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Haaslava valla infoleht

1997

Vallavolikogus
19. juunil toimunud vallavolikogu istungil
kinnitati volikogu revisjonikomisjoni aruanne
munitsipaalettevõtte "RAV" kotrolli tulemuste
kohta. Selgitusi andma oli kutsutud direktor Valeri
Rudakov. Majanduslike raskuste peapõhjuseks on
maksmata võlad üüri ja kommunaalteenuste eest.
Samuti arutati valla munitsipaalettevõtte "RAV"
saatust üldse. Kuna äriseadustik ei näe ette
niisugust ettevõtluse vormi kui munitsipaalettevõte,
on 1. septembriks see vaja vastavalt seadusele
ümber kujundada. Vallavalitsus tegi ettepaneku
kujundada
"RAV"
ümber
valla
munitsipaalasutuseks, kellel ei ole iseseisva
juriidilise isiku staatust. Nii ka otsustati.
Veel võeti vastu valla eelarvest
haridusteenuste eest tasumise kord, valla
ehitusmääruse uus redaktsioon ja jäätmekäitluse
kord vallas. Samuti otsustati alustada Roiu aleviku
reoveepuhastusseadmete rekonstrueerimist ning
arutati saabunud avaldusi.

Valmistume suvelõpupeoks

23. augustil
toimub Kurepalus lauluväljakul

RUKKILEIVAPIDU
Seltsimajas hoidiste näitus ja konkurss "Huvitav aiasaadus ´97"
Selleks paluvad korraldajad varakult valmistuda.
Lisage ka hoidiste retseptid.
Kuna on rukkileivapidu, toimub leivatordi valmistamise võistlus.
Leivad on korraldajate poolt, lisamaterjal ja abivahendid
peavad endal olema.
Kõik, kellel on pakkuda toite, küpsetisi, kooke jne,
mille üheks komponendiks on rukkileib,
rukkijahu või rukkiterad, tulge välja oma toodetega.
Parim võidab auhinna.
Et saaksime retseptid trükkida, tooge nad varem vallamajja.
Peol on võistlusi nii suurtele kui väikestele, väike eeskava,
tants ansambli "Günf" saatel ning öödisko.
Jälgige reklaami, ärge jätke tulemata!
Kaja Priiuse Seltsimajast

Politseiteated
⇒ Ööl vastu 28. juunit kella 23.30 ja 7.00 vahel varastati
Lange külas Jüri Saarkivi Rajanurme talust 43 kahe kuu
vanust ISA- BROWN tõugu kanatibu. Kõigil, kes võiksid
selle kohta anda informatsiooni, palume pöörduda politsei
poole.
⇒ 12. juulil peksid Taavi N. ja Indrek R. Ignase külas
Mäeveerel käte ja jalgadega Urve Erinit, Erja Erinit ja Jüri
Grigorjevit. Puruks peksti ka köögimööbel ja -uksed, millega
tekitati 3000 krooni varalist kahju. Samad isikud peksid
samal päeval Uniküla kaupluses rusikate ja jalgadega näkku
ja pähe Viljar Kuljust. Neid Tartust pärit 1969 ja 1971.a.
sündinud rusikakangelasi ähvardab kuni 5-aastane
vanglakaristus meie vallas toimepandud kuritegude eest.
⇒ 15. juulil on Vooremäe Suusa- ja Rahvaspordikeskuses
olevalt valgustatud suusaraja elektripostidelt 3 km pikkuses
ära varastatud alumiiniumjuhe. Kahju suurus on veel
määramata, kuid võib ulatuda kümnetesse kui mitte sadadesse
tuhandesse kroonidesse. Kõigil, kes võiksid anda abi
nimetatud kuriteo avastamisel või kes on märganud midagi
kahtlast,
palume
pöörduda
politsei
poole.

⇒ Mõned kirglikud "kalamehed" on hakanud oma hobi
harrastama õhtuti ja varahommikuti kalamajandi CARPIO
Haaslava kalatiikidel. Mitmed neist on ka kalamajandi
töötajate poolt kinni peetud. Kuna kehtiva korra kohaselt on
keelatud tungida loata võõra isiku territooriumile, seda enam,
et kalatiigid on piiratud võrkaiaga ja varustatud hoiatavate
siltidega, võib selline kalapüük kalliks maksma minna. Trahvi
võib määrata 1400 krooni. Kui on aga püütud veel mõni kala,
on tegemist vargusega, mille eest võib halduskorras mitmeks
päevaks istuma minna, suurema koguse puhul aga karistatakse
süüdlast kriminaalkorras.
Konstaabli vastuvõtuajad vallamajas
teisipäeviti 9 — 12 ja neljapäeviti 10 — 13





politseijaoskonnas 415 402
prefektuuris 02 ja 434 114
vallamajas töö ajal 490 130
konstaabli kodus 490 250
Konstaabel Ivar Dubolazov

Kuna viimasel ajal on sagenenud nurinad valda läbivate bussiliinide otstarbekuse üle, teatage vallavalitsusele
kirjalikult või telefoni teel, kas Teid rahuldab praegune busside väljumise aeg Teie elukohast või kuidas oleks
vaja seda muuta, et kõik jõuaksid õigel ajal tööle ja kooli, saaksid käia poes ja arsti juures ning õigeks ajaks
jälle koju tagasi. Teie arvamused on abiks läbirääkimistel bussifirmaga.
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Kes juulikuus on sündinud...
1
2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Kusta Adamson
Ellen-Maie Tikk
Auleid Raig
Hilda Silakova

1923
1934
1935
1927

Uniküla
Igevere
Koke
Roiu

Uno Värno
Mai Trull
Karl Nikopensius
Uno Simm
Valentina Groznaja
Reino Talbonen
Helju Paulson
Voldemar Kupri
Laine Otsa

1928
1930
1918
1928
1932
1925
1934
1920
1928

Lange
Roiu
Aadami
Kurepalu
Ignase
Ignase
Aardla
Roiu
Uniküla

Helgi Tralla

1936

Kurepalu

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Johannes Tsakko
Olev Häide

1931
1923

Roiu
Mõra

Vladimir Pannik
Hilja Stümper

1934
1926

Roiu
Igevere

Amanda Käsper
Linda Mällo

1916
1929

Kriimani
Kriimani

Ülo Reeben
Aime Saag
Lydia Viilup
David Kuruk
Valentina Gerassimova
Jaak Naulin
Endel Mällo
Hilda Liiv

1925
1935
1928
1933
1928
1937
1925
1918

Igevere
Lange
Roiu
Aadami
Roiu
Aardla
Kriimani
Roiu

Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Mati Õun
Valli Õun
Margus Kaasik
Lea Teder
Renita Vähi
Raido Kaasik
Tatjana Vannik
Kalle Karu

Haaslava
Haaslava
Tõõraste
Tõõraste
Tõõraste
Tõõraste
Kurepalu
Aardla

Kruusaaugu
Kruusaaugu
Keskküla
Keskküla
Keskküla
Keskküla
Anna
maja 69-7

Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Ülenurme vallast

Koke
Uniküla
Tõõraste
Roiu

Liivaku
Veski
Gaasikontori maja
Männi 3-29

Võnnu valda
Konguta valda
Venemaale Novgorodi
Tartusse

Lahkusid vallast
Ida Laja
Leida Vetela
Valentina Nikitina
Aila Asu

KODUKANDI LOOD X
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Haaslava karskusseltsi "Priius" asutamine ja tegevus
Leida Adamson. Tartu, 1978
(Järg. Algus maikuu numbris)
Aja jooksul täienes seltsimaja näitering uute
tegelastega. Hoogsalt lõid näidendites kaasa kooliõpetajad:
August (Kustas) Raud, pärastine Tartu Tütarlaste
Gümnaasiumi eesti keele õpetaja, Julius Lomp, August
Käppa ja Aleksander Kornel. Ka Karl Veidenbaum, kes
hiljem oli Jaama mõisavalitseja, elas mõne aja Kurepalus
Väljaotsa juures ja tegi näidendites kaasa. Hea näitlejana ja
haruldaselt madala bassina laulukooris pälvis ta publiku
suure poolehoiu. Agaralt võttis näidenditest osa Puusta talu
noor peremees Alfred Päiv. Naistegelastest olid paremad Ella
Savik Igevere Klaoselt, kes oli Peterburis vene perekonnas
saksakeelse lastekasvatajana teeninud ja hiljuti koju tagasi

tulnud, siis veel Juhani talu peretütar Marta Otsa ja Emajõe
luha ääres elava kalamehe tütar Anna Uiga, kellest kujunes
otse Priiuse primadonna. Hiljem asus ta elama Tallinna, kus
abiellus aednik Kuhlbergiga, kes samuti osales näiteringides.
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Repertuaari kuulusid nüüd Nestroy "Loos 7359",
Bissoni ja Marsi "Oh need ämmad", Minna Canthi "Roinila
talu", Ibseni "Nora", Heijermansi "Lootus õnnetuse peale",
"Pakkala", "Parvepoisid" jm.
Trupil puudus kindel lavastaja. Osatäitjaid püüti
kollektiivselt õpetada ja juhendada ning raisati palju aega
S ü n n iaasta 1997
vaidluste peale, sest üks soovitas nii ja teine naa. Siis aga
võttis Sillaotsa noor ja energiline kooliõpetaja Johannes
Õunapuu ohjad oma kätte ning tegi väga korrektset ja
H an n a-M arii M argu s
põhjalikku tööd.
06.06.1997
See võis olla 1912. või 1913. aastal, kui ta Schilleri
"Röövleid" ja Jakob Liivi "Ordumeistri" lavastas. Õunapuu
R oiu
pani õieti esimesena suurt rõhku ka lavakujundusele. Tal oli
rohkesti kunstnikutalenti ning ta maalis ise suvisel
koolivaheajal meeldivad erksas toonis metsakulissid
järvemaastikuga tagafoonil ning sünge rüütlilossi interjööri.
Nii "Röövlite" kui "Ordumeistri" tegelastele
joonistas erudeeritud lavastaja ajaloole vastavad rõivaste
skitsid, mille järgi tarvilikud esemed õmmeldi.
Mõlemad näidendid võeti rohkearvulise publiku
poolt enam kui soojalt vastu ja neid korrati mitu korda.
kehvematest
peredest
pärit
koolieelikutele
jagati
"Ordumeistris" mängis Mangu osa Ferdinand Parson (Värdi
maiustustepakid karskusseltsi poolt.
Parisalu). See jäi tema hiilgerolliks, millest ta isegi raugaeas
Rohkesti oli iga aasta maikuu teisel pühapäeval
oma 90. sünnipäeval mõnda kohta paatosega peast tsiteeris.
külastajaid emadepäeva aktusel. Selle peokõne pidajaks oli
Kahjuks lahkus Õunapuu Haaslavalt. Ta siirdus
enamasti Parisalu. Metsast ja põllult korjatud lilled andsid
Haapsallu seminari direktori kohale ning Sillaotsa õpilased
emadele üle kooliõpilased.
kaotasid hea matemaatika ja joonistamise õpetaja, Priius aga
Ometi leidus isikuid, kellele seltsimaja ehitamine ja
haruldaselt osava lavastaja. Õunapuu suri kaunis noorelt.
selle tegevus vastumeelt olid. Maja katsuti isegi hävitada.
Kurnav haigus kustutas varakult selle andeka ja teotahtelise
Krahv Šeremetjevi metsaülem von der Pahlen, kes
eluküünla.
elas Tuigol, püüdis majaehitamist omalt poolt raskendada ega
Edaspidi kujunes rätsep Eduard Meierist
müünud seltsile vajaminevat puudutulnud ehitusmaterjali.
automaatselt Priiuse näitejuht. Tema kuulus kindlate
Aastate pärast, vist 1915.a. jaanipäeva hommikul
Vanemuise külatajate hulka ja oli enamasti kõigi sealsete
oleks maja maha põlenud, kui Karl Veidenbaum
lavastustega hästi kursis. Nende hulgast valis ta jõukohaseid
varahommikul ei oleks läinud näitelava kõrval asuvast
näidendeid Priiuse lavale. Ta oli näitekunsti suur entusiast.
raamatukapist mingisugust näidendiraamatut tooma. Tuli oli
Selle külakooliharidusega mehe lapsepõlv möödus Tartu
lava all asuva ruumi laest augu läbi põletanud ning leegid
külje all Jummussaare mäe popsitares. Teadmishimuline
ulatusid juba lavale. Toppinud kiiruga põrandal lebanud
noormees täiendas end iseõppimise teel, mida soodustas
kalavõrgu augule ette tormas Veidemann kisaga väljast abi
kindlasti ka linna lähedus. Ajaloo- ja loodusetundmises oli
otsima. Einelauapidaja ja kohalejooksnud naabrite ühisel jõul
isegi haritud inimeste seas raske Meierile vastast leida.
kustutati tuli ja hoiti ära õnnetus, mis peale seltsimaja oleks
Huvialad ei mõjunud siiski negatiivselt tema ametile. Meierit
hävitanud ka naabruses asuvad hooned ja küllap suure tüki
hinnati ka kui osavat rätsepmeistrit.
metsagi.
Seltsi tegevus kujunes küllaltki laiahaardeliseks. Oli
Seltsielu pidurdas Esimene maailmasõda ja sellele
aktiivselt tegutsev näitering, segakoor, hiljem ka meeskoor
järgnenud Eesti Vabadussõda.
väga kindlate ja heade lauljatega. Mõned neist omasid
Vene armeesse mobiliseeriti Ferdinand Parson, kes
tugevat ilusatämbrilist häält, nagu Gustav Voites ja Kusta
Austrias vangi langes ja alles pärast sõja täielikku lõppu
Adamson tenoritena, Voldemar Pihlapuu baritonina ja Karl
nälginuna koju jõudis. Ka näitleja, laulja ja tšellomängija
Veidenbaum sügava bassina. Seltsil oli ka oma keelpilli
Gustav Voites värvati sõjaväkke, temale järgnes laulja ja
topeltkvartett ja klaver kasutada. Kõigi muusikaürituste
näitleja Kusta Adamson. Nii nopiti mehi järjest üksteise järel.
juhtimine kuulus vallakirjutaja Jaan Väljaotsale.
Näitejuht Eduard Meier nägi tohutut vaeva, et
Muretseti ka väike raamatukogu, mida järjest
kokkukuivanud näiteringil elu sees hoida, koorijuht Väljaots
täiendati ja mida ümbruskonna elanikud agaralt kasutasid.
aga püüdis surmale suikunud mees- ja segakoori naiskvarteti
Raamatukogu juhatajaks oli Eduard Palla Mõra külast, kelle
ja soololauludega asendada. Tantsuks mängis harilikult
hobide hulka kuulus muuseas ka kupleede sepitsemine ja
klaverit Väljaotsa tütar Juta.
esitamine. Kupleedes sai pihta nii mõnigi kohalik asjamees.
1918.a. suvel, kui maal valitsesid
Saksa
Hiljem kinkis selts oma raamatukogu Sillaotsa koolile.
okupatsioonivõimud, sai Haaslava vald ainulaadse
Karskusideede levitamise kõrval tegeles selts
sensatsiooni osaliseks, millest kõmu ulatus üle maakonna.
kultuurialase tegevusega, ühendades selleks noori, mis aitas
Üldist elevust põhjustas rühma ettevõtlike saksa sõdurite
neid kõrtsist eemal hoida. Karskustöö tähtsaim organisaator
poolt korraldatud segaeeskavaga peoõhtu Priiuses. Seda
oli Sillaotsa kooliõpetaja Parisalu, kes oli osav kõnemees.
üritust austasid oma osavõtuga ka lähima ümbruskonna
Ilusaks kombeks kujunes kahe kohaliku kooli ühine
mõisnikud, kes sõitid kohale uhketes kalessides ja troskades.
jõulueelne aktus koos jõulukuusega. Koolilastele, samuti
Saali esimestes ridades istusid Kastre Essen, Vana-Kuuste

P alju õnne !
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lausunud jutu sekka tähtsalt "Jawohl, jawohl..." Viimaks
Siewersid, Vastse-Kuuste Kossartid, Haaslava mõisa rentnik
taibanud sakslane, millega tegemist on, löönud pahaselt
Huene (Hüne) ja veel mõned mõisnikud. Kohal oli ka Tuigo
käega ja astunud edasi.
kurikuulus Pahlen, kes mõni aasta tagasi põhimõtteliselt
Pidu avati Saksa Keisririigi hümni "Deutchland,
keeldus seltsile metsamaterjali müümast ja seltsi juhatusega,
Deutchland, über alles" ühise laulmisega. Kohe selle peale
eriti vallakirjutaja Jaan Väljaotsaga ja laekuri Oskar
kostis sama vägevalt rahva hulgas laialt levinud laul "Mu
Savikuga, nii teravasse vastuollu sattus, et neid riigivastaseks
isamaa, mu õnn ja rõõm", mida Väljaots oma kohalviibivate
elemendiks tembeldas ja ühe suvise peo ajal Tartu
lauljatega alustas ja eesti publik kaasalaulmisega vahvalt
kreisiülemal laskis Kurepallu saata sandarmid korda pidama.
toetas. See ajas sakslasi pisut segadusse. Peale hümni olid
Viimased, nähes, et seal mingisugust korrarikkumist ei ole,
paljud kohtadele istunud, kuid nähes, et suurem osa saalist
sõitsid küll kohe Tartu tagasi.
eesti laulu ajal püsti seisab, tõusid ka kõik istujad uuesti, ise
Nüüd siis istusid sama seltsimaja saalis esiridade
arusaamatuses ringi vaadates ning seisid laulu lõpuni nagu
toolidel ümbruskonna aadli esindajad nagu hinnalised ristjate
eestlased "Deutchlandi" ajalgi. Sel kombel olid uue Balti
viinapudelid papa Kiire sahvririiulil. Kohal oli ka kõrgemaid
Hertsogiriigi rajajad tahtmatult tunnustust avaldanud laulule,
Saksa sõjaväelasi. Tagapool istusid toolidel üksikud mõisa
mis hiljem Eesti Vabariigi hümniks sai.
ametimehed, teenijad ja teised "sakstega" seotud isikud.
Sellele kohaliku rahva väikesele meeleavaldusele
Priiuse tegelastele oli nagu alati saali keskele rida
mingit tüliküsimust ei järgnenud, küll aga tuli kolmel
seljatoega pinke reserveeritud. Neil uudishimutsesid
pidulisel selleaegse vallavanema Jaan Ango kaebuse alusel
seltsitegelased, kes ennekuulmatut ja -nähtamatut sakslaste
Kaagvere mõisas asuvatele okupatsioonivõimudele aru
pidu pealt vaatama olid tulnud. Mujal istusid sõdurid ja pidu
andmas käia. Vallavanem süüdistas Priiuse esimeest Jaan
pealt vaatama tulnud eesti publik segamini. Naritse talu
Koorti ja juhatuse liiget Jaan Väljaotsa, et nad peo lõpul
peremees Jaan Viilup Päkstest püüdis ühele saksa sõdurile
sõdurite poolt korraldatud tantsu ära ei keelanud, kuna see
midagi pooleldi eesti pooleldi saksa keeles seletada, aga
okupatsiooni ajal lubatud ei olnud. Samal kevadel
nähes, et too aru ei saa, lõpetas jutu sõnadega "Herz
gümnaasiumi lõpetanud Leida Väljaotsa süüdistati aga selles,
zerbrochen !"
et ta einelauaruumist läbi minnes olevat hüüdnud : "Ango
Sarnaseid jutuajamisi maainimeste ja saksa sõdurite
kotti!". Ülekuulamisel selgus, et hüüdjaks oli ruumis
vahel, kus asjatult püüti üksteisele midagi selgeks teha, tuli
tungelnud
rahvahulgast
hoopis
üks
mehehääl.
tihti ette. Kord pöördunud viljavooris seisvate talumeeste
Ülekuulamisega asi lõppeski.
hulgas liikunud korrapidaja sõdur Igevere küla peremehe
Niisiis — lõpp hea, kõik hea.
Juhan Otsa poole ja seletanud midagi, millest too tuhkagi aru
(Järgneb)
ei saanud. Mees teeselnud arusaamist, noogutanud peaga ja

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalus

19.06.1997 nr. 9

Haaslava valla eelarvest haridusteenuste eest tasumise kord
Kooskõlas Haaslava valla põhimääruse p. 17.28. ja vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 44 p. 6. Haaslava
Vallavolikogu otsustab:
Kinnitada Haaslava valla eelarvest haridusteenuste eest tasumise kord alates 01.07.1997
Maie Kajalaid
volikogu esimees

Haaslava valla eelarvest haridusteenuste eest tasumise kord
Käesolev kord reguleerib väljaspool valda üldharidus- ja huvikoolides õppivate ja lasteaedades käivate laste ülalpidamiskulude
eest tasumist.
1. Ülalpidamiskuludeks loetakse selliseid kulutusi, mida ei kaeta riigieelarve vahenditest (pedagoogide töötasu, õpikute
soetamise vahendid), ega sihtotstarbelistest vahenditest (investeeringud ehitusteks ja kapitaalremondiks) , toitlustamiskulud,
kohalike omavalitsuste poolt oma territooriumil elavatele õpilastele tehtavad soodustused.
2. Haridusteenuste eest tasumine toimub omavalitsuste täitevorganite ja Haaslava Vallavalitsuse vahel valla eelarves selleks
ettenähtud vahendite arvel sõlmitud lepingute alusel. Lepingute sõlmimiseks tuleb haridusteenust osutaval omavalitsusel
esitada Haaslava Vallavalitsusele kooli ülalpidamiskulude kalkulatsioon ja seal õppivate laste nimekiri klasside kaupa
hiljemalt 6 nädalat enne uue eelarveaasta algust.
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3. Õpilaskodus (kooli internaadis) elamise kulude katmine ei ole vallavalitsusele kohustuslik. Vastavate kulude osalise või
täieliku katmise otsustab vallavalitsus lastevanemate või hooldajate taotluste põhjal.
4. Õhtukeskkoolis õppimise kulude katmine ei ole vallavalitsusele kohustuslik. Vastavate kulude osalise või täieliku katmise
otsustab vallavalitsus esitatud avalduse põhjal.
5. Laste huvihariduse kulude katmine ei ole vallavalitsusele kohustuslik. Vastavate kulude osalise või täieliku katmise otsustab
vallavalitsus lastevanemate või hooldajate taotluste põhjal.
6. Lastevanematel, kes ei soovi oma laste õppima asumist või õpingute jätkamist elukohajärgses valla munitsipaalkoolis, tuleb
sellest vallavalitsust informeerida hiljemalt kaks kuud enne uue õppeaasta algust.
7. Väljaspool valda lasteaedades käivate laste ülalpidamiskulude katmine ei ole vallavalitsusele kohustuslik. Vastavate kulude
katmise otsustab vallavalitsus lastevanemate või hooldajate taotluste põhjal ainult sellisel juhul kui oma valla lasteaiakohad on
täidetud ja mitte suuremas summas kui seda on valla lasteaias ülalpidamiskulud ühe lapse kohta.
8. Ülalpidamiskulude tasumise kohta annab vallavalitsus lapsevanemale garantiikirja, mis tuleb esitada haridusasutusse, kuhu
soovitakse astuda.Ilma selle kirjata vastuvõetud lapse ülalpidamiskulude tasumist vallavalitsus ei garanteeri.
9. Käesolev kord hakkab kehtima alates 01.07.1997

Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalus

19.06.1997 nr. 11

Haaslava valla jäätmekäitluse eeskirja kinnitamine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg1 ja jäätmeseaduse § 9 lg 2 Haaslava Vallavolikogu
määrab:
1. Kehtestada Haaslava valla jäätmekäitluse eeskiri.
2. Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 27.04.1994.a. määrusega kinnitatud avaliku korra eeskirjade punktid 5.5, 5.6,
6.2, 6.4 ja 6.6.
3. Kohustada Haaslava Vallavalitsust korraldama AS SAB Aardla prügila jäätmetalongide kättesaadavus ja organiseerima
klaastaara kogumise.
4. Kohustada Haaslava Vallavalitsust korraldama valla territooriumit läbiva Tartu — Aardla prügila tee ääre korrastamise.
5. Käesolev määrus jõustub 1. juulil 1997.a.
Maie Kajalaid
vallavolikogu esimees

Haaslava valla jäätmekäitluse eeskiri
1. Eeskirja ülesanne ja mõjupiirkond.
1.1. Jäätmekäitluseeskiri reguleerib Haaslava valla territooriumil olmejäätmete ja tootmisjääkide kogumist, sorteerimist, vedu,
töötlemist, ladustamist ja matmist, jäätmete tekitaja, territooriumi valdaja, jäätmekäitlusettevõtete ja omavalitsuse vahelisi
suhteid jäätmekäitlusalases tegevuses.
1.2. Jäätmekäitluseeskirja ülesandeks on piirata tootmis- ja olmejäätmete teket, parandada jäätmekäitluskohtade olukorda ja
suurendada jäätmete teisese toormena ärakasutamist.
1.3. Üldmõisted
Jäätmed — inimtegevuses moodustunud, oma tekkimise ajal või tekkekohas kasutuselt kõrvaldatud esemed, ained või nende
jäägid.
Ohtlikud jäätmed — jäätmed, mis on oma omadustelt inimese tervisele ja keskkonnale kahjulikud ning nõuavad erimenetlust
käitlemisel. Ohtlikud jäätmed on määratletud Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi 29. septembril 1991. a. määrusega nr. 14
kinnitatud "Eesti jäätmeklassifikaatoris".
Inertsed jäätmed — jäätmed, mis on kahjuliku toime poolest keskkonna suhtes väheaktiivsed jäägid. Inertsed jäätmed on
määratletud Eesti jäätmeklassifikaatoris.
Jäätmekäitlusettevõte — ettevõte, mille tegevuseks on jäätmete kogumine, sorteerimine, vedu, töötlemine, ladustamine ja
matmine vastavalt jäätmeloas ettenähtud tingimustele.
Jäätmeluba — maavalitsuse keskkonnaosakonnast väljastatav tegevusluba (Eesti Vabariigi Keskkonnaministri määrus nr. 31,
13.11.1992) ettevõtetele ja muudele juriidilistele isikutele, kes tekitavad, koguvad, kasutavad, veavad, töötlevad, ladustavad või
matavad jäätmeid.
Jäätmete tekitaja — juriidiline või füüsiline isik, kes tekitab jäätmeid.
Jäätmekäitluskoht — jäätmetöötlusettevõte, jäätmete ladustus- või matmispaik, jäätmete ümberlaadimiskoht, ohtlike jäätmete
vastuvõtukoht.
Territooriumi valdaja — kinnistu omanik, lepinguline kasutaja või rentnik ja krundi haldaja Haaslava vallas.
Suuregabariidilised ja rasked jäätmed — vana mööbel, jalgrattad, televiisorid, WC-potid, vannid, kraanikausid ,elektri- ja
gaasipliidid, külmikud jne.
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2. Jäätmete kogumine
2.1. Kõigil jäätmete tekitajatel Haaslava vallas peavad olema individuaalsed jäätmete kogumise vahendid või ühise jäätmete
kogumisvahendi kasutamise lepingud.
2.2.Kogumisvahendina võib kasutada:
2.2.1. kaanega suletavaid jäätmekonteinereid, mida on võimalik tühjendada jäätmeautode tõstemehhanismidega või milles
jäätmed veetakse käitluspaigale;
2.2.2. jäätmekotte, mis on valmistatud niiskuskindlast paberist või plastikust ja asetatud kaanega suletavasse kotihoidjasse;
2.2.3. sette- ja kogumiskaeve, mis on ehitatud projektide kohaselt;
2.2.4. purunemiskindlat ja korralikult suletavat taarat ohtlike jäätmete jaoks.
2.2.Kogumisvahendi omanik või haldaja vastutab kogumisvahendi korrasoleku ja selle ümbruse korra ja puhtuse eest.
Kogumisvahendid peavad olema puhtad, terved ja korralikult suletud, et vältida sademete, niiskuse ja loomade pääsemist
kogumisvahenditesse.
2.3.Kogumisvahendi omanik või haldaja, vastutab , et kogumisvahendisse ei pandaks:
- ohtlikke jäätmeid;
- vedelaid ja määrivaid jäätmeid;
- ehitusprahti ja kive;
- suuregabariidilisi ja raskeid jäätmeid;
- kuuma tuhka, süsi või põlevaid esemeid.
2.4. Kogumisvahendites oleva prügi põletamine on keelatud.
2.5. Territooriumi valdajal peab kogumisvahendeid olema piisavalt, lubatud on ühiskonteinerite paigaldamine.
2.6. Ühiste kogumisvahendite asukoht tuleb kooskõlastada Haaslava Vallavalitsusega.
2.7. Kogumisvahend peab asuma kõval tasasel alusel ja soovitavalt olema varjatud aia või hekiga. Kogumisvahend peab asuma
prügiveoautole ligipääsetavas kohas. Juurdepääs konteinerile peab olema ka talvel lumest puhas.
2.8. Heitvee või fekaalide kogumiskaevud peavad vee reostuse vältimiseks olema vettpidavad. Kinnised kaevud peavad olema
ventileeritud.
2.9. Kogumissüsteemi käivitamisel on jäätmete tekitaja kohustatud viima paberi, papi, metalli, klaasi (ja muu
ümbertöötlemiseks vastu võetava materjali) Haaslava Vallavalitsusega kooskõlastatud kogumispunktidesse.
2.10. Suuregabariidilised ja rasked jäätmed veab jäätmete tekitaja ise prügimäele või asetab vastavat teenust osutava
jäätmekäitlusettevõttega kokkulepitud ajaks oma konteineri juurde.
2.11. Ohtlikud jäätmed on territooriumi valdaja ja jäätmete tekitaja kohustatud viima selleks määratud kogumispunkti või
tellima vastava teenuse jäätmekäitlusettevõttelt.
2.13.Ohtlike jäätmete kogumispunktid määrab kindlaks Haaslava Vallavalitsus kooskõlas Tartu Maavalitsuse
keskkonnaosakonnaga.
2.14. Jäätmekäitluses tuleb vältida ohtlike jäätmete segunemist inertsetega ja omavahel.
3. Jäätmete äravedu
3.1. Jäätmete äravedu korraldab kogumisvahendi omanik või haldaja oma vahenditega või kokkuleppel spetsialiseeritud
jäätmekäitlusettevõttega.
3.2. Olmejäätmete konteinereid, sette- ja kogumiskaeve tuleb tühjendada piisavalt sagedasti, et vältida territooriumi reostumist.
3.3. Sõnniku, vedelsõnniku, virtsa ja reoveesette kasutamisel aedades ja põldudel tuleb järgida väetamise ja reoveesette
kasutamise korda (Eesti Vabariigi Keskkonnaministri määrus 04.07.1994 nr 23).
4. Jäätmete ladustamine
4.1. Jäätmeid (v.a. ohtlikke jäätmeid) võib Haaslava valla territooriumilt ladustada ainult AS SAB Aardla prügilasse.
4.2. Jäätmete ladustamine ja matmine (v.a. komposteerimine ja pinnase täitmine ehitusprügiga) on keelatud.
4.3. Köögivilja- ja aiapidamisjäätmed võib territooriumi valdaja oma territooriumil komposteerida, kusjuures:
4.3.1. kompost peab olema paigutatud selliselt, et see ei põhjusta ohtu keskkonnale ega inimeste tervisele;
4.3.2. komposteerimiskoht ei tohi olla lähemal kui 15 m salvkaevust ja 30 m puurkaevust;
4.3.3. komposteerimiskoht võib paikneda krundi piiril vaid naaberkrundi valdaja nõusolekul;
4.3.4. komposteerimiskoht ei tohi asuda veekaitsevööndis.
4.4. Toiduainetööstuse tootmisjäätmete komposteerimine peab olema kooskõlastatud Haaslava Vallavalitsusega.
4.5. Sette- ja kogumiskaevude vedelaid jäätmeid ladustatakse Haaslava vallas Roiu aleviku reoveepuhastisse või AS SAB
Aardla prügilasse, tahked jäätmed komposteeritakse kooskõlas väetamise ja reoveesette kasutamise piiramise korraga.
4.6. Inertsed ehitusjäätmed ja ülejääkpinnased tuleb kasutada teede jms. täiteks.
4.7. Saepuru ja muud puidujäätmed põletatakse küttekolletes, komposteeritakse vastavalt käesoleva korra p.4.3. või
ladustatakse AS SAB Aardla prügilas.
4.8. Ühe surnud looma või selle looma jäänused maetakse järgides veekaitse nõudeid territooriumi valdajaga kooskõlastatult,
kahe või enama looma või loomajäänuste matmisel tuleb matmispaik kooskõlastada Haaslava Vallavalitsusega.
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5. Kontroll ja vastutus
5.1. Territooriumi valdaja peab tagama käesoleva eeskirja täitmise.
5.2. Jäätmete tekitaja ja territooriumi valdaja vastutavad ohtlike jäätmete ohutu hoidmise eest kuni üleandmiseni vastavasse
kogumispunkti või ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.
5.3. Territooriumi valdaja on kohustatud kõrvaldama vales kohas ladustatud jäätmed või ladustamata jäätmed.
5.4. Jäätmekäitluse eeskirja täitmist kontrollivad Haaslava Vallavolikogu määratud ametiisikud ja vallavalitsuse vastutav
töötaja.
5.5. Eeskirja rikkujaid karistatakse jäätmeseaduses ja haldusõigusrikkumise seadustikus kehtestatud korras.

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
02.06.1997
nr. 202
Nõustuda Koke külas endise Roio kinnistu 38 talu maast 32
073 m2 maa ostueesõigusega erastamisega Ivan Mihhailovile,
kes elab samas. Taotletaval maal asuvad taotlejale kuuluvad
hooned. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa.
02.06.1997
nr. 203
Anda kasutusluba järgmistele ehitistele: Lonni Ljamina
ühepereelamu Roiul; AS Pindi Invest ja OÜ Männiku
kaasomanduses olev Kartulihoidla Roiul.
02.06.1997
nr. 204
Kinnitada 27. mail toimunud eluruumide avalikul
enampakkumisel erastamise tulemused :
Aardla maja 38 -5 müügihind 3 588 krooni , ostja
Lembit Rinaldo
Roiu, Männi 3-13 müügihind 9 885 krooni, ostja
Margus Mitt
Roiu, Männi 4-8 müügihind 5 141 krooni, ostja
Galina Sazonova
Roiu, Männi 2-5 müügihind 5 879 krooni, ostja
Jaan Mölder
Roiu, Männi 3-2 müügihind 40 000 krooni, ostja
Tiiu Malm
Lugeda enampakkumine nurjunuks osavõtjate puudumise
tõttu järgmiste korterite osas: Aardla 69-6, Aardla 38-6,
Aardla 36-2, Roiu, Oja 7-17, Roiu, Oja 7-6.
02.06.1997
nr. 205
Kuulutada välja kirjalik pakkumine Priiuse Seltsimaja
1997.a. remonttööde teostamiseks ning kinnitada pakkumise
juhend.
16.06.1997
nr. 206
Kinnitada Roiu alevikus asuva endise Kirsimäe kinnistu 2970
omanikult Kotlip Jonasselt õigusvastaselt võõrandatud
0,9014 ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks 86 422
krooni ning määrata kompensatsioon 86 422 krooni
omandireformi õigustatud subjektile Olev Joonasele, kes elab
Tallinnas Puhkekodu tee 61-11.
16.06.1997
nr. 207
Tagastada Mõra külas 11,0 ha õigusvastaselt võõrandatud
maad Mällo talu taastamiseks omandireformi õigustatud
subjektile Alfred Morkile (surnud 24.08.1992). Tagastataval
maal asuvad Andres Peikerile kuuluvad hooned.
16.06.1997
nr. 208
Nõustuda Aadu Issako (surnud 15.07.1992) omandusse
4,2225 ha nõudeõigusest suurema pindalaga õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamisega ning kinnitada riigile
tasutava võla suuruseks 33 111 krooni.

16.06.1997
nr. 209
Tagastada Aadu Issako (surnud 15.07.1992) omandusse 9,37
ha õigusvataselt võõrandatud maad Koke külas Kunnimäe
maaüksuse taastamiseks. Tagastataval maal hooned
puuduvad.
16.06.1997
nr. 210
Nõustuda omaniku Anne Raudsaare taotlusega temale Mõra
külas kuuluva maaomandi jagamisega kaheks kinnisasjaks
seoses sooviga saada juurdepääs II maatükile läbi Katrin
Rudi kinnistu ning osa maast võõrandada: I maatükk 7,38 ha
(Tamme maaüksus) ja II maatükk 0,32 ha (Sinilind 11
maaüksus).
16.06.1997
nr. 211
Nõustuda omaniku Katrin Rudi taotlusega temale Mõra külas
kuuluva maaomandi jagamisega kaheks kinnisasjaks seoses
sooviga osa maast võõrandada: I maatükk 1348 m2 (Rudi
maaüksus) ja II maatükk 180 m2 (Tamme maaüksus).
16.06.1997
nr. 212
Nõustuda Aardla külas endise Roodna 61 talu maast 12 276
m2 maa ostueesõigusega erastamisega Konstantin Malinenile,
kes elab samas. Taotletaval maal asuvad taotlejale kuuluvad
hooned. Maa sihtotstarve on elamumaa.
16.06.1997
nr. 213
Nõustuda Koke külas endise Kolga 15/16 talu maast 17 087
m2 maa ostueesõigusega erastamisega Margus Pleksnerile,
kes elab Roiu alevikus Männi 5-18. Taotletaval maal asub
taotlejale kuuluv pooleliolev ehitis. Maa sihtotstarve on
maatulundusmaa.
16.06.1997
nr. 214
Nõustuda Koke külas endise Liivaku A-30 ja Kortsu 35
talude maast 53 828 m2 maa ostueesõigusega erastamisega
Elvi Laja, Andres Laja ja Liisi Laja kaasomandusse võrdsetes
mõttelistes osades. Taotletaval maal asuvad taotlejaile
kuuluvad hooned. Maa sihtotstarve on maatulundusmaa.
Maaüksuse nimetus: Sipelga.
16.06.1997
nr. 215
Nõustuda Kurepalu külas endise Kure 25 talu maast 5 841 m2
maa ostueesõigusega erastamisega Anne Kalvile, kes elab
Tartus, Kaunase pst 12a-25. Taotletaval maal asuvad
taotlejale kuuluvad pooleliolevad hooned. Maa sihtotstarve
on elamumaa, maaüksuse nimetus: Ojakalda.
16.06.1997
nr. 216
Nõustuda Mõra külas endise Männiku A-72 talu maast 2043
m2 maa ostueesõigusega erastamisega Heli Loodusele, kes
elab Tartus, Akadeemia 1-12. Taotletaval maal asuvad
taotlejale kuuluvad hooned. Maa sihtotstarve on elamumaa,
maaüksuse nimetus: Sinilind 5.
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30.06.1997
nr. 222
16.06.1997
nr. 217
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust 300 krooni järgmistele
Nõustuda Kitseküla külas endise Kooli XIa talu maast 2,67
taotlejatele: Koidula Teder, Maret Kants, Marta Kilgi, Aiu
ha maa ostueesõigusega erastamisega Vello Volteinile, kes
Oja ja Gaissa Habakuk.
elab Tartus, Suur-Kaar 1b. Taotletaval maal asuvad taotlejale
30.06.1997
nr. 223
kuuluvad pooleliolevad hooned. Maa sihtotstarve on
Kujundada munitsipaalettevõte RAV ümber Haaslava valla
maatulundusmaa, maaüksuse nimetus: Laurijõe.
munitsipaalasutuseks RAV 1. septembriks 1997.a. Teatada
16.06.1997
nr. 218
Roiu ja Aardla soojatarbijaile munitsipaalettevõtte
Nõustuda Kriimani külas endise Heiti A-4 talu maast 4 353
katlamajadest sooja tootmise lõpetamisest ning lõpetada
m2 maa ostueesõigusega erastamisega Ludvig Maripuule, kes
soojatootmise lepingud 1. septembrist 1997.a. ME RAV
elab Tartus, Jalaka 56-27. Taotletaval maal asuvad taotlejale
direktoril lõpetada töölepingud ning koondada töötajad
kuuluvad hooned. Maa sihtotstarve on elamumaa, maaüksuse
seoses
töömahu
vähenemisega
alates 01.09.1997.
nimetus: Sarapuu.
Moodustada reorganiseerimiskomisjon koosseisus Margus
16.06.1997
nr. 219
Pleksner, Valeri Rudakov ja Maire Manglus, komisjonil
Anda kasutusluba järgmistele ehitistele: Hans Sorga aiamaja
korraldada vara, kohustuste ja dokumentatsiooni üleandmine
Mõra külas aiandusühistus SINILIND; AS LEPA viilhallid
1.
septembriks
1997.a.
ning
esitada
loodava
nr. 1 ja 2 ning alajaam Koke külas; Olev Lilla elamu
munitsipaalasutuse struktuur ja põhimäärus vallavalitsusele
Kurepalu külas.
hiljemalt 01.08.1997.
30.06.1997
nr. 220
07.07.1997
nr. 224
Anda kasutusluba järgmistele ehitistele: Aleksei Gavrilenkovi
Moodustada Roiu reoveepuhastusseadmete rekonstrueerimise
ajamaja Unikülas ROOSI aiandusühistus; Lembit Toomemäe
järelvalvekomisjon piiratud enampakkumise tulemuste
elamu Koke külas.
hindamiseks, ehitustööde järelevalveks ja vastuvõtmiseks
30.06.1997
nr. 221
koosseisus Margus Pleksner, Valeri Rudakov, Mart Taklai ja
Erastada avalikul enampakkumisel tähtajaga 30. juuli k.a.
Rein Kalda.
järgmised eluruumid:
07.07.1997
nr. 225
Roiu, Männi 5-17, alghind 7640.- EEK
Tunnistades
kehtetuks
vallavalitsuse
24.03.1997.a.
Roiu, Männi 4-27, alghind 7788.- EEK
korralduse nr. 135 kinnitada Saarlase IIB talu omanikult Karl
Roiu, Oja 8-16, algjind 8122.- EEK
Sild ühistamise teel õigusvastaselt võõrandatud vara
Roiu, Kesktänav 6-3, alghind 5369.- EEK
võõrandamisaegseks maksumuseks 61 805 krooni ja määrata
Ignase, Villemi 8-9, alghind 5683.- EEK
sama suur kompensatsioon võrdsetes osades omandireformi
Ignase, Villemi 5-3, alghind 11276.- EEK
õigustatud subjektidele Artur Sild, Edgar Sild, Helmi Tõlgo
Ignase, Villemi 5-4, alghind 11329.- EEK
ja Endla Kuusk.
ja alandatud hindadega järgmised eluruumid:
07.07.1997
nr. 226
Roiu, Oja 7-17, alghind 4018.- EEK
Alustada menetlust omanikult Reinhold Hansenilt Igeveres
Roiu, Oja 7-6, alghind 2241.- EEK
Tanni 45 talust õigusvastaselt võõrandatud vara
Aardla, maja 38-6, alghind 2821.- EEK
kompenseerimiseks. Hoonete võõrandamisaegse maksumuse
Aardla, maja 36-2, alghind 1546.- EEK
kindlakstegemiseks määrata ekspertiis Tartu Maavalitsuse
Moodustada enampakkumise läbiviimiseks komisjon
juures asuvalt ekspertiisikomisjonilt.
koosseisus Valeri Rudakov, Sirje Siimo ja Margus Pleksner.

Mälestame lahkunuid

Helga-Anete Luik
26.07.1931 — 20.06.1997
Ignase

Ülo Vijar
18.06.1956 — 05.07.1997
Kitseküla

Ella Suurmann
10.02.1894 — 10.07.1997
Kitseküla

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

