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Haaslava valla infoleht
Kevadine heakorranädal
Haaslava Vallavalitsus kuulutab 20. — 26.
aprillini välja heakorranädala. Kasutagem perioodi
enne kevadtööde algust oma kodu ja tootmishoonete
ümbruse korrastamiseks.
Valla asutusest Majaabi (tel. 490176, Valeri
Rudakov) saate tellida transpordi suuregabariidiliste
majapidamisesemete või tööriistade, samuti ohtlike
jäätmete (akud, patareid, elavhõbedat sisaldavad lambid jne) või vanametalli äravedamiseks. Tema käest,
samuti vallamajast saate osta ka prügimäe talonge prügi äravedamiseks. Talonge saab ka vallamajast (Merle
Viira, tel 490130)
Loodame, et kõik majapidamised vaatavad
oma territooriumi kriitilise pilguga üle, parandavad
lagunenud piirdeaiad, koristavad prahi ja pesevad aknad. Sama ootame ka vallas asuvatelt kauplustelt, sidejaoskondadelt ja teistelt asutustelt, samuti tootmisettevõtetelt.

Tuletame meelde, et kulu ja olmeprügi põletamine on üldiselt keelatud, kui seda on aga vaja teha,
tuleb kokku leppida tuletõrjega (Udo Vään, tel 490
149).
Heakord on hoone, ruumide või maa omanike
ja valdajate vastutusel. Laokile jätmise eest on võimalik neid võtta haldusvastutusele ja määrata trahve.
Erastatud korteritega majades käsitleme omanike esindajatena korteriühistuid, kui neid aga pole, kõiki korteriomanikke võrdselt.
Heakorranädala lõpul vaatame majapidamised
üle ja teeme olukorrast kokkuvõtte. Loodame, et pärast
seda kevadist suurpuhastust näevad valla asulad ja
majapidamised hoopis paremini välja ja igaühele on
selge, et tegemist on endast ja teistest lugupidavate
peremeestega, mitte endise sotsialistliku suurmajandi
mahajäetud varemetega.

Põllumeestele
Otsetoetus teraviljakasvatajaile
Vabariigi Valitsuse eelmise
aasta 30. detsembri määrusega kinnitatud
põllumajandustootjatele
otseste toetuste andmise korra kohaselt antakse teraviljakasvatajatele
toetust, kui teravilja koristuspind on
suurem kui 5 ha ning põldude umbrohtumuse tase on vähem kui 20%
kultuurtaimede arvust. Toetust antakse ka kaunviljade, rapsi, rüpsi ja
seemnelina kasvatajatele.
Toetust võivad taotleda
füüsilisest isikust ettevõtjad ja äriühingud.
Taotluse vorme väljastab, võtab
taotlusi vastu ja kontrollib Tartu
Maaparandusbüroo (Tartu, Kooli
tn. 13) tööpäeviti 9 — 16 (lõunavahe 12-13). Meie valla teraviljakasvatajaid palutakse pöörduda esmaspäeviti või neljapäeviti, võib
ka eelnevalt kokku leppida tel. 422
840 maaparandusbüroo jaoskonnajuhataja Jaak Kasega.

Taotlejal tuleb võtta kaasa
isikut tõendav dokument, hoiuraamat või pangakaart, maaüksuse
plaanimaterjal, millele 0,1 ha täpsusega märkida külvatavad põllud
ning pärast 1. maid ka maksuameti
õiend riiklike maksude tasumise
kohta 01. 05. 1998 seisuga. Vaja on
kontrollida, et Hoiupangas oleks
uuendatud kontonumber (uued
numbrid kehtivad alates 1. veebruarist).
Taotlusi võetakse vastu
käesoleva aasta 10. juunini.
Vahur Nõgene
maanõunik
Kevadkülvi laen
Eesti Maapank peab samuti
oluliseks maapiirkondadele kaasaaitamist ning on kuulutanud selle oma
tegevuse prioriteediks. Eelmisel
aastal laiendas Eesti Maapank oma
tegevust uute kontorite avamisega
väljaspool pealinna ning Postipanga
edasiarendamisega.

Ka sel kevadel pakub Eesti
Maapank talunikele laenu kevadtööde paremaks korraldamiseks.
Laen on lühiajaline — kuni üheks
aastaks ning mõeldud sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Sobib näiteks
väetise, seemne või istikute ostuks.
Laenuressurssi taotleb Eesti Maapank Põllumajanduse ja Maaelu
Krediteerimise Fondist ning talunik
tasub laenu kasutamise eest pangale
intressi 10% aastas laenujäägilt.
Laenu taotlemiseks tuleb
esitada panka taotlus ja äriplaan,
milles peab kajastuma, kuidas kavatsetakse laenu kasutada ja kuidas
investeering koos laenuga tagasi
teenitakse. Tuleb arvestada, et äriplaan peab olema omavahenditega
kindlustatud vähemalt 25% ulatuses, see tähendab, et laenusumma ei
tohi ületada 75% kevadtööde üldmaksumusest. Taluni peab esitama
pangale ka maakasutust tõendavad
dokumendid (maa kinnistamisotsus,
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ajutise maakasutuse leping või rendileping).
Laenu taotleja peab olema
registreeritud äriregistris või olema
maksuametis
maksukohuslasena
arvele võetud. Pangale esitatakse
äriregistri registrikaardi B-osa väljavõte.
Laenu taotlemisel ei ole
takistuseks varem võetud kehtivad
laenud, kui nende osas ei ole maksuvõlgnevusi. Pangale tuleb aga

esitada kehtivate laenude tagasimaksegraafikud ning koos pakutava
tagatisvara omandi- või kasutusõigust tõendavate dokumentidega ka
andmed kehtivate tagatislepingute
kohta, kindlustuspoliisid ja vara
hindamisaktid.
Lisateavet saab Eesti Maapanga Tartu kontorist telefonil 433
313.
Marjakasvatus

Metsa talu Kambja vallas
Reolasoo külas pakub huvilistele
istikuid: kultuurpohl ´Koralle´,
´Erntekrone´ ja ´Erntesegen´; kultuurmustikas kõrge ja madal; mesimurakas; mustsõstra ja karusmarja
hübriidid ´Josta´ ja ´Kroma´; maasikataimed ´Jonsok´, rohelise mustsõstra istikud ´Vertti´, mustsõstraistikud ´Öjebyn´, energiavõsa (paju)
pistoksad Rootsist. Info telefonil
471 355 Are Roosvald.

Kes aprillikuus on sündinud...
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

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

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

Semjon Žogolev
Leili Kiisel

1936
1938

Tõõraste
Aardlapalu

Elsa Köörna

1919

Kriimani

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Teodor Palu

1926

Aardla

Lembit Küün

1927

Koke

Aleksandra Babarõkina

1926

Roiu

Nadežda Võsotskaja
Uno Tõruvere
Miroza Kotsjuba

1931
1933
1933

Roiu
Kõivuküla
Roiu

Ülo Korp
Matrona Kiho
Salme Paal
Albert Peedoson
Lauri Mets

1931
1934
1912
1919
1927

Ignase
Kriimani
Kriimani
Uniküla
Kurepalu

Palju õnne ja tugevat tervist !

Eelteade kohanimede määramise kohta
Määrata Haaslava külas Elsbeth Loss ja Ulvi Rannamees omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Vana-Vaikna.
Määrata Igevere külas Ellen-Maie Tikk ja Aku Tikk
omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel
moodustatava katastriüksuse (senine nimi: Väike-Tani) ametlikuks nimeks Oruveski.
Määrata Koke külas aktsiaseltsi Eesti Gaas omandusse kuuluva hoone aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Kuuste Katoodjaama.
Määrata Metsanurga külas aktsiaseltsi Eesti Gaas
omandusse kuuluva hoone aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Emajõe Kraanisõlme.
Määrata Palukülas Evald Kiisküla omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Matsi.

Määrata Päkste külas Valter Otsa omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Hõbekuuse.
Määrata Päkste külas Alfred Ots omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Kase.
Määrata Päkste külas Hilda Liiv omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Papli.
Määrata Päkste külas Hiranda Rõõmusoks omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Kasealuse.
Määrata Unikülas Vooremäe karjääri teenindamiseks vajaliku maa määramisel tekkinud Eesti Vabariigi
omanduses oleva maa katastriüksuse ametlikuks nimeks

Augu.
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KODUKANDI LOOD XVII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Veel Toni Maalist
Kahes eelmises numbris avaldasime koduloolist materjali Reola lahingust ja Toni Maalist. Nüüd saime Eesti Vabadussõja uurijalt Anto Juskelt ajakirjas "Kaitse Kodu" 1925.a. viiendas numbris avaldatud artikli. Anto Jusket huvitab, kas seal kirjeldatu vastab tõele, kas tõepoolest elas Sipe külas Amalie Toni jne. ning avaldab lootust, et kohalikud kodu-uurijad saavad
teda selles osas aidata.
Kui keegi on oma vanematelt või külarahvalt kuulnud midagi nimetatud isiku kohta, palume teatada Haaslava vallasekretärile, kasvõi telefonitsi. Nii aitame ajaloolast vajaliku materjali kogumisel. Tähtsust omab ka kõige väiksem teave või
kuuldus. Ja nüüd siis artikkel ise. Sõnastust ei ole muudetud.

Ühest naiskangelasest.
Eesti naiste kangelastegudest riigi rajamisel ja
vabadussõja päivil ei ole tänini veel kuigi palju kõneldud; Eesti naise herooilikkust pole ülistatud. Eesti naise
tegevusvald on seni kodukolde ümber olnud, kus ta
ikka esinenud väsimatu töölisena, aruka administraatorina, truu sõbrana ja eeskujuliku naisena, õrna emana
ja kaine inimesena. Aga ka julgust ei ole Eesti naisel
kunagi puudunud, ja kui tänini pole laialt avaldatud Eesti naiste kangelastegusid, siis olgu kas või järgmine
lugu tõenduseks, et meil kangelasi-naisi olemas.
See oli jaanuari algus 1919.a. Punaste salgad
tegutsesid mitmel pool üle Eesti. Meie vaprad kangelased alustasid juba oma võidukäiku ja koondusid ridadesse
saatustotsustava
võitluse
pidamiseks.
Sipekülast, Vana Kuuste vallas Tartumaal sõidab reega
17-aastane tüdruk Amalie Toni. Ümberringi kostab
paugutamine, hobune on rahutu. Vana Kuuste rehe
juures näeb üht erariides meest.
— Seisa!
— Kes oled?
— Kas tuled Sipelt?
— Jah!
— Katsu läbi viia!
— Kes sa´s oled?
— Kas siis ära ei tunne?
Ja mees kergitab läki-läkit, näitab oma nägu.
Toni tunneb ära Julius Kuperjanovi.
Kuperjanov tahab Tartu poole pääseda, kus
olevat Eesti väed. Lühike nõupidamine; Kuperjanov
annab kirja isale, mille Toni hobuse vildi alla peidab;
Kuperjanov ise heidab rätikutesse mähituna reele — ta
on Toni vend, saanud raskesti vigastada, jäädes puu
alla, õde viib venna Võrumaalt linna haigemajja ... ja
sõit läheb Reola soo poole. Paugud kostavad lähedal.
Roidul patrull vastu. Kes olete? Kuhu lähete? Toni hakkab seletama oma venna lugu: äkki ilmub keegi ratsanik, patrull jookseb selle poole ja "õde" ruttu edasi ...
Roidu mäe all jälle patrull. Kes? Kuhu? Jälle
seletused. Ei usta; õde seletab ja nutab. Üks punane

katsub venda püssitikuga, see oigab, kuid ei vasta midagi; teised leiavad reelt leivakoti ja kohe sööma. Kuul
lõhkeb õige lähedal, hobune tõmbab järsku jooksma ...
Punased takka naerma ... Katsuti läbi metsa Reola
soole sõita — jälle kolm meest vastu. Ei usta sõnagi!
Kuperjanovi lüüakse püssipäraga, tüdrukut aetakse
reelt maha, püss rindu — muudkui lastakse maha. —
"Laske! mul vend ja viin linna! .." "Õde" pekstakse metsikult püssipäraga ja rusikatega. Nutab, oigab, — ikkagi
vend jne.! Patrullimehed võtavad ohjad kätte ja tahavad
venda-õde Reola velskeri juure viia ... Aga hobune ei
lähe, lööb püsti ja tõrgub. Üks punakaartlane kargab
hobuse juure, võtab valjastest kinni, lööb hobust püssiga; hobune hirmuga üle kraavi ja traavis punuma. Tagant lastakse ...
Ligi verst maad tulist sõitu. Kuperjanov kargab
reel püsti, et ringi vaadata ... ja kohe heidab tagasi; jälle
patrull ... Hobune kihutab aga edasi. Lastakse; regi on
läbi lastud, hobuse nina alt vihisevad kuulid: üks suurtükikuul annab hobusele uut hoogu ja patrullist kihutatakse läbi. Laskmine on igalt poolt. Ees kraav, lai; üle ei
saa. Tuleb paar versta kraavi äärt mööda sõita, enne
kui ülesõit avaneb. Kuperjanov võtab ohjad, Toni nutab
krampides ... kaotab meelemärkuse ... Ülenurme mõisas on juba Eesti väed ja Julius Kuperjanov jõuab pärale ... Vahva, vigaseks pekstud "õde" Amalie Toni viidi
ühes võitjatega Tartu.
Praegu kõnnib vigane Amalie Toni riigiasutusi
mööda ja igatseb saada maalapikest, et oma viletsat
popsnikuelu paremale järjele seada; aga seaduse paragrahvid ei tule kangelasele-tüdrukule vastu, kuna
Toni pole sõdur, pole vabadusristi kavaler, pole tasuta
maasaaja jne. Aga Amalie Toni on kahtlemata vahva
tüdruk, ta on meie riigi rajamispäevil kangelasteoga
toime saanud, on oma tervise isamaa kasuks ohverdanud ja sellep. peaksid need, kellele usaldatud vahvuse
hindamine, väärilist tasu määrama J. Kuperjanovi
kaaskangelasele
rul.

4

Teataja

Sulane Jaan
Kohalikku aprillinalja on kirja pannud Jüri Voog
Peremees käsib sulasel Jaanil hobused ette rakendada, et viib perenaise jaanipäeval kirikusse. Sulane täidab käsu ja
ilmub peremehe juurde. Ta on hobused rakendanud saani ette ja endal talvesõidukasukas seljas. Peremees küsib: "Mis sa Jaan
nüüd oled teinud?"
"Aga sa käskisid ju perenaisega kirikusse minna", sõnab sulane vastu.
Peremees käsib Jaanil kartuleid kündma minna. Jaan läheb ja ajab paar vaootsa üles. Siis läheb peremehe juurde ja küsib: "Kas sa tahad kartuleid oma söögiks või turule viia. Nad on ju väga väikesed."
Peremees vastu: "Jaan, kas sa oled lolliks läinud või mis, ma käskisin ju kartuleid mullata, aga mitte üles ajada. Kas sa
ei tea, et pead peremeest kartma."
Peremees saadab Jaani jälle kesa harima. Jaan läheb ja teeb hoolega tööd. Järsku märkab, et peremees tuleb tööd vaatama, viskab ohjad maha ja hakkab metsa poole jooksma.
"Aga sa ju käskisid peremeest karta", vastab Jaan.

Eesti Põllumajandusmuuseumi pöördumine
Lugupeetud kaasmaalane!
Põllumajanduslik tootmine koos riistade, masinate
ja tehnoloogiatega muutub kaasajal kiiresti. Vanad tööriistad
ja masinad jäävad tootmisest kõrvale ja hävivad, aegunud
tootmistehnoloogiad jäävad unarusse. Kuid oma kodu ja kodumaa tundmaõppimise, noorte kasvatamise ning ajaloolise
tõe tutvustamise seisukohalt on neil ka edaspidi täita oluline
osa.
Tänase põllumajanduse paremaks mõistmiseks ning
põllumajanduse arenguloost ja põllumajanduses kasutatavatest tootmisvahenditest ülevaate saamiseks on vajalik nii endisaegsete kui ka praeguste tööriistade-masinate kogumine,
säilitamine ja eksponeerimine. Alles oma silmaga nägemisel
ja võrdlemisel saab mõistetavaks uute tööriistade-masinate ja
tehnoloogiate efektiivsus ning majanduslik kasulikkus.
Seepärast on siiras palve kõigile Tartumaa inimestele — kui teil on kodudes põlluharimisriistu kas sotsialismiajast või ka varasemast perioodist ja kui olete nõus neid
muuseumile kinkima, võtke meiega ühendust.
Lisaks esemetele tunneme huvi varasema põllumajandusalase kirjanduse vastu. Oleme huvitatud järgmistest
trükistest:
I. Tartumaa. 1925
II. Võrumaa. 1926
VI. Saaremaa. 1934

Loomakasvataja. 1929, 1931
Põllumajandus. 1941
Eesti Talu. 1937, 1940
Põllumees. 1895, 1897, 1900-1902, 1904, 19051912, 1933-1935
Talu. 1926, 1935
Muuseumis on avatud püsinäitused teraviljakasvatusest, aiandusest, mesindusest, linakasvatusest, linnukasvatusest, talupoja veovahenditest ja põllumajandustehnikast. 19.
sajandi teisel poolel mõisates ja 20. sajandi algul taludes sai
peasuunaks loomakasvatus, eriti piimakarjandus. Puudub aga
korralik näitus loomakasvatusest. Selle lünga tahame likvideerida sügiseks.
Näituse eesmärgiks on tutvustada karjamajandust
umbes 100 aastat tagasi. Paralleelselt tahame ära märkida ka
kolhooside-sovhooside aegset perioodi.
Seoses näituse koostamisega tunneme huvi esemete,
fotode ja dokumentide vastu, mis kajastavad veise-, sea-,
lamba-, ja hobusekasvatust, samuti või, juustu ja kohupiima
valmistamist.
Meie aadress on: Tõrvandi sidejaoskond EE2430,
Ülenurme. Tel. 412 397
Silva Tedrema
Eesti Põllumajandusmuuseumi varahoidja

Elukoha registreerimine

Saabusid valda
Eldi Ehrlich
Elvi Serg

Ignase
Mõra

Villemi 1
Ala-Roa

Võnnu vallast
Tartust

Männi 5-13

Tartusse

Lahkus vallast
Alar Mumm

Roiu

Sünniaasta 1998
Kerli Nahksepp
18.03.1998
Alaküla

Palju õnne!
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ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu määrus

Kurepalu 26.02.1998 nr. 18

Riiklike sotsiaaltoetuste maksmise kord Haaslava vallas
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 p. 5, EV Valitsuse määrusi nr. 318 25.12.1996 ja nr.256
23.12.1997, ning Haaslava valla põhimääruse p.17.5 Haaslava Vallavolikogu määrab:
1) Kehtestada alates 01.03.1998 Haaslava vallas riiklike sotsiaaltoetuste maksmise kord (lisatud)
2) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse määrus nr. 24 16.10.1995.
Maie Kajalaid
Volikogu esimees

Riiklike sotsiaaltoetuste maksmise kord Haaslava vallas
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolev kord sätestab toimetulekutoetuse, puuetega inimeste transpordi kasutamise toetuse, telefoni kasutamise toetuse,
50% sõidutoetuse II grupi invaliididele, Tšernobõli AEJ avarii likvideerimises osalenu toetuse, vanglast vabanenu toetuse,
liikluskindlustuse maksesoodustuse ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra Haaslava vallas.
1.2. Riiklike sotsiaaltoetuste taotleja on Haaslava valla elanik, s.o. isik, kellel on alaline registreeritud elukoht Haaslava vallas.
2. TOIMETULEKUTOETUS
2.1.Toimetulekutoetuse määramise aluseks on tõendatud pere kuusissetulek. Pereliikmeteks loetakse toetuse taotlejat, tema
abikaasat või temaga abielulistes suhetes olevat samas eluruumis elavat isikut, nende ülalpidamisel olevaid lapsi ja vanemaid,
samuti teisi ühist tuluallikat koos kasutavaid või ühise majapidamisega seotud isikuid.
Pere kuusissetuleku hulka arvatakse kõik sissetulekud, välja arvatud ühekordsed riiklikud ja vallavalitsuse toetused.
2.2. Toimetulekutoetust makstakse Haaslava valla elanikule, kelle perekonna tulud pärast Haaslava vallas asuva alatise elamispinna alaliste kulude katmist normpinna ulatuses on alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud minimaalsetest tarbimiskuludest lähtuvat toimetulekupiiri. Normpinnaks loetakse 18 ruutmeetrit üldpinda iga pereliikme kohta ja täiendavalt 15 ruutmeetrit pere kohta. juhul, kui korteri tubade arv on võrdne seal alaliselt elavate elanike arvuga, kuid korteri normpinnast suurem, loetakse
normpinnaks korteri üldpind, kui aga korteri üldpind on normpinnast väiksem, võetakse normpinna aluseks tegelik pind. Üksi
elava pensionäri eluruumi normpinnaks võib erandina lugeda kahetoalise korteri puhul korteri üldpinna ja suurema arvu tubadega korteri puhul mitte rohkem kui 51 ruutmeetrit.
2.3. Alalisteks eluasemekuludeks on:
2.3.1.eluruumi hooldustasu või korteriüür;
2.3.2. veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste tasu ( vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud normidele);
2.3.3. tasu kütte eest ( vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud normidele);
2.3.4. tasu sooja vee eest ( vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud normidele);
2.3.5. elektrienergia kulu eluruumide valgustuseks;
2.3.6.elektrienergia kulu statsionaarsele elektripliidile või vedelgaasi kulu statsionaarsele vedelgaasipliidile;
2.3.6. tasu prügiveoteenuste eest.
2.4.Eluasemekulud võetakse arvesse nendel peredel, kus kõik täisealised pereliikmed kas töötavad, õpivad päevastes õppevormides, saavad riiklikku pensioni, riiklikku ülalpidamistoetust või on ametlikult registreeritud töötuna.
2.5.Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on toetuse taotlemisele eelnenud kuu sissetulekud ja eluasemekulud.
2.6.Eluasemekulude tasumisel tekkinud varasema perioodi võlgnevus ei kuulu katmisele sotsiaaltoetuse vahendite arvelt.
2.7. Taotlemisel tuleb esitada maksedokument eluasemekulude tasumise kohta, töötavate pereliikmete palgatõendid, töötutel
pereliikmetel töötu kaart. Üle 16-aastaste õpilaste kohta tuleb esmasel taotlemisel, õppeaasta algul või sotsiaaltöötaja nõudmisel esitada kehtiv õpilaspilet või koolitõend.
2.8.Toimetulekutoetust arvestaval sotsiaaltöötajal on õigus nõuda toetuse taotlejalt täiendavaid andmeid perekonna kohta.
Kahtluse korral sissetulekuid tõendavate dokumentide õigsuse suhtes esitatakse need maksuametile kontrollimiseks.
2.9. Pere sissetulekute teadliku varjamise või valeandmete esitamise korral lõpetatakse toetuse maksmine. Makstud raha on
õigus tagasi nõuda.
2.10. Isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatisraha saada, kuid kes keeldub elatisraha kohta dokumenti esitamast või elatisraha sisse nõudmast, võidakse toimetulekutoetust mitte määrata.
2.11. Toetuse taotlemiseks jooksval kuul tuleb taotlejal pöörduda toimetulekutoetust arvestava sotsiaaltöötaja poole hiljemalt
järgneva kuu 20. kuupäevaks.
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3. PUUETEGA INIMESTE TRANSPORDIKULUDE TOETUS.
3.1.Toetus on ette nähtud mittetöötavatele puuetega inimestele ravi- ja rehabilitatsiooniprotseduuridele sõitmiseks, samuti igapäevaste sotsiaalsete esmavajaduste rahuldamiseks, kui ühistranspordi kasutamine ei ole võimalik. Toetust võib maksta ka puudega inimese hooldajale, kes tegeleb selle isiku transportimisega.
3.2. Toetuse saamiseks esitab puudega isik või tema hooldaja valla sotsiaalabi osakonnale taotluse.
3.3. Esmakordsel pöördumisel vaatab taotluse läbi vallaarst, kes annab omapoolse hinnangu taotluse põhjendatuse kohta.
3.4. Toetuse taotlused vaadatakse läbi üks kord kvartalis.
3.5. Toetuse suuruse määrab ära riigieelarveliste sihtotstarbeliste vahendite suurus.
4. TELEFONI KASUTAMISE TOETUS.
4.1. Telefoni kasutamise toetus on ette nähtud üksielavatele mittetöötavatele pimedatele, suhkruhaigetele, astmahaigetele, hüpertooniatõbe põdevatele ja haiguse kroonilise kuluga teistele haigetele, kes oma tervisliku seisundi tõttu arstliku komisjoni otsuse alusel vajavad sageli kodust arstiabi, samuti sotsiaalsete erivajadustega nelja või enama alaealise lapsega peredele.
4.2. Toetuse suurus ei või ületada analoog- või digitaalvõrgu telefoni ühe kuu abonementtasu suurust.
4.3. Toetuse taotlemine toimub käesoleva korra punktides 3.2.- 3.5.ettenähtud korras.
5. 50 % SÕIDUTOETUS II GRUPI INVALIIDIDELE.
5.1. Toetus on ette nähtud kulude kompenseerimiseks 50% ulatuses, kui ühistransporti kasutati ravi- ja rehabilitatsiooniasutustesse sõiduks.
5.2. Toetuse taotlemisel tuleb valla sotsiaalabi osakonnale esitada avaldus või teatis ravil või rehabilitatsioonil viibimise kohta, invaliidsustunnistus ja piletid.
5.3. Taotlused vaadatakse läbi üks kord kvartalis.
5.4. Esmakordsel pöördumisel vaatab taotluse läbi vallaarst, kes annab omapoolse hinnangu taotluse põhjendatuse kohta.
6. TŠERNOBÕLI AEJ AVARII LIKVIDEERIMISES OSALENU TOETUS
6.1. Toetust makstakse Tšernobõli AEJ avarii tagajärgede likvideerimistöödest osavõtnutele.
6.2. Toetuse suurus 60.- EEK
6.3. Toetust makstakse üks kord kuus.
6.4. Esmakordsel pöördumisel vaatab taotluse läbi vallaarst, kes annab omapoolse hinnangu taotluse põhjendatuse kohta.
7. VANGLAST VABANENU TOETUS
7.1. Toetust makstakse kinnipidamiskohast vabanenud isikule.
7.2. Toetuse taotlemiseks esitab taotleja valla sotsiaalabi osakonnale avalduse, kinnipidamisasutusest vabastamise tõendi ja
passi.
7.3. Toetus on ühekordne ja võrdne poolega töötu ühe kuu abirahast.
8. LIIKLUSKINDLUSTUSE MAKSESOODUSTUS
8.1. Liikluskindlustuse maksesoodustust antakse materiaalselt vähekindlustatud mittetöötavatele üksielavatele pensionäridele,
invaliididele, lapsinvaliidide vanematele ja lasterikastele peredele.
8.2. Maksesoodustuse rakendamine toimub sularahata arvlemise korras vallavalitsuse kaudu liikluskindlustuspoliisi vormistavale kindlustusandjale.
8.3. Liikluskindlustuse maksesoodustuse saamiseks tuleb taotlejal esitada avaldus, kus on ära näidatud sõiduki registreerimismärk, pensionitunnistus ( invaliididel ja pensionäridel) valla sotsiaalabi osakonnale.
8.4. Liikluskindlustuse maksesoodustuse suurus oleneb soodustuse taotleja majanduslikust olukorrast ja maksimaalne maksesoodustus kindlustusvõtjale võib olla rahaliste vahendite olemasolul kogu kindlustusmakse ulatuses.
9.

TÄIENDAVAD SOTSIAALTOETUSED
Täiendavaid sotsiaaltoetusi makstakse toimetulekutoetuseks eraldatud vahendite piisavuse korral, nad võivad olla nii ühekordsed ( 9.1. – 9.3.) kui regulaarsed ( 9.4. ja 9.6.)
9.1. Toetus matuste korraldamiseks. Toetuse suurus 1500.- EEK, makstakse valla alalise elaniku surma korral
9.2. Toetus lapse sünni puhul. Toetuse suurus 1500.- EEK makstakse vanemale, kelle alatine registreeritud elukoht on Haaslava vallas kui lapse sünd on registreeritud Haaslava Vallavalitsuses.
9.3. Toetus täiend- ja ümberõppel osalemiseks.
9.3.1. Toetust makstakse koolikohustuslikust east vanemale valla alatisele elanikule üks kord aastas kuni 1000.- EEK.
9.3.2. Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele avalduse, kus peavad olema lisaks isiku andmetele näidatud töökoht
või märge selle puudumise kohta, täiend- või ümberõppe liik ja seda korraldav asutus, koolituse alguse aeg ja kestvus,
koolituse maksumus.
9.3.3. Finantseerimine toimub reeglina sularahata arvlemise korras, arve tasumise teel koolitusasutusele või juriidilisele isikule, kellele koolitamine on põhikirjaliseks tegevuseks.
9.3.4. Koolituse lõppedes esitab selle läbiteinu Haaslava Vallavalitsusele tõendi, kutsetunnistuse või muu dokumendi koolituse kohta.
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Kui taotleja katkestab täiend- või ümberõppe mõjuvate põhjusteta, on ta kohustatud oma õppimiseks kulutatud summa
tagasi maksma.
9.4. Toimetulekutoetus vähemalt 16-aastastele päevases õppevormis edukalt õppivatele perekonnast lahus elavatele kutseõppeasutustes õppivatele õpilastele ja kõrgkoolide üliõpilastele. Toetus eraldamiseks esitab taotleja avalduse, millele on lisatud koolitõend, tõend eluasemekulude kohta.
9.5. Toimetulekutoetus tööhõivetalituses registreeritud tööotsijale, kellel on jäänud vanaduspensioniikka jõudmiseni vähem
kui kaks aastat. Toetuse saamiseks esitab taotleja koos avaldusega tööhõivetalituse tõendi tööotsijaks registreerumise kohta.
9.6. Täiendav toetus Tšernobõli AEJ likvideerimises osalenule
Toetuse suurus 100.-EEK. Toetust makstakse üks kord kuus.
9.3.5.

Haaslava Vallavolikogu määrus

Kurepalu 26.02.1998 nr. 19

Haaslava valla eelarvest ühekordsete sotsiaalabitoetuste maksmise korra kehtestamine.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 p. 5 Haaslava Vallavolikogu määrab:
3) Kehtestada alates 01.03.1998 Haaslava valla eelarvest ühekordsete sotsiaalabitoetuste maksmise kord.
4) Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu määrus nr. 4 07.03.1997.
Maie Kajalaid
Volikogu esimees

Haaslava valla eelarvest ühekordsete sotsiaalabitoetuste maksmise kord.
1. Ühekordseid sotsiaalabitoetusi määrab Haaslava Vallavalitsus vastavalt käesolevale korrale.
2.Toetuse määramise aluseks võib olla :
2.1. taotleja kirjalik avaldus;
2.2. vallavalitsuse liikme ettepanek;
2.3. sotsiaalkomisjoni otsus.
3.Haaslava valla eelarvest makstakse ühekordset sotsiaalabi toetust raske materiaalse olukorra puhul
3.1.Toetust võib maksta lastega peredele, invaliididele, vanaduspensionäridele, pensioniealistele, kelle netosissetulek
on ühe pereliikme kohta alla riiklikult kehtestatud miinimumpalgamäära.
3.2.Ühele isikule võib käesolevas punktis nimetatud toetust maksta kuni kaks korda aastas.
3.3. Ühekordse toetuse ülemmääraks on 500.- EEK.
3.4.1.Töövõimelistele abitaotlejatele kehtestatakse kohustuslikud abitööd.
3.4.2. Määratud toetus makstakse välja pärast abitööde vastuvõtmist valla sotsiaalnõuniku või tema volitatud isiku
poolt.
3.4.3. Abitööde kohustusest võib abitaotleja vabaneda töövõimetust tõendava dokumendi alusel.
3.5. Toimetulekutoetust saavatele isikutele makstakse ühekordset sotsiaalabitoetust ainult erandkorras vallavolikogu
sotsiaalkomisjoni vastava otsuse alusel.
4. Ühekordseid sotsiaalabitoetusi võib maksta ka ülekande korras taotlejale vajaliku teenuse osutamise eest.
5. Kui toetuse taotlus ei vasta käesoleva korra p. 3 tingimustele, edastatakse taotlus vallavolikogu sotsiaalkomisjonile, kes teeb
oma otsuse vastavalt p. 2. 3.

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
02.03.1998
nr 488
Nõustuda Haaslava külas endise Lõhmuse A-7 talu maast
727 m2 maa erastamisega Johannes Ojamäe omandusse, kes
elab Tõrvandis, Ringtee 4-4.
02.03.1998
nr 489
Nõustuda Haaslava külas endise Lõhmuse A-7 talu maast
720 m2 maa erastamisega Paul Võsu omandusse, kes elab
Tõrvandis, Papli 15-11.

02.03.1998
nr 490
Nõustuda Haaslava külas endise Lõhmuse A-7 talu maast
1211 m2 maa erastamisega Liia Galjutina omandusse, kes
elab Tõrvandis, Ringtee 14-39.
02.03.1998
nr 491
Nõustuda Haaslava külas endise Lõhmuse A-7 talu maast
760 m2 maa erastamisega Maie Praks omandusse, kes elab
Tartus, Tähe 31-6.
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16.03.1998
nr 503
02.03.1998
nr 492
Nõustuda Igevere külas endise Tsirgaste 46 talu maast 32030
Finantseerida Merike Saabeli täiendõpet Tartu Tööstuskooli
m2 maa erastamisega Mihhail Marinov omandusse, kes elab
arvutiõppekursustel 750 krooni.
Tartus, Jalaka 50-1.
09.03.1998
nr 494
16.03.1998
nr 504
Tunnistades kehtetuks 03.06.1996 korralduse nr 589 maa
Nõustuda Koke külas endise Tordi 22 ja Roio talude maast
erastamise võimalikuse kohta aktsiaseltsile Telver nõustuda
30823 m2 maa erastamisega Ivan Mihhailov omandusse, kes
Unikülas paikneva Vooremäe karjääri teenindamiseks vajali2
elab samas.
ku 441081 m maa riigi omandisse jätmisega.
16.03.1998
nr 505
09.03.1998
nr 495
Nõustuda Kurepalu külas endise Kure VII talu maast 728 m2
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust Marina Mironovale ja
Helmi Roosele.
maa erastamisega Riho Sõmermaa ja Raigo Sõmermaa
16.03.1998
nr 496
omandusse, kes elavad Tõrvandis, Ringtee 13-28.
Kinnitada Päkste külas omanikult Peeter Reinolt õigusvasta16.03.1998
nr 506
selt võõrandatud 44,68 ha Reinu talu maa võõrandamisaegNõustuda Mõra külas endise Männiku A-72 talu maast 1558
seks maksumuseks 350363 krooni ja määrata kompensatm2 maa erastamisega Vladimir Potašenkov omandusse, kes
sioon samas summas omandireformi õigustatud subjekti Oselab Tartus, Anne 84-48.
vald Reino pärijatele Kaljo Reinole, kes elab Türil Vanemui16.03.1998
nr 507
se 3-19 ja Malle Lõunale, kes elab Tartus Jalaka 56-55.
Nõustuda Unikülas endise Hanso 23 talu maast 1600 m2 maa
16.03.1998
nr 497
erastamisega Jaan Kukk omandusse, kes elab Tartus, Kesk
Kinnitada Mõra ja Haaslava külas omanikelt August, Krist43a-1.
jan, Eduard, Rudolf ja Elisabeth-Mare Pallalt õigusvastaselt
16.03.1998
nr 508
võõrandatud 23,71 ha Rüütli 71 talu maa võõrandamisaegNõustuda Unikülas endise Poodi 36 talu maast 32062 m2
seks maksumuseks 185924 krooni ja määrata kompensatmaa erastamisega Maret Ulp omandusse, kes elab Tartus,
sioon samas summas omandireformi õigustatud subjektile
Tihase 40-4.
Leida Adusonile, kes elab Aardla külas.
23.03.1998
nr 509
16.03.1998
nr 498
Nõustuda Ignase külas endise Priisoo XXI talu maast 18082
Kinnitada ametlikeks kohanimedeks Ignase külas Vooremetm2 maa erastamisega Õie Kuusk ja Toomas Fischer omansa (Koidula Mitt), Haaslava külas Vaikna (Valdur Toome
dusse, kes elavad Tartus, Lao 2a-2 ja Ropka 12a-23.
pärijad), Igevere külas Tani (Heino Hanseni pärijad), Kure23.03.1998
nr 510
palu külas Palu (Aare Roosimägi), Unikülas Tullo (Peeter
Nõustuda Päkste külas endise Kolga 15716 talu maast 4823
Adamson ja Mall Kull) ja Tullokodu (Kusta Adamson, Heim2 maa erastamisega Alfred Ots omandusse, kes elab samas.
no Adamson, Peeter Adamson ja Mall Kull).
23.03.1998
nr 511
16.03.1998
nr 499
Anda täiendavalt maamaksusoodustust alates 01.01.1998
Nõustuda Aardla külas endise Tsiirma 57 talu maast 19343
kuni 31.12.2000 järgmistele maakasutajatele: Lauri Mets,
m2 maa erastamisega Ain Koorits omandusse, kes elab ÜleVaida Link, Vaike Reit ja Pavel Rusin.
nurme vallas Külitses.
23.03.1998
nr. 512
Anda ühekordne projekteerimisluba Katrin Rudile aiamaja
16.03.1998
nr 500
Nõustuda Aardlapalu külas endise Kirbu 41 talu maast 1663
laiendamiseks Mõra külas ning kinnitada projekteerimise
m2 maa erastamisega Maie Hämarik omandusse, kes elab
lisatingimused.
Tartus, Anne 73-37.
23.03.1998
nr 513
16.03.1998
nr 501
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust 500 krooni Maria
Nõustuda Haaslava külas endise Lõhmuse A-7 talu maast
Gubarile.
722 m2 maa erastamisega Veiko Parveots omandusse, kes
30.03.1998
nr 514
elab Tõrvandis, Ringtee 10-58.
Finantseerida valla eelarvest Ljudmila Täpsi täiendõpet Tar16.03.1998
nr 502
tu Haritlaste Liidu arvuti algõppe kursustel.
Nõustuda Igevere külas endise Tsirgaste 46 talu maast 17340
30.03.1998
nr 515
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust 500 krooni Endla
m2 maa erastamisega Olev Kaljuste omandusse, kes elab
Grossbergile ja Julius Kärgendsonile.
samas.

Mälestame lahkunuid

Paul-Eduard Raag
13.11.1911 — 23.03.1998
Uniküla

Leonore Vohla
25.12.1929 — 24.03. 1998
Mõra küla

Pavel Nellis
23.09.1931 — 06.04.1998
Ignase küla

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

