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Kelle poole pöörduda?
Igaühel on asjaajamist vallamajas, samuti tekib
tihti küsimusi mitme kohaliku elu valdkonna kohta. Kelle
poole pöörduda? Oleme juba varem avaldanud
vallavalitsuse kantselei tööajad, täna tutvustame lähemalt
ametnikke , kellele ühe või teise küsimuse lahendamine
on tööülesandeks. Avaldame uuesti ka nende
vastuvõtuajad. Muul ajal tulles peab arvestama, et
vajalikku inimest ei pruugi kohal olla ja seetõttu on
soovitav väljaspool vastuvõtuaega kohtumine enne
telefonitsi kokku leppida.
Kantselei juhataja
Merle Viira (T, K, N 9-13 ja 14-17)
Passivahetus, elukoha registreerimine (sisse- ja
väljakirjutused), kaitseteenistuse arvestus, avalduste ja
kirjade vastuvõtmine, valla õigusaktide tutvustamine,
paljundus- ja masinakirjatööd, valla infolehe levitamine.
Sotsiaalnõunik
Anu Kruus (T, N 9-13 ja 14-17)
Sotsiaalhoolduse ja pensioniküsimused, toetused
ja abirahad, hariduse ja kooli probleemid, lastekaitse,
kultuur, tervishoid, töötute arvestus ja hädaabitööde
organiseerimine, RKO nn. "kollased kaardid" ja erastamisväärtpaberiarvete avamine.
Maakorraldaja
Vahur Nõgene (E, R 9-13)
Maakasutuse ja tagastamise, asendamise ning
kompenseerimise küsimused, maksualuste maade
arvestus,
maaparandussüsteemide
hooldamine,
keskkonnakaitse, haldusõigusrikkumised eelnimetatud
valdkondades.
Metsaameti Haaslava valla metsaspetsialist
Kalju Kotkas (E, R 8-11)
Metsakorraldus ja hindamine, raiepiletid,
metsakasutuse
järelevalve.
Haldusõigusrikkumised
metsakasutuse ja raide osas.
Politseiprefektuuri Haaslava konstaabel
Ivar Dubolazov (T 14-17 ja R 9-13)

Korrakaitse,
õigusrikkumiste
tõkestamine,
turvalisuse tagamine, valla heakorra eeskirjade täitmise
kontroll, haldusõigusrikkumiste juurdlemine ja protokollide koostamine.
Pearaamatupidaja
Ida Talbonen (igal tööpäeval 8-13)
Eelarve- ja finantsküsimused, arveldused, valla
vara arvestus ja sellega tehtavad tehingud.
Raamatupidaja
Riina Rosenthal (igal tööpäeval 14-17)
Välja- ja sissemaksed kassasse,
palgatõendid.

töötasud,

Vallasekretär
Aavo Omann (igal tööpäeval 8-13 ja 14-17)
Notariaaltoimingud, valla elanike, majapidamiste, maakasutuse, hoonete, loomapidamise ja omandireformi registrite pidamine ning tõendite ja arhiiviteatiste
väljastamine nende alusel, sündide ja surmade registreerimine, võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise küsimused, juriidiline nõuanne, infolehe toimetamine.
ME RAV direktor
Marko Sild (E, K, R 10-13 Roiul Männi 5-1)
Elamu ja soojamajandus, kommunaalteenused
ja heakord asulates, teede korrashoid ja lumetõrje,
haldusõiguserikkumised eeltoodud küsimustes.
ME RAV pearaamatupidaja Maire Manglus
(E, R 10-12, N 14-16 Roiul K 10-17 Villemil)
Üüride ja kommunaalteenuste tasu arvestamine
ja vastuvõtmine, eluruumide erastamise dokumentide
vastuvõtmine, üüri- ja rendilepingute sõlmimine ja muutmine, elamispinnatõendite väljastamine, arveldused
munitsipaalettevõttega.
ME RAV raamatupidaja Sirje Siimo
(T 14-16 K, R 10-12 Roiul, N 10-17 Aardlas)

Üüride ja kommunaalteenuste arvestamine ja
vastuvõtmine, eluruumide erastamise dokumentide
vastuvõtmine, üüri- ja rendilepingute sõlmimise avalduste
vastuvõtmine, elamispinnatõendite väljastamine.
Kuuste Arveldusühistu raamatupidaja
Maire Anni(E,T 9-13,K14-17 Roiul Männi 5-1)
Arveldused Kuuste sovhoosi tööosakutega ja
ühistatud vara osakutega, nende arvestus ja
väljamaksmine, laenulepinguid omavate ettevõtete
kontroll vara säilimise ja võlgade tasumise osas,
arhiiviteatiste
väljastamine
Kuuste
sovhoosi
arhiiviandmete alusel.
Vallavanem
Margus Pleksner (T 14-17 ja R 9-13)
Kaebused eelnimetatud vallavalitsuse töötajate
tegevuse peale, valla elu ja omavalitsuse üldküsimused

ja planeerimine, tehingud valla varaga, valla nimel
sõlmitavad lepingud.
Vallamaja on avatud igal tööpäeval kella 8-13 ja
14-17. Igal esmaspäeval on kella 9-10 vallavalitsuse
istung, mistõttu esmaspäeviti võivad vallavalitsuse
töötajad sel ajal hõivatud olla. Alati saab informatsiooni
telefonil 490130 nii vastuvõtuaegade kui ka selle kohta,
kelle poole ühes või teises küsimuses pöörduda.
Volikogu koosolekud toimuvad reeglina üks
kord kuus. Volikogu esimehel Voldemar Kuningal,
aseesimehel ja maa- ning omandireformi komisjoni
esimehel Tõnu Ojamaal, sotsiaalkomisjoni esimehel
Vallas Kiiselil, revisjonikomisjoni esimehel Maie
Kajalaidil vallamajas vastuvõttu ei ole, kuid nendele
suunatud kirjad ja avaldused võib jätta edasiandmiseks
kantselei juhataja Merle Viira juurde või saata koju.

Valla eelarve tulude ja kulude jaotus III kvartalis
Vallavalitsus esitas kokkuvõtte valla eelarve täitmisest käesoleva aasta kolmandas kvartalis. Et kuivad absoluutarvud
räägivad kõrvalseisjale vähe, näitlikustame neid alljärgneva skeemi abil. Võtame kõigist valla eelarve tuludest ja kuludest juhusliku sada krooni ning vaatleme, kust on see laekunud ja milleks kulutatud (kroonides ja sentides).

EELARVE TULU 100 krooni
Toetus riigieelarvest
Tulumaksust
Laekumised üüridest valla majadest
Eraldised õpetajate töötasudeks
Eluasemetoetuste maksmiseks vallale antud avanss
Eraldised väljamakstud eluasemetoetuste katteks
Sihteraldis koolimaja katuse remondiks
Muud laekumised
Eraldised toimetulekutoetuste maksmiseks
Eraldised päästeteenistuse kulude katteks
Tulu valla vara müügist
Laekumine metsaraide kännurahast
Maamaksust
Eraldised tervishoiukulude katteks
Eraldised õpilasbussiliinide ülalpidamiseks
Laekumised mujalt tulnud laste koolituskulude katteks
Eraldised 4 ja enam lapsega perede toetusteks
Eraldised erastamise läbiviimiseks
Laekumine trahvidest
Eraldised Tshernobõlis kannatanute toetuseks
Eraldised riigikaitseteenistuse kulude katteks
KOKKU:
EELARVE KULU 100 krooni

25,68
17,76
15,89
12,69
6,73
5,82
3,06
2,53
1,61
1,58
1,54
1,37
0,76
0,68
0,68
0,53
0,37
0,36
0,14
0,13
0,09
100,00

Elamu- ja kommunaalmajanduse kulude katteks
Valla valitsemiskulude katteks
Õpetajate palkadeks
Kooli ülalpidamiseks
Lasteaia ülalpidamiseks
Mujal õppivate laste koolituskulude katteks
Kultuurimaja ja kooride kulude katteks
Teede korrashoiu kulude katteks
Sotsiaalabi toetuste maksmiseks
Sotsiaalhoolduse kulude katteks
Päästeteenistuse kulude katteks
Volikogu kulude katteks
Õpilasbussiliinide käigushoidmiseks
Raamatukogu kulude katteks
Korrakaitseks
Erastamiskulude katteks
KOKKU
Nende kahe "sajakroonise" kõrvutamisel on
igaühel võimalik teha järeldusi valla raha laekumise ja
kulutamise kohta. Kõigepealt näeme, et igast sajast
kroonist tuli vallaelanike otsestest maksudest (tulu- ja
maamaks) vaid 18 krooni 53 senti. Kui lisame siia veel
24.63 krooni, mis on tulnud mitmesugustest kohalikest
laekumisest jääb järgi 75.35. Seega tuli kolmveerand
rahast riigieelarvest. See sisaldab nii meie oma elanike
kaudseid makse (käibemaks, ettevõtete tulumaks,
riigilõivud jne) kui ka teistest piirkondadest laekunud tulu
ümberjaotamist.

27,45
16,12
14,77
13,23
9,05
6,11
2,55
2,18
2,18
1,67
1,29
1,14
0,92
0,83
0,27
0,24
100,00
Võtame
veel
ühe
näite:
Üürist
ja
eluasemetoetusest laekus kokku 21.71, elamu- ja
kommunaalkulude katteks tuli maksta aga 27.45.Seega
tuli igast sajast kroonist võtta 5.74 ja sellega katta
üürivõlglaste poolt maksmata jäetu. See raha jääb aga
korralikel üürimaksjatel oma eluaseme remondiks või
muuks vajalikuks kulutamata.
Kui kellelgi tekib toodud numbrite uurimisel
ideesid ja arvamusi valla tulude suurendamiseks ja
kulude otstarbekamaks jaotamiseks, siis andke sellest
teda valitud vallavolikogu liikmetele või vallavalitsusele.
See on meie kõigi ühine raha ja ühine mure.

Sünniaasta 1994
Uued talud.
Ants Tillison

Aadami küla

Tapu talu
28,0 ha

1.oktoober 1994
Lange küla

Liidi Aadusoo

Roiu
(Kõivuküla)

Udre talu
29,9 ha

Maarek Käärst

Väino Kerge

Kriimani küla

Savila talu
1,3 ha

Kelly Krull

13.oktoober 1994
Aadami küla

Mälestame lahkunuid
Palju õnne
emadele ja isadele!

Amanda Voltri
14.11.1905 - 21.10.1994
Aadami küla

Politseikroonika.
Ööl vastu 28.oktoobrit murti sisse Kurepalus
kohviku "Priius" ruumidesse, kust varastati lauaarvuti,
sigarette, kassette, shokolaadi, alkoholi ja diskopult.
Kahju on 8000 krooni.
17.oktoobril pandi toime sissemurdmine H.M.
garaazi Kurepalus ja varastati neli NOKIA talvekummi.
Kuritegu on avastatud ja süüdlane teada.

Ööl vastu 3.novembrit varastati Ignase külas
N.V. keldrist hoidiseid, konserve ja kapsast. Tekitatud
kahju suuruseks hinnati 960 krooni.
Vargad tegutsesid ka Roiu alevikus, kus ööl
vastu 29.oktoobrit on varastatud kaks jalgratast.

Vallavolikogu istungitelt
19.oktoobril toimus volikogu 13.istung. Kohal
oli kaheksa volinikku valitud üheteistkümnest. Istungit
juhatas volikogu esimees Voldemar Kuningas.
Kuulati informatsiooni endise Tuigo koolimaja
Haaslava Talunike Seltsile kasutada andmise tingimuste
kohta. Põhimõtteline nõusolek hoone 10 aastaks tasuta
kasutada andmise kohta tehti eelmisel istungil. Seltsi
esimees Tõnu Ojamaa esitas seltsipoolsed tingimused:
vallavalitsuse kanda jääksid hoone remondi kulud
remondimaterjalide eest ning 80% tööde maksumusest,
talunike selts kannaks 20% tööde maksumusest.
Kuna neid ettepanekuid ei olnud enne
vallavalitsusega läbi arutatud, lükati küsimuse lõplik
otsustamine edasi, kuni volikogu maa- ja omandireformi
komisjon on pidanud vallavalitsusega läbirääkimised ja
töötanud üheskoos välja renditingimused.
Võeti vastu sotsiaalkomisjoni poolt esitatud
eelnõu alusel määrus sotsiaalabi toetuste andmise korra
kohta (avaldatud käesoleva numbri õigusaktides)
.Määruse vastuvõtmise poolt oli 5, erapooletuks jäi 2
volikogu liiget.
Täiendati
eelkoolihariduse
finantseerimise
korda. Nüüdsest antakse eelkoolihariduse finantseerimiseks 300 krooni kuus ka nende laste
eelkoolihariduse finantseerimiseks, kes käivad väljaspool
valda asuvates lasteasutustes. Sellist korda toetas 5
volikogu liiget, 2 jäi erapooletuks.

Kuulati ära valla pearaamatupidaja esitatud
vallavalitsuse informatsiooni III kvartali valla eelarve
täitmise kohta. Volikogu tegi revisjonikomisjonile
ülesandeks mõningate eelarvekulude kontrollimise:
elamumajandus,
kooli
söökla
renditingimused,
kultuurimaja kulud, veoauto remondikulud.
Täiendati erastamisele kuuluvate eluruumide
nimekirja valla munitsipaalomandusse kuuluvates
majades.
Otsustati Tartumaa Tervisekeskuse (endine
maakonna polikliinik) võtmine viie valla kaasomandusse.
Poolt oli 6, vastu 1 ja erapooletuid 1.
Otsustati tasustada volikogu liikmeid, kes
võtavad osa volikogu eestseisuse koosolekuist
arvestusega 30 krooni iga töötunni eest. Poolt oli 7, vastu
1.erapooletuid 1.
14.istung oli planeeritud 2.novembrile, kus pidi
arutatama valla lisaeelarvet ja kinnitatama maamaksuprotsent 1995.aastaks, kuid kohale ei ilmunud otsustamiseks vajalikul arvul volikogu liikmeid ja istung jäeti
ära.
Seni on veel vastu võtmata ka maamaksusoodustuste andmise tingimused, mistõttu vallavalitsus ei
ole saanud kellelegi teha maksusoodustusi. Järgmise
aasta maksuvabastuse kohta tuleb andmed esitada maksuametile 15.novembriks.

Õigusaktid
Haaslava valla eelarvest sotsiaalabi toetuste määramise kord
Kinnitatud Haaslava Vallavolikogu määrusega nr. 13/2 19.10.1994
1. Sotsiaalabi toetuste määramist teostab
Haaslava Vallavalitsus vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
juhendamisel vastavalt käesolevale korrale.
2. Toetuse määramise aluseks võib olla
2.1 taotleja kirjalik avaldus
2.2 vallavalitsuse liikme kirjalik ettepanek
2.3 sotsiaalkomisjoni otsus
3. Sotsiaalabi toetust võib maksta ühekordsete
toetustena vanuritele, lastega peredele ja invaliididele,
kelle netosissetulek on kuus alla 450 krooni ühe pereliikme kohta.
3.1 Ühele isikule võib toetust maksta kuni kaks korda
aastas.

3.2 Ühekordse toetuse ülemmääraks on 300 krooni.
3.3 Matuste korraldamiseks antakse toetust 300 krooni.
4. Kui toetuse taotlus ei vasta käesoleva korra
p.3 tingimustele, edastatakse taotlus sotsiaalkomisjonile,
kes teeb oma otsuse vastavalt p. 2.3
V. Kuningas
Volikogu esimees
V.Kiisel
Sotsiaalkomisjoni esimees

Haaslava vallas erastamisele kuuluvate elamute väärtushinnangute
koefitsiendid ja üldpinna ühe ruutmeetri maksumus
Lisa Haaslava Vallavalitsuse korraldusele nr. 121 24.10.1994

Aadress
Roiu alevikus
Oja t. 7
Oja t. 8
Männi t.2
Männi t.3
Männi t.4
Männi t.5
Kesktänav 2
Kesktänav 3
Kesktänav 6
Kesktänav 8
Kesktänav 10
Kesktänav 11
Kesktänav 13
Ignase külas
Villemi 4
Villemi 5
Villemi 6
Villemi 7
Villemi 8
Villemi 9
Aadami külas
Valla elamu
Aardla külas
elamu nr. 36
elamu nr.37
elamu nr.38
elamu nr.69
Lange külas
Valla
elamu
(nr.39)
Talliotsa korter
Haaslava külas
Valla elamu
Valla elamu abihoone

Marko Sild

Ehitusaasta

Koefitsiendid
N1xN2xN3xN4

Nüld

1m2 maksumus
kr.

1978
1981
1972
1982
1984
1989
1960
1958
1960
1966
1968
1971
1971

1 x 0,91 x 0,52 x 1
1 x 0,92 x 0,54 x 1
1 x 0,88 x 0,52 x 1
1 x 0,93 x 0,54 x 1
1 x 0,94 x 0,54 x 1
1 x 0,97 x 0,55 x 1
1 x 0,82 x 0,50 x 1
1 x 0,81 x 0,50 x 1
1 x 0,82 x 0,50 x 1
1 x 0,84 x 0,50 x 1
1 x 0,86 x 0,50 x 1
1 x 0,87 x 0,51 x 1
1 x 0,87 x 0,51 x 1

0,47
0,50
0,46
0,50
0,51
0,53
0,41
0,41
0,41
0,42
0,43
0,44
0,44

141.150.138.150.153.159.123.123.123.126.129.132.132.-

1988
1987
1965
1961
1972
1961

1 x 0,96 x 0,53 x 1
1 x 0,96 x 0,53 x 1
1 x 0,83 x 0,50 x 1
1 x 0,82 x 0,50 x 1
1 x 0,88 x 0,45 x 1
1 x 0,70 x 0,42 x 1

0,51
0,51
0,42
0,41
0,45
0,29

153.153.126.123.135.87.-

1959

1 x 0,82 x 0,50 x 1

0,41

123.-

1963
1974
1976
1989

1 x 0,83 x 0,50 x 1
1 x 0,89 x 0,52 x 1
1 x 0,90 x 0,52 x 1
1 x 0,97 x 0,50 x 1

0,42
0,46
0,47
0,50

126.138.141.150.-

1969

1 x 0,86 x 0,50 x 1

0,43

129.-

1968

1 x 0,70 x 0,42 x 1

0,29

87.-

1971
1971

1 x 0,87 x 0,50 x 1
1 x 0,20 x 0,20 x 1

0,44
0,04

132.12.-

kinnitatud hindaja

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
nr. 109 17.10.1994
Otsustati tagastada Mart Ivanele 31,8 ha mmad Haaslava
külas Taari talus.
nr. 110 17.10.1994
Otsustati tagastada Arnold Groosbergile ja Toomas
Toomele kaasomandusse 28,6 ha maad Aardla külas
Roodna talus.
nr. 111 17.10.1994
Otsustati tagastada Uuno Tammele 18,6 ha maad Koke
külas Tagametsa talus.
nr. 116 17.10.1994
Otsustati tagstada Eda Kalmrele 3,1 ha maad Kriimani
külas Kalda talus.
nr. 117 17.10.1994
Otsustati tagastada Heino Ojalaidile 27,2 ha maad
Kriimani külas Mäe-Sagara talus.
nr. 118 24.10.1994
Kinnitati valla munitsipaalomanduses olevate eluruumide
hindajaks ME RAV direktor Marko Sild ja vallavalitsuse
komisjon erastatavate eluruumide hinna kinnitamiseks.
Komisjoni kuuluvad vallavalitsuse liikmed Margus
Pleksner, Aavo Omann ja Anu Kruus.

nr. 119 24.10.1994
Otsustati alustada menetlust Raudsepa talu omanikult
Karl Annamaalt 1948.a. võõrandatud hoonete,
põllumajandusloomade ja inventari kompenseerimiseks
omandireformi õigustatud subjektile Uuno Annamaale.
Hoonete
võõrandamisaegse
maksumuse
kindlakstegemiseks määrati ekspertiis.
nr. 120 24.10.1994
Otsustati alustada menetlust Lange külas Mäe-Kingo talu
omanikult August Bluumilt võõrandatud ja hävinud
hoonete, põllumajandusinventari ja koduse vara
kompenseerimiseks omandireformi õigustatud subjektile
Valter Bluumile. Hävinud hoonete võõrandamisaegse
maksumuse kindlakstegemiseks määrati ekspertiis.
nr. 125 31.10.1994
Eraldati Sillaotsa põhikooli õpetajate delegatsiooni
sõidukulude osaliseks katmiseks Soome Leivonmäe
sõprusvalda eelarve reservfondist 3500 krooni .
nr. 123 31.10.1994
Kinnitati alaealise Mare Silla, sünd. 10.11.1980
hooldajaks ja eestkostjaks tema vanaisa Harri Prii, kes
elab Aadami külas.

Haaslava vallas registreeritud ja tegutsevaid ettevõtteid
Nimetus
Ühistu “Lepiku 1”
Aktsiaselts “R.A.H.M”
Aktsiaselts “Kütus”
Aktsiaselts “Aardla 1”
Aktsiaselts “Hiro”
Aktsiaselts “Comet”
EE Enely
Aktsiaselts “Vilu”
Aktsiaselts “Villem”
AS Pinker Albert
Osaühing “Villemi”
OÜ Kitse Seakasvatus
Aktsiaselts “Püve”
Aktsiaselts “Priius”
EE Vainu pood
Aktsiaselts “E-Audit”
Eraettevõte “Pauel”
Aktsiaselts “Arujõe”
Kolga Põllum. ühistu
Aktsiaselts “R.B.”
Aktsiaselts “HaServ”
Osaühing “Männiku”
Aktsiaselts “Lepa”
Aktsiaselts “Milston”
Juuksuritöökoda
Aktsiaselts “Ree”
AS Isover-Klaasvill
Aktsiaselts “Hanno”
Aktsiaselts “Romor”
Aktsiaselts “S.U.”
Ühistu “Udre”

Asukoht
Aardla küla
Aardla küla
Aardla küla
Aardla küla
Aardla küla
Aardla küla
Aardla küla
Haaslava küla
Ignase küla
Ignase küla
Ignase küla
Kitseküla küla
Kriimani küla
Kurepalu küla
Kurepalu küla
Kurepalu küla
Lange küla
Roiu alevik
Roiu alevik
Roiu alevik
Roiu alevik
Roiu alevik
Roiu alevik
Roiu alevik
Roiu alevik
Roiu alevik
Roiu alevik
Roiu alevik
Roiu alevik
Roiu alevik
Roiu alevik

Juht
Vahur Laur
Aivo Hintser
Aivo Hintser
Aivo Hintser
Aivo Hintser
Aivo Hintser
Tõnu Ennok
Kalju Kotkas
Ain Sumberg
Peeter Abramov
Raivo Õunpuu
Ain Anijärv
Kalju Kährin
Alo Õun
Anneli Pleksner
Erik Tohvri
Kalju Koosa
Andres Arujõe
Jaan Laanemaa
Kalev
Kaupo Veenpere
Ludmilla Voronina
Mati Tali
Peeter Hüsson
Piret Pleksner
Ruth Siimsalu
Tiit Raud
Toivo Veelmaa
Udo Vään
Urve Soe
Urmas Roots

Põhitegevus
loomaksvatus, tõuaretus
kaubandus, vahendus
naftasaaduste müük
autoteenindus, transport, kaubandus
autode müük ja vahendus
puidu varumine ja töötlemine
kaubandus
kalakasvatus, kaubandus
kaubandus
raudkappide, trellide jm. valmistamine
põllumajandussaaduste tootmine
liha tootmine ja müük, tõuaretus
ehitus- ja remonttööd
toitlustamine
kaubandus
raamatupidamisteenused, konsultatsioon
puidutoodete valmistamine ja müük
naftasaaduste müük, autoteenindus
loomakasvatussaaduste tootmine ja müük
põllumajandussaaduste töötlemine
toitlustamine
põllumajandussaaduste tootmine
puidutoodete valmistamine, kaubandus
elektritööd
teenindus
toitlustamine
ehitusmaterjalide müük ja vahendus
metsa varumine puidu töötlemine
autoteenibdus, kaubandus
kaubandus
puidu töötlemine remondi-ja ehitustööd

