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Uus kord õpilaste bussisõidu osas
Vastavalt Vabariigi valitsuse määrusele kehtib
alates 1. veebruarist õpilastele ühistranspordis
sõidusoodustuste andmisel. Sõidusoodustust antakse vallas registreeritud elukohta omavatele põhikoolide, gümnaasiumide ja hälviklaste koolide
õpilastele sõiduks alalisele elukohale kõige lähemal asuvasse õppeasutusse. Kui õpilane õpib mõnes kaugemas koolis, kompenseeritakse talle sõidupiletid ainult mahus, mis oleks maksnud sõit
elukohale lähimasse sama tüüpi õppeasutusse.
Sõidukulude kompenseerimine toimub
ainult sõitmist tõendavate dokumentide — piletite
— alusel.
Sillaotsa Põhikooli õpilane või lapsevanem kleebib oma kuu jooksul kasutatud sõidupiletid kuupäevade järjekorras paberilehele ning esitab kuu

lõpul klassijuhatajale. Teiste koolide õpilased esitavad samasuguse sõitu tõendavate piletitega lehe
otse vallavalitsuse sotsiaalosakonnale.
Sõidukulud kompenseeritakse pärast piletite esitamist. Kui pere on raskes majanduslikus
olukorras, palub vallavalitsuse sotsiaalosakond
pöörduda avaldusega enda poole, sest on võimalik anda ka avansilist ettemaksu piletite ostmiseks.
Vallavolikogule on esitatud eelnõu õpilaste sõidusoodustuste täpse korra kohta, mille avaldame pärast vastuvõtmist infolehes. Infot ja selgitusi saab vallamajast sotsiaalnõunikult, samuti
teistelt valla sotsiaaltöötajatelt.
Sotsiaalnõunik Anu Kruus

Põllumajanduskonsulendid
Sel aastal on igal maksuametis või äriregistris registreeritud põllumajandustootjal, kelle ettevõte
pakub täisajaga tööd vähemalt ühele inimesele ja kes turustab vähemalt poole oma toodangust õigus saada
riigilt nõuandetoetust soodustatud tingimustel. Lepingutest, mille summa ei ületa 3000 krooni maksab
tootja ise 15%, s.o. 450 krooni (riiklik toetus 2550 krooni). Tootjal on õigus sõlmida veel lepinguid täiendava 3000 krooni peale, millest tootja maksab ise 40% s.o. 1200 krooni (toetus 1800 krooni).
Nõuandetoetuse saamiseks võib tootja lepinguid sõlmida ainult atesteeritud konsulentidega.
Konsulent on kohustatud tootjale oma nõuande esitama kirjalikul kujul.
Tartu maakonna atesteeritud konsulendid:
Nimi
Valdkond
Aadress
Telefon
Merry Aart
loomakasvatus, majandus
Tartu, Kreutzwaldi 1
422 602; 251/ 36 245
Enn Ajaots
talumajandus, taimekasvatus
Rannu vald, Ervu küla
454 110; 252/ 61 510
Maret Altin
seadusandlus
Tartu, Jalaka 48
470 413; 471 850
Ly Jöras
loomakasvatus
Tartu, Jalaka 48
471 850; 470 413
Meeme Karolin
mehhaniseerimine
Tartu, Meloni 7-3
421 553
Jüri Kasesalu
kalakasvatus, kalade tervishoid Tartu, Kreutzwaldi 1
422 879
Ly Lobjakas
raamatupidamine, maksud
Tartu, Jalaka 48
470 279; 471 850
Lemmi Maasik
majandus
Tartu, Jalaka 48
470 279; 471 850
Margo Mansberg ökoloogiline viljelus
Tartu, Sangla 40
247/91 250
Irene Olak
taimekasvatus, taimekaitse
Tähtvere vald, Tüki küla 499 102; 499 224
Rivo Pent
veisekasvatus
Tartu, Kreutzwaldi 1
422 602; 251/36 247
Epp Säga
taimekasvatus
Tartu, Jalaka 48
471 850; 474 497
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Roiu ei reosta enam Emajõge
Eelmisel aastal valmis vallavalitsuse tellimusel Roiu aleviku rekonstrueeritud reoveepuhastussüsteem. Projekteeris aktsiaselts Biotek. Töid teostas
osaühing Veemaailm Inc. Tööd kestsid 25. juulist 10.
detsembrini. Ühtlasi puhastati vana puhastussüsteemi
halva töö tõttu tekkinud liigmudast Kurepalu paisjärv
Mõra jõel. Tööde kogumaksumus oli 2 510 000
krooni. Rahastasid Keskkonnaministeerium, Eesti
Keskkonnafond ja Haaslava vald.
Johannes Loosti fotod:

Männikule ehitati klaasplastist korpusega kahe pumbaga pumpla ja monteeriti bioloogiliskeemiline reoveepuhasti BIOT 150. Mudast tühjendati ja korrastati biotiik ja selle väljavool.

Ehitaja annab puhasti tulevase ekspluateerija — valla asutuse Majaabi direktorile
Valeri Rudakovile üle sümboolsed torutangid. Puhasti häireteta töö tagamiseks,
elektrienergia eest tasumiseks, reovee puhastamiseks vajalike kemikaalide ostuks ja
hooldaja palgaks kulub kuus üle 4600
krooni

Pidulikul avamisel viibisid keskkonnaminister Villu Reiljan, Tartu maavanem Jaan Õunapuu, vallavolikogu
ja vallavalitsuse, projekteerijate ja
ehitajate esindajad.
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Kes veebruarikuus on sündinud...
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
Liine Saarkivi
Koidula Borodkin
Liidia Oknova
Anatoli Romanov
Karl Meinhard
Hendrik Kennik
Aniina Härm
Asta Koljak
Gustav Mällo

1911
1935
1924
1936
1927
1923
1921
1921
1921

Lange
Kriimani
Roiu
Tõõraste
Ignase
Lange
Uniküla
Lange
Aardla

Elise Järviste
Elsa Kaljuste
Valter Paal
Lehte Kaljagin
Hilja Murdel
Milde Otsa
Asta Ratasepp
Erene Pukk

1909
1922
1922
1938
1926
1927
1920
1932

Kurepalu
Igevere
Kriimani
Aardlapalu
Kurepalu
Päkste
Kitseküla
Kurepalu

Elsa Ärs

1937

Lange

18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

Hans Pukk
Helju Hint
Hilda Kiiple

1930
1937
1919

Kurepalu
Uniküla
Koke

Anna Vanaküla
Ede Juhkam
Aliide Oks
Koidula Mitt
Ilme Piir
Ludmilla Metsoja
Hilda-Helene Jens
Valentina Kerge
Kalju Kõiv

1920
1937
1915
1918
1937
1914
1933
1935
1935

Uniküla
Haaslava
Igevere
Kriimani
Lange
Roiu
Roiu
Kriimani
Kriimani

Ella Voltein
Aleksandra Tätte

1920
1928

Kitseküla
Kriimani

Illar Pappel
Ivan Mihhailov
Jevdokia Burkova

1929
1937
1924

Ignase
Koke
Roiu

Palju õnne ja tugevat tervist !

Eelteade kohanimede määramise kohta
Määrata Ignase külas Koidula Mitt omandusse
kuuluva maa tagastamisel moodustatava katastriüksuse
ametlikuks nimeks Vooremetsa.
Määrata Haaslava külas Valdur Toom (surnud)
omandusse tagastatava maa katastriüksuse nimeks
Vaikna.
Määrata Igevere külas Heino Hansen (surnud)
omandusse tagastatava maa katastriüksuse nimeks
Tani.
Määrata Unikülas Kusta Adamson, Heino
Adamson, Peeter Adamson ja Mall Kull kaasomandusse tagastatava maa katastriüksuse nimeks Tullo.

Määrata Unikülas Peeter Adamson ja Mall
Kull omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja kaasomandusse tagastatava maa katastriüksuse nimeks
Tullo.
Määrata Kurepalu külas Aare Roosimägi
omandusse kuuluva Uue-Kure katastriüksuse kaheks
kinnisasjaks jagamisel tekkinud katastriüksuse nimeks
ja sellel asuvate ehitiste aadressinimeks Palu.

KODUKANDI LOOD XII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Jüri Voog
Kogutud mälestusi Eesti Vabadussõjast 1918—1920 ja järgnevast ajast
Eesti Vabadussõda algas
28. novembril 1918. Eesti sõjavägi
oli sunnitud taganema ülekaalukate
jõudude survel. Tartu langes 21.
detsembril 1918 enamlaste kätte,
kes kehtestasid julma terrori arreteerides 1918 a. lõpus ja 1919.a.

jaanuaris hulgaliselt Tartu linna ja
ümbruskonna valdade mehi, kes ei
täitnud nende mobilisatsioonikorraldust. Haaslava vallast on nendest
nimeliselt teada Igevere Labi talu
peremehe vend Karl Unt, Kitsekülast Kitse talu peremees Karl Ratta-

sepp, Kõivukülast Ede-Age peremees Karl Klaos, Päkste külast
Armi talu peremees Karl-Johannes
Meinhardt. Haaslava vallast oli
tegelikult arreteerituid rohkem,
kuid kõiki nimesid ei ole teada.
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Arreteeritud paigutati Tartu
Krediitkassa keldrisse. Neist Karl
Rattasepp vabanes kohe, sest vangivalvuriks osutus üks tema endine
teenija. Teistel tuli aga palju üle
elada. Vange olevat keldrid olnud
nii täis tuubitud, et ka magama pidi
seistes. Öösel algas tapatalgu. Viis
meest viidi välja Emajõele ja lasti
seal jääauku maha. Suurem mahalaskmine algas päeval. Mõrvati 14
inimest. Viimasena oli välja hõigatud meie valla meest Karl Unti. See
aga visanud end seina äärde pikali
ning olnud vait. Ees seisnud nii
tihedalt teisi vangistatuid, et teda
näha ei olnud ja siis lõpuks mindudki ära, et järgi vaadata, kas pole
tegemist eksitusega.
Teine meie valla mees Karl
Klaos murdnud käerauad katki ning
öelnud, et kui teda välja hõigatakse,
lööb valvuri maha ja haarab püssi
ning ennast lamba moodi tappa ei
lase.
Pärast väljahõigatute äraviimist tuldudki tüki aja pärast ning
hõigatud, et kõik tulgu välja. Keegi
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ei julgenud minna, sest kardeti, et
hakatakse kuulipildujaist tulistama.
Lõpuks saadi ometi aru, et seekord
olid kutsujaiks omad — Eesti sõdurid, kes neid vabastasid.
Karl Klaos tuli kohe koju.
Karl Unt võeti sõjaväkke, kus ta
tegi kaasa Vabadussõja algusest
lõpuni. Karl-Johannes Meinhardt
viidi haiglasse, kuhu ta pärast tervenemist jäi sanitarina tööle kuni
sõja lõpuni.
Eelnimetatud meestest Karl
Rattasepp oli hiljem Haaslava vallavanem. Ta arreteeriti 21. aprillil
1941.a. ning jäi teadmata kadunuks. Karl Klaos pidas oma EdeAge talu ja veskit kuni surmani
1937. aastal. Karl Unt oli hiljem
Tartus edukas kaupmees. Teda taheti arreteerida 3. juulil 1941.a.,
kuid ta pääses põgenema. Uuesti
vangistati ta aga 1944. aastal ning
temagi jäi kadunuks. Karl-Johannes
Meinhardt pidas edasi Armi talu
ning suri 1945. aastal.
Pärast Tartu vabastamist
14. jaanuaril 1919 jäi rinne pidama

Reola — Vana-Kuuste joonele, kus
vastane oli end kõvasti kindlustanud. Reola lahingus aitas Eesti sõjamehi Sipe ministeeriumikooli
tüdruk Amalie Toni (rahva suus
Toni Maali), kes oli nii julge ja
osav, et joonistas täpselt üles enamlaste patareide asendiplaani, läks
üle rindejoone ning andis joonised
üle Eesti sõjaväele. Reola soo peal
oli üks kõrge seemnemänd, mille
otsast hakati eestlaste suurtükituld
juhtima. Kuperjanovi pataljon ründas vaenlast Riia maantee suunal.
Kuna Reolasse oli abi tarvis, siis
leitnant Julius Kuperjanov ja kapten Rudolf Riives, kes mõlemad
olid Vana-Kuuste valla mehed, organiseerisid kuperjanovlastest 12liikmelise dessandi, mis saadeti
Kambja kaudu Liivale, kust rünnati
vaenlast selja tagant. Samal ajal
algas lahing ka Reolas. VanaKuustes langes vangi ka üks vaenlase kõrgem komandör.
Reola lahing toimus 16. ja
17. jaanuaril 1919.
/Järgneb/

Valla teed ja veed 1925
Ajalehest Postimees loeme:
18.03.1925
Teedeministri poolt on 1925.a. Tartu Maakonnavalitsusele toetuseks teede ja sildade ehitamiseks
määratud 9 miljonit marka. Toetussummad on antud
nelja töö teostamiseks, sealhulgas tehakse koos töötatöölistega Haaslava mõisast Väike-Kabina mõisani uus
tee ühes üle Emajõe käiva parve uuele kohale ületoomisega. Nimelt on Haaslava ja Veibri mõisate vaheline
tee viimastel aastatel pikemat aega, iseäranis kevadel
ja sügisel, läbipääsmatu. Praegune tee käib üle Haaslava mõisa veskitammi, kus praegu sild puudub, läheb
üle Emajõe parvega pahemat madalat kallast mööda
Veibri mõisani, sealt Kohtla küla peale, kus Kabina
teega ühineb ja Kohtla külas Räpina tee peale välja
tuleb.
Peale selle tuleks Haaslava veski juurde sild
ehitada, mis 2 miljonit marka maksma läheb. Tulevikus on plaanis rajada siht Roiu — Haaslava teelt enne
veski silda otsejoones üle Emajõe Väike-Kabina mõisa
tee peale välja ja parv sinna üle tuua. Siis ei tarvitseks
Haaslava elanikud suurvee ajal Tartusse pääsemiseks
pikka teed Reola kaudu sõita.
Selle töö täideviimine ilma sillata maksab umbes 1,8
miljonit marka.

20.03.1925
Maakonnavalitsuse korraldusel algas märtsi
alguses Haaslava uue teeosa ehitus. Praegu on käimas
kraavide kaevamine. Selle töö juurde on võetud töötaitöölisi, mehi ja naisi pooleks kokku 78 inimest. Päevapalgad on normi järgi meestel 140 marka ja naistel 120
marka päev. Uue teeosa pikkuseks on 1936 m ja selle
ehitus läheb eelarve järgi maksma 4 463 575 marka.
Teeehitusmaterjali, nagu kruusa ja haod tee täitmiseks
annab Haaslava vald oma kulul. Suurem osa teest tuleb
täita, kohati isegi 2,5 m kõrguselt.
Uue teeosa siht läheb Haaslava mõisast ca 0,5
km senisest teest alla Peipsi poole. Siht on nii mõeldud, et ülekäik Emajõest sünniks otsejoones ega peaks
enam tarvitama madalat alati kevadisest veest lõhutud
jõekalda teed, mida senini oli vaja teha parve juurde
jõudmiseks. Ehitustöödega loodetakse valmis saada 23 kuu jooksul.
Ehitustööliste seas sünnitab nurinat asjaolu, et
nad on sunnitud ligi 10 km kaugusele linna ööseks minema, sest lähikonnas kortereid saada ei ole.
01.04.1925
Haaslava uuel teel tehti kraavide kaevamise ja
soopoolse teeosa täitmisega algust. Teed täideti
Lohkva küla ja Haaslava parve vahelisel lõigul, kus
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liiklus pori tõttu alati vilets oli. Kokku oli töödel umbes 90 töölist.
Nüüd on kuulda, et Töö- ja hoolekandeministeerium on edasisest tööde teostamisest loobunud ja
kõigil töölistel on kästud minna Kavilda mägede mahakaevamise töödele.
[Tänapäeva Postimehe lugejad ei oska seisukohta
võtta, kas nimetatud artikkel vastab tõele, või oli tegemist
aprillinaljaga — vaata kuupäeva. Aga samahästi võis tõsi
taga olla, sest Kavilda mägedest pidi ka tõesti kunagi tee
läbi kaevatama]

19.03.1925
Haaslava Vallavalitsus on pikema märgukirjaga pöördunud Tartumaa riigimaade ülema, maakonnavalitsuse ja politsei poole, et need astuksid samme
Haaslava parve teekäijatele kordaseadmiseks. Parv
pole viimase aasta jooksul täiesti korras olnudki, ehkki
igal aastal on selle osasid mitmel korral remonditud ja
läinud kevadel ehitati koguni uus parv.
Tartust Haaslava parveni on umbes 10 versta.
Tartust sõitjad on eriti kehvas olukorras. Sõitnud Tartust ülevedamiseks kõlbmatus seisukorras oleva parveni peavad nad Tartusse tagasi sõitma ja sealt edasi
Reola kaudu 25 versta ringi sõitma. Nii tuleb neil tihti
10 versta asemel 45 versta läbi käia.
On juhtunud, et keti katkemisel parv ühes sellel asunud teekäijatega jõe voolust hulk maad Peipsi
poole kanti ja sõitjad tundide viisi vaeva nägid parve
kaldasse juhtimisega.
17. veebruaril peeti Tartus küünlalaata ja selle
puhul oli sõitjaid õige rohkesti. Parvemees võttis 12
hobust ühes vankrite, nendel olevate koormate ja inimestega parvele. Tartupoolselt kaldalt ära sõites polnud mingit ohtu märgata, kuid jõe keskele jõudes hakkas parv vajuma ja mõne minuti pärast oli parve lael
kahe jala (umbes 60 cm) sügavune vesi. Reisijad pääsesid seekord küll eluga.
Vallavalitsus leiab, et parvevedaja täidab oma
ülesandeid hoolimatult ja lohakalt ning palub vastavate
ametiasutuste kiiret korraldust parve kordaseadmiseks
ja parvepidaja vastutusele võtmiseks.
16.06.1925. Reisimärkmeid Kaagverest Tartusse
Selle maa pikkus on vaevalt 15 km ja oleks
veel vähem, kui rebane Emajõe kaevamise talgutel
oleks veidi paremini töötanud ja oma sabaga jõesängi
maha märkides seda nii singavongaliseks poleks ajanud.
Ma sõitsin nimelt laevaga. On pisike laev see
SULEV, liigub kaunis kiiresti ja on seetõttu suvituskohtade vahel ühenduse pidamiseks kaunis kohane.
Kui kapten selle igavese kirjaoskamatu suvepansioni
kuulutuse sealt masinaruumi seinalt ära võtaks. Sest on
ikka väga jõle, kui kirjutatakse: Haslavis suvepansioonis
üksikut toat. Küsida Pabu füürerilt. Selline kirjaoskamatus
teeb häbi laeva kaptenile ja peaks häbi tegema ka härra
Pabule või Paabule.
Sõitjaid oli palju. Kabinas tuli neid veel juurde, nii et tõusis mure, kuhu mahutada Haaslavalt tuli-

jaid. Kabinas seisis küll pargas, aga ei ole meest, kes
seda juhiks, sest Tartust pole laevakompanii poolt kedagi saadetud. Haaslavalt tuleb harilikult kõige rohkem
sõitjaid. Seal ongi 50-60 inimest ootamas. Kaptenil on
pehme süda, ei taha kedagi maha jätta ja juhibki laeva
silla juurde, kust siis igamees peale tuleb. Laev saab
täis kui tikutoos. Siis leiame, et laeva parda ja veepinna vahet pole rohkem kui üks jalg maad, nii võib ju
põhja minna. Kapten on kahevahel, kuid otsustab lõpuks siiski viimased pealetulijad maha ajada, kuid kes
see ikka tahab maha jääda. Veheldakse rusikatega, kostub ähvardusi, sõimatakse ja vannutakse. Osa läheb
lõkendavate nägudega ise maha, aga tuleb ka jõudu
kasutada. Lahutatakse mehi naistest ja naisi lastest
justkui kuskil orjaturul. Suguhaiguste arst doktor R.
poetab end laevanurka ja teeb näo, nagu oleks juba
pool aastat laeval istunud ja mitte praegu Haaslavalt
peale tulnud ega kõssagi kapteni palve peale laevalt
lahkuda. Aga ma ütlen, oleks tema maha läinud, oleks
kolm kõhnemat võinud laeva jääda.
Saadetuna mahajääjate needmistest ja vandumistest hakkas Sulev viimaks liikuma ja jõudiski lõpuks põhjaminemata linna.
09.07.1925
Kuna vallavalitsus maal suuremaks teguriks
on, ei ole huvituseta heita pilku valdade majapidamistesse.
Vaadates vallavalitsuse ametnike palkade suurust üksikutes valdades, näeme, et vallasekretäride palgad suuremalt jaolt ühtlased on ning kõiguvad 50008000 marga vahel kuus olenevalt valla suurusest. Vallavanemate palkade osas aga valitseb suur mitmekesisus. On valdu, kes maksavad oma vallavanematele
3600 marka aastas, nagu Vastse-Otepää ja Hellenurme,
aga on ka valdu, kus vallavanem saab võrdlemisi kõrget palka: Mäksa 39000 marka aastas, Haaslava 36000
marka aastas. Suuremas osas valdadest on vallavanema
palk 1000-2000 marka kuus ja abivallavanema 5001000 marka.
Peale vallasekretäri, vallavanema ja abivallavanema on valla palgal veel vallasekretäri abi, käskjalg, postivedaja, vallakohtu esimees, liikmed ja sekretär ning aidamees.

Sünniaasta 1998
Andre Tammaru
31.01.1998
Aardla

Palju õnne!
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Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Pille Pae
Sulev Soome
Ivi Volver
Sergei Šilov
Svetlana Šilova
Vladimir Šilov
Sergei Šilov

Roiu
Haaslava
Haaslava
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu

Männi 5-3
Suure-Südame
Suure-Südame
Männi 3-16
Männi 3-16
Männi 3-16
Männi 3-16

Tartust
Tartu vallast Kukulinnast
Rakkest Lääne-Virumaalt
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust

Kurepalu
Igevere
Lange
Lange
Roiu
Roiu

Kiuru
Laksi
Langemäe 5-8
Rajanurme
Oja 8-11
Männi 4-23

Tartusse
Rakverre
Konguta valda
Tartusse
Tartusse
Tartusse

Lahkusid vallast
Kiur Mölder
Indrek Palm
Margus Hüva
Malle Pallon
Maria Täpsi
Jaanus Allilender

Politseiteated
 19. novembri öösel murti Koke külas akna kaudu
sisse Lõuna Elektrivõrkude Kuuste meistrijaoskonda ning varastati arvuti 486DX, raadiojaam
MOTOROLA
GM-900
koos
toiteblokiga
ASTRAN. Kahju suurus on 24000 krooni.
 Ööl vastu 17. jaanuari murti Kurepalus sisse osaühingule MÄRJA KAUBANDUS renditud kauplusse lae kaudu ning varastati alkoholi, tubakatooteid ja toiduaineid kokku 7200 krooni eest.
 Ööl vastu 19. jaanuarit varastati Roiul Männi 3
maja juures seisnud KAMAZ-tüüpi veoautolt 2
akumulaatorit.
 3. jaanuaril lõi Mõra külas Rein Kitse oma elukaaslasele Aime Sägale rusikaga näkku, millega
tekitas kergeid kehavigastusi. Teo eest võib kohus
määrata talle 3 kuud aresti.
 Ööl vastu 23. jaanuari varastati Koke külast aktsiaseltsile MERIMEE kuuluvalt valveta tootmisterritooriumilt 30 thm kuusepalke. Kahju suurus on
25000 krooni.
 Ööl vastu 4. veebruari varastati Roiu alevikus
Kesktänav 7 maja juures seisvalt Eduard Kuprile
kuuluvalt traktorilt T-40 akumulaator.
 Ajavahemikul 1. kuni 7. veebruarini on Kurepalu
külas akna kaudu sisse tungitud Mõraoja aiandusühistu territooriumil asuvasse Ilmar Reiseli majja,
kust on varastatud köögilaud, magnetofon
SAMSUNG, põdrasarved, teler SAMSUNG, diivanilaud ja kaheksa elektriradiaatorit. Kahju on
20 000 krooni.

Seoses sissemurdmisjuhtumite sagenemisega palun
kõigil olla eriti tähelepanelik oma vara hoidmisel ja
oleks hea pidada silma peal ka naabrite varal.
Tänavu talvel on vallas olnud mitu koduloomade marutaudi nakatumise juhtu. Marutaud on nii loomadele kui
inimestele väga ohtlik nakkushaigus, mille ravi haigustunnuste ilmnemisel on juba võimatu. Sellepärast palume kõigil koera- ja kassipidajatel olla hoolas oma
neljajalgsete sõprade hoidmisel, et ära hoida koduloomade kokkupuuteid marutaudi nakatunud metsloomadega. Juba on tulnud Haaslava ja Aardlapalu külades
hukata viis marutaudis koera, kes olid vaktsineerimata.
Kõigil, kellel on veel koerad või kassid vaktsineerimata, tuleb seda kiiresti teha, samuti hoida koerad ketis ja
kassid kinni, et vältida nende kokkupuuteid marutaudis
metsloomadega.
Igasugustest kokkupuudetest metsloomadega,
samuti marutaudikahtlastest koertest palume kiiresti
teatada vallas töötavale loomaarstile TIIT ORAVale.
Ka teostab ta loomade vaktsineerimist. Tema telefon
on 490 144 (õhtul kodus 421 352) ja ta kontor asub
Roiul, Männi 5-1.
Konstaabel Ivar Dubolazov
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
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ÕIGUSAKTID
Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
12.01.1998
nr. 404
Erastada avalikul enampakkumisel üürivõla eelneva
tasumise tingimusega eluruumid Roiu alevikus Oja
7-6 ja Oja 7-17, Kriimanis Mõisamaja 1-1 ja Ignasel
Villemi 5-4. Samuti erastada avalikul enampakkumisel Roiu alevikus Oja 5 asuvad endise Roiu Vesiveski talu hooned ning sõiduauto Volkswagen
Passat.
12.01.1998
nr. 405
Uute asjaolude ilmnemise tõttu tunnistada kehtivaks
22.09.1997 toimunud Roiu aleviku Oja 8-16 eluruumide enampakkumise tulemused vastavalt korraldusele nr. 241.
12.01.1998
nr. 406
Määrata endise Sisaski 53 talu maa omandireformi
õigustatud subjekti Emmeline Joala ja sellel maal
asuvate hoonete omaniku Zakaria Nemsitsveridze
vahelise maa piiride ja suuruse osas kokkuleppe saavutamise tähtajaks 26.01.1998.
12.01.1998
nr. 407
Finantseerida valla eelarvest Kaja Otsuse täiendkoolitust ärijuhtide kursustel 720 krooni ulatuses.
19.01.1998
nr. 408
Kooskõlas kohanimeseadusega kinnitada Aadami
külas hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikeks nimedeks Kamsu
(Aado Lintrop), Väike-Rõuge (Merike Nukk); Aardla külas Keskuse 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 (endised Ülenurme sovhoosi elamud nr. 36, 69, 37, 38, Tõnu
Ennok, Arne Siimo ja Eha Tülle), Ööbiku (Teodor
Palu); Aardlapalu külas Väike-Laksi (Aleksandr
Randoja); Haaslava külas Uus-Nõmme (Lembit Prost
ja Helle Prost); Igevere külas Tammiku (Ilmar Luht),
Alatiigi (Mihhail Marinov); Ignase külas Kiige (Heli
Kiigemägi); Kitsekülas Uue-Tõmmoja (Aimar Malleus); Koke külas Liivaku (Kuido Kaldma); Kriimani
külas Mõisamaja 1, 2 ja 3 (Heiti 3-korteriline, 2korteriline ja 8-korteriline elamu), Supelhoone
(Taimi Tara), Kulpna (Peeter Meus), Vabaduse
(Vladimir Majak), Heiti 2, 3 ja 8 (Anatoli Andrejev,
Feliks Kübar ja Tamara Žuk), Tareke 4 ja 10 (Birute
Klaas ja Heino Siion); Kurepalu külas Nõmmoja
(Maire Holm), Volli (Helju Saul), Ageoru (Elviira
Fuchs), Kasesalu (Olev Lilla), Musumäe (Arnold
Jaanson), Järvekalda 12 (Tiina Prentsel), Mõraoja 2,
4, 14 ja 20 (Paul Leppoja, Lahti Kangur, Riho Sõmermaa ja Svetlana Nikolajeva ning German Kuz-

netsov); Mõra külas Nurmenuku 9 (Tarmo Kivisik),
Tuigo Metsavahi (Voldemar Kuningas); Roiu alevikus Kaldapealse (Marta Tori), Kolga Sigala (Sirje
Otsa), Männisalu (Ülle Otsus), Mäekünka (Eduard
Piho); Unikülas Oru (Kalju Orrak), Roosi 2, 18 ja 19
(Aleksander Markelainen, Vladimir Glazunov ja
Simon Stoma), Kase 1, 3, 6 ja 18 (Maie Sisask, Galina Niilo, Urve Kotkas ja Vello Reinart).
19.01.1998
nr. 409
Tagastada Elvi Villemsonile 4,7 ha maad Igevere
külas Kebe maaüksuse taastamiseks.
19.01.1998
nr. 410
Tagastada Linda Almannile 2,9 ha maad Ignase külas Hõbearu maaüksuse taastamiseks.
19.01.1998
nr. 411
Tagastada Siiri Merike Reimanile ja Maarja
Reimanile 9,3 ha maad Aadami külas Hõbearu maaüksuse taastamiseks.
19.01.1998
nr. 412
Tagastada Koidula Mittile 2,9 ha maad Ignase külas
Vooremetsa maaüksuse taastamiseks.
19.01.1998
nr. 413
Tagastada Valdur Toomele 20,2 ha maad Haaslava
külas Vaikna maaüksuse taastamiseks.
19.01.1998
nr. 414
Tagastada Heino Hansenile 54,0 ha maad Igevere
külas Tani maaüksuse taastamiseks.
19.01. 1998 nr. 415
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust 300 krooni
Veera Lantsovale.
19.01.1998
nr. 416
Anda ühekordne projekteerimisluba Andres
Hussarile eramu projekteerimiseks Koke külas Miku
taluelamu rekonstrueerimiseks.
19.01.1998
nr. 417
Kinnitada 1998.a. maaparandustööde, elektrivarustuse, teede ja kaevude ehitamise pingerida esitamiseks Tartu Maaparandusbüroole.
26.01.1998
nr. 418
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust 300 krooni Ülle Schneebergile.
02.02.1998
nr. 419
Kinnitada Kõivukülas õigusvastaselt võõrandatud
Pihlapuu 18 talu 144,89 ha maa võõrandamisaegseks
maksumuseks 1077602 krooni ja määrata tagastamata jäänud maa eest kompensatsioonid 45382 krooni
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Anu-Tiiu Sisaskile ja Taimi Härmale ning 90762
krooni Eve Rootsile.
02.02.1998
nr. 420
Kinnitada Igevere külas õigusvastaselt võõrandatud
Toomu 44 talu 45,73 ha maa võõrandamisaegseks
maksumuseks 358596 krooni ja määrata tagastamata
jäänud 32,13 ha maa eest kompensatsioon 251950
krooni
omandireformi
õigustatud
subjektile
Amanda-Johanna Tilsenile (surnud 27.11.1993).
02.02.1998
nr. 421
Kinnitada Kõivukülas õigusvastaselt võõrandatud
Redeli 38 talu 36,401 ha maa võõrandamisaegseks
maksumuseks 285442 krooni ja määrata tagastamata
jäänud maa eest kompensatsioon 95149 krooni
omandireformi
õigustatud
subjektile
Matti
Zooberile.
02.02.1998
nr. 422
Tagastada Ants Paidele 67,6 ha maad Alakülas AlaKolli maaüksuse taastamiseks.
02.02.1998
nr. 423
Anda maamaksusoodustust alates 01.01.1998 kuni
31.12.2000 1 ha maa osas, kuid mitte rohkem kui
200 krooni taotleja kohta aastas järgmistele maakasutajatele: Helmi Adamka, Oskar Ammer, Jaan Annamaa, Linda Arujõe, Aleksandra Babarõkina,
Toomas Etti, Valentina Gerassimova, Raivo Haljas,
Hille Hein, Malle Hirsnik, Tamara Ind, Ede Juhkam,
Elise Järviste, Virve Kaha, Tiiu Kama, Aino Kartsepp, Väino Kerge, Vello Kiho, Aino Kiin, Helve
Kool, Aime Kopli, Laine Kuljus, Julius Kärgendson,
Amanda Käsper, Elsa Köörna, Aino Laja, Veera
Lantsova, Arvo Leetla, Elsbeth Loss, Ilmar Luht,
Nadežda Lõssenko, Maria Matsalu, Helgi Mets,
Ludmilla Metsoja, Koidula Mitt, Virve Musta,
Ljudmilla Nellis, Karl Nikopensius, Viive Oidsalu,

Teodor Palu, Raimond Pastel, Karl Pihlapuu, Ilme
Piir, Salme Pilvistu, Ellen Prost, Bernhard Põlgas,
Vaike-Vilhelmine Randoja, Anna Lempi Rötsä, Laine Saarekivi, Jekaterina Salakka, Uuno Seeba, Milvi
Silm, Maria Sooveer, Rudolf Sula, Margarita Susi,
Zinaida Svetljakova, Helga Zirk, Elfriede Taavita,
Hilda Taavita, Reino Talbonen, Aleksei Tanum, Zinaida Tasa, Koidula Teder, Mare Teras, Ellen-Maie
Tikk, Johannes Toomsalu, Helgi Tralla, Aleksandra
Vahva, Mihhail Vanaküla, Tatjana Vannik, Vladimir
Vello, Lydia Viilup, Helmi Voiter, Linda Välja.
02.02.1998
nr. 424
Nõustuda Aare Roosimägi taotlusega temale Kurepalus kuuluva Uue-Kure maaüksuse jagamisega kaheks kinnisasjaks, mõlemal sihtotstarbeks väikeelamumaa.
02.02.1998
nr. 425
Tagastada Kusta Adamsoni, Heino Adamsoni, Peeter Adamsoni ja Mall Kulli kaasomandisse 51,0 ha
maad Unikülas Tullo maaüksuse taastamiseks sihtotstarbega maatulundusmaa.
02.02.1998
nr. 426
Tagastada Peeter Adamsoni ja Mall Kulli kaasomandisse 1,39 ha maad Unikülas Tullokodu maaüksuse taastamiseks sihtotstarbega väikeelamumaa.
09.02.1998
nr. 427
Määrata maa- ja ehitusnõunik Vahur Nõgene valla
vastutavaks ametnikuks, kel on õigus maa ostueesõigusega erastamisel erastamisväärtpaberitega ettemaksu tasumise õigust omavatele isikutele kindlaks
määrata ettemaksuna tasutav summa ja koostada ettemaksu teatist.
09.02.1998
nr. 428
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust järgmistele
taotlejatele: Maret Kants ja Milli Ziugmann.

Mälestame lahkunuid

Eldur Saks
26.05.1938 — 16.01.1998
Kõivuküla

Jüri Grigorjev
15.12.1979 — 20.01.1998
Roiu

Karmel Metsoja
07.08.1973 — 24.01.1998
Roiu

Maria Matsalu
02.02.1915 — 06.02.1998
Uniküla

Elfriede Koiva
29.05.1913 — 10.02.1998
Tõõraste

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

