
1996

2124
5414
9298
274
551

Osaühing Villemi
OÜ Kitse Seakasvatus
AS Lepiku
AS Pindi Invest
AS Eesti Gaas EV

1995-1996
1995-1996
1993
1996
1996
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Kes juunikuus on sündinud...
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aino-Miralda Sari

1919

Lange

18

Johannes Tohvri
Vello Kiho

1930
1933

Kurepalu
Kriimani

19
20
21
22
23

Ida Vään
Voldemar Aduson
Vaike Reit
Valter Ranken
Asta Pedel

1920
1931
1933
1935
1936

Igevere
Aardla
Uniküla
Aardla
Uniküla

Endel Kilg
Velda Naulin
Erika Traat

1926
1934
1925

Tõõraste
Aardla
Roiu

27
28

Jefrosinja Lovkaja

1920

Ignase

29

Jevgenia Uiga
Johannes Toomsalu
Vladimir Tiškin

1923
1920
1932

Haaslava
Kurepalu
Ignase

30

24
25
26

Helmi Roose
Sale-Liia Janneste
Elvine Põlenik
Leida Vijar
Arvo Leetla
Alfred Ots

1911
1931
1909
1927
1927
1923

Uniküla
Uniküla
Kurepalu
Kitseküla
Aadami
Roiu

Bernhard Põlgas
Aleksandr Šmatov
Liivia Mets

1919
1927
1930

Ignase
Roiu
Kurepalu

Liine Ausen
Guido Soolepp

1908
1931

Kitseküla
Haaslava

Aino Hint
Vaida Link
Alide Jõks
Kalju Pastel
August Vohla
Salme Pilvistu
Silvia-Elisabet Arju

1930
1934
1902
1911
1915
1919
1924

Aadami
Uniküla
Roiu
Ignase
Koke
Lange
Haaslava

Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Helgi Sarap
Veiko Praks
Aune Praks
Vello Abel
Urve Puumets
Üllar Puumets

Aardla
Aardla
Aardla
Aardla
Mõra
Mõra

maja 69-3
Aardlapalu 21
Aardlapalu 21
maja 37-2
Kalliku
Kalliku

Pühajärve vallast
Tartust
Tartust
Ülenurme vallast
Ülenurme vallast
Ülenurme vallast

Aardla
Igevere
Aadami
Aardla

maja 69-3
Väike-Kesa
Kamsu
maja 69-8

Kolga-Jaani valda
Tabivere valda
Tartu linna
Tallinna

Lahkusid vallast
Valli Nurk
Ilona Haavik
Stella Vainikko
Leo Jõesild
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Taas avatud

Kurepalus kohvik
"PRIIUS"
E—N
R—P

10 — 22
10 — 02

Soe toit. Õlu. Šašlõkk
Võimalus tellida peolaudu
(sünnipäevad, peied jne)

Sünniaasta 1997
Rainer Grosberg
11.05.1997
Aardla
M erilyn Laht
21.05.1997
Roiu

Palju õnne!

KODUKANDI LOOD IX
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Haaslava karskusseltsi "Priius" asutamine ja tegevus
Leida Adamson. Tartu, 1978
(Järg. Algus eelmises numbris)
Seltsimaja
ehitamisega
Kurepallu koondus siia ka kogu valla
seltsitegevus. Majandusküsimusi arutati
ja otsustati tavaliselt valla kantseleis.
See oli koht, kuhu kõik niidid
koondusid. Siin murti ühiselt pead, kust
veel puuduvat materjali saada, kaaluti,
millist näidendit repertuaari võtta ja
kellele missugust osa anda.
1903. aastal valiti Sillaotsale
noor kooliõpetaja Ferdinand Parson
(hiljem: Parisalu), kes asus kohe agaralt
ka "Priiuse" elust ja tegevusest osa
võtma. Ta osales näidendeis, laulis
kooris, deklameeris ja mängis hiljem
asutatud keelpillikvartetis brad et
(teine viiul). See Võrumaalt Kahkvast
pärit noormees oli ka osav kõnemees,
kes
"Priiuses"
sütitavaid
karskusteemalisi kõnesid pidas.
Seltsi tegevusest võtsid agaralt
osa kohalikud noored. Musikaalsed
Taga-Aage peretütred Ella ja Aliide
Voitesed olid laulukooris väheste
kogemustega
algajaile
kindlad

eestvedajad, Ella altidele ja Aliide
sopranitele. Kolga kasutütar Adeele
Sõõru osales näidendites ning laulis
kooris, Rosalie Käärik Päkstest esines
edukalt näidendites. Gustav Voites
laulis koorides tenorit, hiljem mängis
keelpillikvartetis tšellot, kui vaja, lõi
kaasa ka näidendites. Klaose talu
noorperemees Oskar Savik kuulus seltsi
juhatusse ning oli maja ehitamise ajal
laekahoidjaks.
Ka
tema
esines
vahetevahel näidendites. Vallakirjutaja
naise Johanna ampluaaks kujunesid
paruniprouade ja suurilmadaamide
rollid näidendeis. Igevere Kesa talu
peretütar Adele Reeben laulis kooris ja
esines näidendites. Mõra külast aitasid
jõudumööda
kaasa
Laugi
talu
noorperemees Juhan Ivan (hiljem:
Ivane), Rüütli (rahvasuus: Muti) talu
perepoeg August Palla ja Mällo talu
peremees Jaan Mork.
Kuid vallakantseleis istuvad
"Priiuse" juhatuse liikmed ja murravad
koos ehitusmeister Pihlap Voldega

(Voldemar Pihlapuu) pead, kust ühte
või
teist
veel
vajaminevat
ehitusmaterjali odavama hinnaga saada
— kipuvad ju näpud kassa põhja
ulatuma ... Ühisel nõul ja jõul aga saadi
üle kõigist raskustest ning kätte jõudis
igatsetud päev, millal vallarahvas
uhkustundega
võis
oma
ühise
jõupingutuse
vilja,
vastvalminud
seltsimaja
uksed
avada.
Majaehitamisega enam-vähem lõpule
jõudnuna võis seltsi juhatus nüüd üle
pika aja hinge tõmmata.
Ikka ja jälle kerkisid üles
probleemid, mille lahendamine uute
kulutustega seotud oli. "Priiusel" oli
siiski oma väike rahapada olemas —
näitelava, kus näitlejad ja lauljad oma
esinemistega münte sisse toovad, ka
avar saalipõrand annab tantsupiletite
müügiga lisa. Uues majas korraldatakse
ka näitusmüüke, mis samuti täiendasid
tühjenevat kassat.
Esiplaanil
oli
näitelavale
dekoratsioonide muretsemine, sest
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kulisse pole üldse olemas, samuti
puudus eesriie ja vilets oli lava
valgustus. Kui aga saadi hakkama maja
ehitamisega, ei saanud lava sisustamine
ometi enam kedagi kohutada. Lükatakse
kõik teised asjad tahaplaanile ning
asutakse lavasisustuse kui kõige
kiireloomulisema vajaduse täitmisele,
kuigi see kaunis primitiivsel viisil
sünnib.
Keegi teab juhatada üht
maalrit, kes talvisel ajal, kui linnas tööd
vähe, olevat nõus kulisside maalimist
enda peale võtma ja pealegi polevat ta
kallis mees. See seinavõõpaja-maaler
tuuaksegi jõulukuu alguses kohale.
Mees
paigutatakse
vallamaja
põhjapoolses
otsas
asetsevasse
nurgatuppa, mis komissaritoa nimetust
kannab, sest see ruum on määratud
komissarile enda kohendamiseks ja
puhkamiseks
revideerimiskäikudel
vallavalitsusse.
Magamisasemeks
antakse nn. komissari voodi, mida ükski
komissar kunagi ei olnud kasutanud.
Prii ülalpidamise saab "kunstnik"
kirjutaja perekonnas ning vallamaja
avar kohtusaal muudetakse tema
ateljeeks.
Siin
kohtusaali
põrandal
valmivadki
"Priiuse"
seltsimaja
esimesed kulissid neile maalitud
puudega,
mille
tagaplaanil
on
järvemaastik. Ilmnes, et isehakanud
kunstnik oma maalitehnikas üsna
kogemata hiljuti Saksamaal moodi
läinud ekpressionistlikule kunstivoolule
läheneb. Tema värvid on tuhmid ja
külmad, metsamaastik igav ja sünge.
Kõiges näib nagu peegelduvat nende
looja raske ja halb meeleolu, mis
kergesti võib talvisel ajal vähese
maalritöö leidmisest või ka mõnest
muust põhjusest tingitud olla.
Omaette küsimuseks kujunesid
maalil kujutatud puud. Puud nagu puud
kunagi, tüved pruunid ja lehed
rohelised. Kujult oleksid nad heal juhul
võinud sarnaneda pärnadega, aga
võibolla kujutasid hoopis pöökpuid või
hoopis midagi muud. Kui mõni
uudishimulik tuli meitritööd jälgima
ning küsis, mis puud need õieti on,
ühmas maalermeister "Puud ikka puud".
See puude määratlematus oli
lavastamisel edaspidi isegi kasulik.
Pidid nad ju kord kaski, kord tammi
kujutama, mõnikord isegi õunapuid,
sest seltsil ei olnud hulgal ajal teisi
kulisse.
Kuna nii maalikunstnik kui
tellijad olid peaaegu ühesugused
võhikud lava kunstilises kujundamises,
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leiab äsjavalminud soperdis üldist
rahulolu ja keegi ei nurise millegi üle.
Kulisside väärtust ei olnud tähtis
hinnata mitte kunstilisest vaid rahalisest
vaatevinklist ja lõpuks on pool muna
ikkagi rohkem kui tühi koor. Niisugune
oli ka "Priiuse" juhatuse seisukoht, kui
ta oma esimesed kulissid maalri käest
vastu võtab.
Uus dekoratsioon annab siiski
lavale juba tõelise näitelava jume.
Valgustuse parandamiseks muretseti
juurde rida petrooleukilampe, mille
valgust vajaduse korral plekk-kaantega
suunata sai. Suuremate emotsioonide
väljendamiseks
kasutati
ka
bengaalitulesid.
Rõõmsate
emotsioonide väljakutsumiseks põletati
punast, kurbuse või müstiliste tunnete
süvendamiseks — rohelist või sinist.
Eesriide tarvis vuristavad
abivalmis käed selleks ostetud kangast
kokku suure lina, mis sedamaid ka
kohale asetatakse.
Ühel talvel maalib juhuslikku
tööd otsiv maalrisell Alfred Seidel veel
kulisse — talumaja koos aidaga, tubaste
stseenide tarvis palkseintega tare suure
ahjuga nurgas. Ateljeeks oli jälle nagu
esimesel korralgi vallamaja kohtusaal.
Kohaliku nahaparkija Jaan
Viksi
hoolde
antakse
eesriide
tõmbamine, samuti näitlejate abiga
kulisside ülesseadmine ja vahetamine.
Nii
kujunebki
temast
elupõline
"Priiuse" dekoraator, kelle käes töö käis
kiiresti ja osavalt.
Mõra küla Rüütli talupidaja
August Palla, kasvult suur ja pikk mees,
on alatine saali uksehoidja, kelle
ülesandeks piletite kontrollimine oli
antud. Kurepalus ja ümbruses leidub
rohkesti niisugust publikut, kes
pääsmeta saali katsuvad trügida. Nende
tõrjumiseks tuli Pallal mõnikord isegi
jõudu tarvitada. Seltsi tegevliikmelt Jaa
Margilt saab ta selle eest nimeks
rausmeister (moonutatud saksa keel:
"heraus"). See nimi levis kiiresti ja jäi
püsima aastateks.
Alguses
võetakse repertuaari
lihtsamaid
ja
jõukohasemaid
näidendeid,
nagu
"Leeni
ehk
vaeselapse jaaniöö",
"Mihkel ja Liisa",
"Loreida", Kunderi
"Kroonu onu" jne.
Järjest suurenev ja
kogemusi omandav
näitering võimaldab

varsti
ka
paremate
näidendite
lavastamist,
nagu
Blaumani
"Ärakadunud poeg", Ruttolfi "Vastu
vett", Minna Canthi "Murdvargus",
Needra "Maa" jt.
Juhatus on alatasa hädas
Viljandi
Leokesega ja Tallinna
Ploompuuga. Need kirjastajad on ostu
teel
paljude
heade
näidendite
lavastamise ainuõiguse omandanud ning
nõuavad igakordse etendusloa eest
kõrget honorari. Hiljem laenatakse
näidendiraamatuid palju mõõdukama
tasu eest Tartu "Vanemuisest". Mõni
näitleja nuriseb küll raamatute kivitrüki
kvaliteedi üle, mida on halvem lugeda,
kuid selle tõttu ei jäta keegi oma osa
õppimata. Kes aga etteütlejale ehk
suflöörile lootis, seda ei pannud ka
kõige selgem trükk oma teksti pähe
õppima. Meesnäitlejate seas oli kahjuks
selliseid vedelvorste omajagu. Üks neist
Kusta Adamson Unikülast, kes küll hea
näitleja kuulsust omas, oli aga oma
partneritele kõvaks pähkliks. Tupiku
klaarimine jäi enamasti taibuka suflööri
osaks, kel kogu näidend pidi algusest
lõpuni peas olema, et häda korral
näitlejaile õige ots kätte juhatada.
"Vanemuise"
repertuaari
kasutamine aitas tublisti mängutaset
tõsta. Käisid ju paljud priiuslased
"Vanemuise" lavastusi vaatamas, kus
professionaalide mängu jälgides ka ise
targemaks saadi ning ka oma
kolleegidele ühe või teise näidendi
ettevalmistamisel häid näpunäiteid anda
võidi.
See oli 1906. aasta sügisel, kui
ühe
suurürituse
ettevalmistustega
aegsasti algust tehti. Teisel jõulupühal
kavatseti
lavastada
Ansomardi
laulumäng "Murueide tütar", millele on
muusika kirjutanud Miina Hermann
(hiljem: Härma). Peaosalistena kutsuti
külalistena esinema helilooja õetütart
Linda Kongast, Loka talutütart Raadilt
ning vallakirjutaja nooremat venda
Johanni,
kes
töötas
Peterburis

TUIGO KALMISTU
esimene surnuaiapüha on
EELK Tartu Maarja Koguduse
korraldusel
3. augustil kell 11.00
Pastor Villu Jürjo, tel. 430 881

trükiladujana. Ta oli 1902. aastal Tartus
Miina Hermanni "Murueide tütre"
lavastuses Ilo osa mänginud ja selle
tenoripartii
edukalt
esitanud.
Kirjavanana esines Jaan Väljaotsa
noorpõlvesõber, Mäksa vallakirjutaja
Kristjan Kallas oma meeldiva bassiga
ning murueide osa täitis õmbleja Reet
Meltsas Päkstest, kel oli ilusatämbriline
alt. Dirigeeris Jaan Väljaots, kes oli
omal ajal Hollmanni seminaris tugeva
muusikaõpetuse saanud.
Proovid toimusid orkestrita,
Peterburis elavat Ilot asendas proovides
musikaalne Gustav Voites, kelle tenor
aga Johann Väljaotsa oma varju jäi.
Kõva pakase tõttu ei jõutud
seltsimaja saali soojaks kütta, seetõttu
tuli isegi jõululaupäevane peaproov
vallamajas korraldada. Prooviga saadi
algust teha alles õhtupoolikul. Solistid

Teataja
täitsid oma laulupartiid orkestri saatel
kindlalt. Omajagu tegemist oli aga
kooride ja orkestri kokkuharjutamisega,
siin tuli mahajäämisi ja igasuguseid
viperusi nii ühel kui teisel. Pingeline
töö kestis kogu öö. Miina Hermanni
partituur oli Väljaotsa ees, kes kord
koori, kord orkestri peatas, et ikka ja
jälle uuesti alustada, kuni kaob
igasugune dissonants. Alles vastu
hommikut oldi niikaugel, et dirigent
enam-vähem rahulolevalt taktikepi
puldile võis asetada ning väsinud ja
roidunud tegelased ruttasid kodudesse,
kes hobustega, kes jala. Ilo ja Hilja oma
emaga, kes tütrega kaasa sõitnud,
jäävad peo lõpuni vallamajja Jaani ja
Anni külalistena. Loka talu perenaine
oli muuseas ka oma rahvariided kaasa
toonud, et näidendi pulmastseenis kaasa
lüüa.
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Teisel
jõukupühal
saab
"Muruneitsi tütar" täiskiilutud saali ees
haruldase menu osaliseks ning toob
kassasse hulga kõlisevat metalli,
tegelased aga lõikavad loorbereid. Hilja
osa täitja Loka Linda võlub noore
laekahoidja Oskar Saviku nii ära, et
neiu veel samal aastal Klaose talu
noorperenaiseks saab. Kuid mõne aasta
pärast lahkub rahutu seikleja mehe
juurest, kadudes peaaegu murueide
tütre Hilja kombel justnagu läbi
oherdiaugu.
"Murueide tütart" kui head
kassatükki korrati veel mitmel korral.
Johann Väljaotsa asemel mängis hiljem
Gustav Voites.

(Järgneb)

ÕIGUSAKTID
Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
05.05.1997
nr. 174
Jätta rahuldamata omandireformi õigustatud subjektide
taotlus Puusta talu teise elumaja (praegune omanik Mark
Grišakov) tagastamiseks, kuna õigusvastaselt võõrandatud
vara on füüsilise isiku heauskses omandis.
05.05.1997
nr. 175
Lubada
munitsipaalettevõttel
RAV
müüa avalikul
enampakkumisel
sõiduauto
Volkswagen
Passat
väljalaskeaastaga 1982.
05.05.1997
nr. 176
Anda kasutusluba järgmistele ehitistele: Viktor Särgava
elamu, kuur ja garaa Kurepalu külas.
05.05.1997
nr. 177
Finantseerida valla eelarvest 1000.- krooni Maie Anijärve
ümberõpet Tallinna Pedagoogikaülikooli õpetajakoolitusel.
12.05.1997
nr. 178
Kinnitada Kriimani külas omanikult Mihkel Parmakovilt
õigusvastaselt võõrandatud Hallika A-33 talu 6,53 ha maa
võõrandamisaegseks maksumuseks 51 206 krooni ning
määrata samasuur kompensatsioon tagastamata jäänud maa
eest Raimo Manglusele, kes elab Ignase külas.
12.05.1997
nr. 179
Kinnitada Mõra külas omanikult
Peeter Prostilt
õigusvastaselt võõrandatud Peetsu 70 talu 23,3 ha maa
võõrandamisaegseks maksumuseks 182 710 krooni ning
määrata kompensatsioon 41 561 krooni tagastamata jäänud
5,3 ha maa eest omandireformi õigustatud subjektile SirjeReet Sulbile, kes elab Tartu linnas Sõpruse pst. 8-102.

12.05.1997
nr. 180
Määrata omandireformi õigustatud subjektide ja võõrandatud
maal paiknevate hoonete omanike vaheliste maade piiride ja
suuruse osas omavahelise kokkuleppe saavutamiseks tähtaeg
15. juuni järgmiste maade osas: Valdur Toome pärijate ning
Elsbeth Loss ja Ulvi Rannamees Vaikna 23 talu maa osas;
omandireformi õigustatud subjektide esindaja Mart Ladva
ning Raivo Õunpuu, Aimar Malleus ja Vladimir Parkuš Kitse
9 talu maa osas; Karin Valk pärija ning Laine Ernits ja Kadri
Hintser vahel Lepiku 59 ½ talu maa osas; Silvi Valdneri ja
Evi Raasiku ning Hillar Randeri vahel Sarapuumäe XI talu
maa osas.
12.05.1997
nr. 181
Nõustuda Koke külas endiste Musta 31, Sika 32 ja Mika 33
talude maast 11,21 ha maa ostueesõigusega erastamisega
Roman Peilile, kes elab Tartus Linnu t. 9. Taotletaval maal
asuvad Roman Peilile kuuluvad hooned. Maa sihtotstarve on
maatulundusmaa ja maaüksuse nimi — Nurme.
12.05.1997
nr. 182
Nõustuda Koke külas endise Kortsu 35 talu maast 45 406 m2
maa ostueesõigusega erastamisega Antonina Laulule, kes
elab Tartus Vambola 2A. Taotletaval maal asuvad Antonina
Laulule kuuluvad hooned. Maa sihtotstarve on
maatulundusmaa ja maaüksuse nimi — Marko.
12.05.1997
nr. 183
Nõustuda Koke külas endise Kortsu 35 talu maast 173 700
m2 maa ostueesõigusega erastamisega Julius Tootsile, kes
elab Tartus Kaunase pst. 27-7. Taotletaval maal asuvad
Julius Tootsile kuuluvad hooned. Maa sihtotstarve on
maatulundusmaa ja maaüksuse nimi — Metsataga.
12.05.1997
nr. 184
Nõustuda Uniküla külas endise Hanso 23 talu maast 1 008
m2 maa ostueesõigusega erastamisega Juhan Junolainenile,
kes elab Tartus Mõisavahe 46-7. Taotletaval maal asuvad
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26.05.1997
nr. 195
Juhan Junolainenile kuuluvad hooned. Maa sihtotstarve on
Nõustuda Aardla külas endise Roodna talu maast 20 835 m2
väikeelamumaa ja maaüksuse nimi — Roosi 8.
12.05.1997
nr. 185
maa ostueesõigusega erastamisega Tamara Indile, kes elab
Tagastada Tõnu Ojamaale, kes elab Aardla külas Saage talus
samas. Taotletaval maal asuvad Tamara Indile kuuluvad
omandireformi õigustatud subjekti Karl Lingi nõudeõiguse
hooned. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa ja maaüksuse
loovutamise kohaselt 114,9 ha maad Lingi talu taastamiseks
nimi — Roodnaõue.
Aardla külas. Tagastataval maal asuvad hooned on Tõnu
26.05.1997
nr. 196
Ojamaa omanduses. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa.
Nõustuda Kurepalu külas endiste Naritse 10
talu ja
12.05.1997
nr. 186
maakohtade A-70 ja A-71 maadest 10 616 m2 maa
Anda kasutusluba järgmistele ehitistele: Veera Pevkuri
ostueesõigusega erastamisega Johannes Toomsalule, kes elab
aiamaja aiandusühistu Tareke krundil nr. 36 Kriimani külas;
samas. Taotletaval maal asuvad Johannes Toomsalule
Roiu alevikus aadressil Oja t. 8 asuv 18-korteriline
kuuluvad hooned. Maa sihtotstarve on elamumaa ja
maaüksuse nimi — Silvaku.
mitmepereelamu.
12.05.1997
nr. 187
26.05.1997
nr. 197
Kinnitada Mõra külas Kalliku kinnistule planeeritud
Nõustuda Kriimani külas endise Võidu A-7 talu maast 13
kõrvalhoone (sauna) projekt lugedes selle vastavaks vallas
106 m2 maa ostueesõigusega erastamisega Peeter Parmule,
kes elab samas. Taotletaval maal asuvad Peeter Parmule
kehtivatele nõuetele ning kinnitada ehitusjärelevalve
kuuluvad hooned. Maa sihtotstarve on elamumaa ja
teostajaks Heino Sild.
maaüksuse nimi — Võidu.
12.05.1997
nr. 188
26.05.1997
nr. 198
Määrata vallasekretäri Aavo Omanni asendajaks tema
Kinnitada maanõunik Vahur Nõgene poolt koostatud
teenistuslähetuses ja puhkusel viibimise ajaks vallavalitsuse
ostueesõigusega erastatava maa hindamise akti nr. 60 alusel
kantselei juhataja Merle Viira.
Roiu alevikus paikneva Kolgakoda maaüksuse
maa
12.05.1997
nr. 189
maksumuseks 2 593 krooni.
Nõustuda Roiu alevikus endiste Roio 20 ja Puusta 21 talude
02.06.1997
nr. 199
maast 33,23 ha maa ostueesõigusega erastamisega Enn
Kinnitada Haaslava külas Kaarel Kukelt õigusvastselt
Otsusele, kes elab samas. Taotletaval maal asuvad Enn
võõrandatud Suurekivi A-49 talu 6,28 ha maa
Otsusele kuuluvad hooned. Maa sihtotstarve on
võõrandamisaegseks maksumuseks 49 245 krooni ja määrata
maatulundusmaa ja maaüksuse nimi — Pärna.
kompensatsioon tagastamata jäänud 2,98 ha maa eest 23 368
19.05.1997
nr. 190
krooni omandireformi õigustatud subjektile Aime Ploomile.
Nõustuda Koke külas endise Mäe A-4 talu maast 20 094 m2
02.06.1997
nr. 200
maa ostueesõigusega erastamisega Rein Kaldale, kes elab
Kinnitada Uniküla külas Jaan Tolkilt õigusvastselt
Tartus Vaba 4-7/8. Taotletaval maal asuvad Rein Kaldale
võõrandatud
Kongsi
5
talu
46,978
ha
maa
kuuluvad hooned. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa ja
võõrandamisaegseks maksumuseks 368 382 krooni ja
maaüksuse nimi — Oksa.
määrata kompensatsioon tagastamata jäänud 25,978 ha maa
19.05.1997
nr. 191
eest 156 699 krooni omandireformi õigustatud subjektile
Anda kasutusluba Hellar Ilvese aiamajale Kriimani külas
Richard Tõlkile, kes elab Rannu vallas Koopsi külas.
aiandusühistus Tareke.
02.06.1997
nr. 201
26.05.1997
nr. 192
Nõustuda Kurepalu külas endise Kure 25 talu maast 1 221
Anda kasutusluba Ain Lepiku elamule Aardla külas
m2 maa ostueesõigusega erastamisega Veera Ahtijainenile,
aiandusühistus Aardlapalu.
26.05.1997
nr. 193
kes elab Roiu alevikus Kesktänav 13. Taotletaval maal asub
Tagastada Ellen Kägo-Saunasoole, kes elab Roiu alevikus,
taotlejale kuuluv pooleliolev elamu. Maa sihtotstarve on
9,0 ha maad Uniküla külas Tamme maaüksuse taastamiseks.
elamumaa.
Tagastataval maal asuvad Ellen Kägo-Saunasoole kuuluvad
hooned. Maaüksuse sihtotstarve on Maatulundusmaa.
26.05.1997
nr. 194
Tagastada Vladimir Vertovile, kes elab Tartus Vasara 25B25 omandireformi õigustatud subjekti Armilde Meoma
nõudeõiguse loovutamise kohaselt 2,3 ha maad Piirikraavi
maaüksuse taastamiseks Kriimani külas. Tagastataval maal
asuvad hooned on Vladimir Vertovi omanduses. Maa
sihtotstarve on maatulundusmaa.

Mälestame lahkunuid

Margus Lestal
02.01.1956 — 27.05.1997
Roiu
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