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Haaslava valla infoleht
Talumetsade konkurss
Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Erametsaliit korraldavad ka sel aastal talumetsa majandamise
konkursi.
Konkursist võivad osa võtta kõik talumetsa majandavad talunikud ja omandireformi õigustatud subjektid, välja arvatud need, kes varasematel kordadel on
juba tulnud auhinnalistele kohtadele.. Osavõtuks tuleb
täita konkursi küsitluslehed (saab vallamajast Merle
Viira käest) ning esitada need hiljemalt 15. maiks maa-

konna taluliidule. Konkursi võitjad tehakse teatavaks
25. juulil üleriigilistel talupäevadel Jänedal.
Konkursist osavõtt annab osavõtjatele uusi kogemusi ja võimaluse võrrelda oma metsamajanduslikku
tegevust teistega. Parimaid ootavad väärtuslikud auhinnad ja tunnistused.
Kaul Nurm
ETKL peadirektor

Toomas Lemming
EEML tegevdirektor

Eelteade kohanimede määramise kohta
Määrata Aadami külas Olli
Niemitalo omandusse kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse
ametlikuks nimeks Paradiisi.
Määrata Aardlapalu külas
August Jaaksoni omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Lembitu.
Määrata Aardlapalu külas
Georgi Stepanenko omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa
erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Suve.
Määrata Ignase külas endise
aadressinimega Villemi 1 asuvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse
ametlikuks nimeks Pikamäe tee 2.
Määrata Ignase külas endise
aadressinimega Villemi 2 asuvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse
ametlikuks nimeks Pikamäe tee 4.
Määrata Ignase külas endise
aadressinimega Villemi 3 asuvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse
ametlikuks nimeks Pikamäe tee 6.

Määrata Ignase külas endise
aadressinimega Villemi 4 asuvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse
ametlikuks nimeks Pikamäe tee 8.
Määrata Ignase külas endise
aadressinimega Villemi 5 asuvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse
ametlikuks nimeks Pikamäe tee 10.
Määrata Ignase külas endise
aadressinimega Villemi 6 asuvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse
ametlikuks nimeks Pikamäe tee 1.
Määrata Ignase külas endise
aadressinimega Villemi 7 asuvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse
ametlikuks nimeks Pikamäe tee 3.
Määrata Ignase külas endise
Villemi kaupluse hoonete aadressija maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks
Pikamäe tee 5.
Määrata Ignase külas endise
aadressinimega Villemi 8 asuvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse
ametlikuks nimeks Pikamäe tee 7.

Määrata Kriimani külas
Helju Raag ja Vilma Tegova kaasomandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Tammikumäe.
Määrata Roiu alevikus Liidia Oknova omandusse kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse
ametlikuks nimeks Kopli.
Määrata Roiu alevikus Helgi Tralla omandusse kuuluva hoone
(laohoone-küüni) aadressi- ja maa
erastamisel moodustatava katastriüksuse
ametlikuks
nimeks
Kolgaküüni.
Määrata Unikülas Ilmar
Voltri omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks
nimeks Ristikivi.

Juunikuus
valla buss ei sõida
Bussijuht puhkusel
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Eelteade kohanimede määramise kohta
Määrata Aadami külas Olli Niemitalo hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa katastriüksuse ametlikuks nimeks Pikamäe tee 3.
erastamisel moodustatava katastriüksuse ametliMäärata Ignase külas endise Villemi kaupkuks nimeks Paradiisi.
luse hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodusMäärata Aardlapalu külas August Jaaksoni tatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Pikamäe
omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa tee 5.
erastamisel moodustatava katastriüksuse ametliMäärata Ignase külas endise aadressinimekuks nimeks Lembitu.
ga Villemi 8 asuvate hoonete aadressi- ja maa erasMäärata
Aardlapalu
külas
Georgi tamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks
Stepanenko omandusse kuuluvate hoonete aadres- nimeks Pikamäe tee 7.
si- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse
Määrata Kriimani külas Helju Raag ja
ametlikuks nimeks Suve.
Vilma Tegova kaasomandusse kuuluvate hoonete
Määrata Ignase külas endise aadressinime- aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastga Villemi 1 asuvate hoonete aadressi- ja maa eras- riüksuse ametlikuks nimeks Tammikumäe.
tamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks
Määrata Roiu alevikus Liidia Oknova
nimeks Pikamäe tee 2.
omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa
Määrata Ignase külas endise aadressinime- erastamisel moodustatava katastriüksuse ametliga Villemi 2 asuvate hoonete aadressi- ja maa eras- kuks nimeks Kopli.
tamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks
Määrata Roiu alevikus Helgi Tralla omannimeks Pikamäe tee 4.
dusse kuuluva hoone (laohoone-küüni) aadressi- ja
Määrata Ignase külas endise aadressinime- maa erastamisel moodustatava katastriüksuse
ga Villemi 3 asuvate hoonete aadressi- ja maa eras- ametlikuks nimeks Kolgaküüni.
tamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks
Määrata Unikülas Ilmar Voltri omandusse
nimeks Pikamäe tee 6.
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel
Määrata Ignase külas endise aadressinime- moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks
ga Villemi 4 asuvate hoonete aadressi- ja maa eras- Ristikivi.
tamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks
nimeks Pikamäe tee 8.
LEKS KINDLUSTUS
Määrata Ignase külas endise
agent Eda Jõepera,
aadressinimega Villemi 5 asuvate
kes
on ka valla sotsiaaltöötaja, on alati Teie teenistuses,
hoonete aadressi- ja maa erastamisel
kui soovite kindlustada oma
moodustatava katastriüksuse ametli hooneid
kuks nimeks Pikamäe tee 10.
 kodust vara
Määrata Ignase külas endise
 koduloomi
aadressinimega Villemi 6 asuvate
 liiklusvahendit
hoonete aadressi- ja maa erastamisel
 elu
moodustatava katastriüksuse ametli ennast või lapsi õnnetusjuhtumi vastu
kuks nimeks Pikamäe tee 1.
või kasutada ükskõik millist muud kindlustusliiki.
Määrata Ignase külas endise
Küsige julgesti nõu!
aadressinimega Villemi 7 asuvate
Eda telefon kodus on 460 514
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Kes maikuus on sündinud...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13
14
15
16

Rudolf Sula
Maie-Laine Alajõe
Heldur Pallo
Lembit Kõõra

1917
1936
1938
1928

Haaslava
Aardla
Lange
Päkste

Aleksander Potter
Elli Ivask

1924
1921

Aardla
Koke

Sünniaasta 1998
Renno Roosiväli
17.03.1998
Roiu alevik

Palju õnne!
Helene Undrits
Irene Hansen
Elsa Juus
Leili Pärnmets
Linda Henn
Maimu Luht
Maie Lätt
Ero Soobik
Helga Simm
Viljar Magnus Päss
Alviine Kupri
Nadeshda Kuhi
Rudolf Sõster
Pavel Rusin
Heinu Sorga
Leonore Vello
Eldur Laja

1910
1916
1929
1937
1921
1936
1936
1921
1923
1935
1924
1930
1912
1936
1938
1933
1938

Haaslava
Mõra
Kurepalu
Aardla
Uniküla
Roiu
Aadami
Igevere
Kurepalu
Haaslava
Roiu
Mõra
Haaslava
Päkste
Aardla
Metsanurga
Ignase

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Olga Palk

1906

Haaslava

Hilda Taavita
Hiranda Rõõmusoks
Rein Kool

1931
1911
1933

Aardla
Päkste
Aardlapalu

Jaan Hansen
Lembit Kaasik
Siegne Barkala
Jaanus Reisner

1929
1929
1931
1938

Mõra
Aardla
Kriimani
Aadami

Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Vello Vohla
Kersti Kangron
Pilleriin Kuldhaamer
Karla Käru
Sten Ottep
Jan Kaljurand

Mõra
Roiu
Aardla
Aardla
Roiu
Kriimani

Käo
Kesktänav 10-3
Keskuse 2-10
Keskuse 2-10
Kesktänav 10-3
Mõisamaja 3

Tartust
Pühajärve vallast
Rõngu vallast
Rõngu vallast
Pühajärve vallast
Valgast

Lahkusid vallast
Tiit Veigel
Meeta-Eliise Veigel

Ignase
Ignase

Priisoo
Priisoo

Elva linna
Elva linna
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KODUKANDI LOOD XVIII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Haaslava Põllumeeste Kogu
[Tartumaa põllumeeste aastaraamat. 1934]
Haaslava Põllumeeste Kogu on üks esimestest Tartumaal, kuna
tema põhikiri on registreeritud 29. mail 1920. aastal. Asutajateks olid
valla ärksamad ja energilisemad põllumehed Karl Rattasepp, Voldemar
Pihlapuu, Villem Põderson, Eduard Põderson, Andres Otsasson, Kusta
Lätt ja Johan Põderson. Asja hingeks oli aga Johan Põderson, kelle nimega on seotud kõikide Haaslava seltside ja ühistute sünd.
Haaslava kogul on oma tegevusaja kestel tulnud pidada ägedat
võitlust sotsialistidega ja viimaste poolt mõjutatud nõrga selgrooga põllumeestega, kes eriti viimaste aastate jooksul on üksteist täielikult leidnud.
Kogu on korraldanud suurel arvul poliitilisi koosolekuid, kuid
ka majapidamiskursusi ja loenguid. Lõikuspeod on kujunenud kogu
tegevuse möödapääsematuks lüliks, millega võib seletada ka seda suurt
poolehoidu, mis neile osaks on saanud.
Praegu juhib kogu tegevust järgmises koosseisus juhatus: esimees Albert Päiv, abiesimees Osvald Treial, kirjatoimetaja Valter Otsa,
kassapidaja Alfred Zoobel ja liikmed Arved Nornberg ning Heino Ojamaa.
Johan Põderson
on sündinud 21. juulil 1873.a. Haaslava vallas Pihlapuu talus. Hariduse saanud Tartu Linnakoolis, mille lõpetamise järel asus põllutööle isakoju. Hiljem oli kooliõpetajaks Aru vallas ja Vastse-Nõo koolis. Peale isa surma asus
Roio mõisat pidama. Seltskondlikust elust on. J.P. juba varasest noorusest osa võtnud. Kogu valla seltskondlik elu
oli omal ajal koondunud tema ümber, tema kaasabi ja sõbralikku nõu jätkus igale poole. Tema väsimatul hoolel ja
juhatusel kerkis ka kaitseliidu kompanii omaaegne uhke seltsimaja, mis aasta tagasi [1933?] tuleohvriks langes.
Ka põllumeeste kogu on tema algatusel ellu kutsustud, kus ta oli aastatid juhtivaks tegelaseks.

Haaslava Põllumeeste Kogu juhatus.
Istuvad vasakult: kirjatoimetaja Valter
Otsa, esimees Albert Päiv, juhatuse liige
Arved Nornberg, abiesimees Osvald
Treial.
Seisavad: kassapidaja Alfred Zoobel, kirjatoimetaja abi Heino Ojamaa, juhatuse
liige Karl Voltri.

Teataja

5

Seadusega pahuksis
Postimees, 11. aprill 1925
Haaslava vallavanemad kohtus.
1921.aastal põles Haaslava vallas Igevere koolimaja ära. Pärast põlemist tuli ilmsiks, et kool oli valla
vastastikuse tulekinnituse seltsis kinnitamata jäänud
sellepärast, et tulekinnituse maks, mis hoone eest pidi
ära makstud saama, tasumata oli.
Juurdlusel selgus, et koolimaja pidanud 60000
marga eest kinnitatud saama. Ühtlasi oli ka näha, et
Haaslava valla 1921.a. eelarves vastav summa kinnitamise maksuks ülesvõetud oli, missugune summa aga
vallavanema poolt vallakassast välja võtmata ja kinnitusseltsi tasumata oli. Haaslava vallavanemaks oli tol
ajal Jaan Koort, kelle järeltulijaks Arved Koppel sai,
kuid ka tema pole pärast ameti ülevõtmist tasumata jäänud summat ära tasunud.
Vallavanemate hooletuse läbi sai Haaslava vald
komisjoni hindamise järgi kahju 53500 marka. Koort ja
Koppel võeti vastutusele, et nemad vallavanematena
nende kätte usaldatud varanduse üle hooletult valvasid.
Rahukogu leidis mõlemad süüdi olevat ja karistas neid noomituse avaldamisega seda nende teenistuslehte sisse kandes. Kõik kohtukulud pandi süüdemõistetute peale.
Postimees, 11. august 1927
Avalikkude algkoolide seaduse põhjal on kogukonnad kohustatud koolile maad muretsema, mille
kasutamise üle otsustab kooli hoolekogu.
Haaslava vallavolikogu oma 28. mai s.a. koosolekul otsustas aga osa Tuigo koolile kuuluvaid maid
jagada, eraldades sealt valla sekretärile 5 vakamaad
põldu ja viljapuuaia. Maa otsustati enampakkumisel
välja rentida. Ühes sellega otsustas Haaslava vallavolikogu Tuigo õpetajatele anda kasutada seadusega ettenähtud põllumaa ja 6 vakamaad heinamaad, kuna karjamaa aga hoopis andmata jäeti. Selle volikogu otsusega sai Tuigo koolis töötaval kolmel õpetajal võimalus
ära lõigatud hobuse ja looma pidamiseks, millest olenevalt ka põllumaa kasutamine pidi ära jääma.
Edasi on Haaslava vallavolikogu mööda minnes
kooli hoolekogust otsustanud kooli juures olevat aeda,
mis kooli hoonet igast küljest ümbritseb rendile anda,
tähele panemata haridusministeeriumi nõuet, kus märgitakse, et iga kooli juures aiatöö õpetamiseks kooliaed
peab olema. Kõiki neid asjaolusid arvesse võttes pöördus maavalitsus palvega rahukohtuniku poole, et see
kiires korras paneks seisma Haaslava vallavolikogu
mitteseadusjärgse otsuse aia väljarentimise ja koolimaade jagamise kohta ning kohustada vallavolikogu
Tuigo koolimaad täies ulatuses sama kooli hoolekogu
korraldusse andma.
8. augustil s.a. oli Tartu 5. jaoskonna rahukohtuniku juures arutusel, kus otsustati protest rahuldada.
Haaslava vallavalitsust kohustati asja uuesti volikogu

istungil arutusele võtma avalike algkoolide seaduses
ettenähtud korras.
Postimees, 2. september 1926
Haaslava läheneb pussitamises Petserimaale.
Korrarikkumised seltskonna kogunemiskohtades võivad Haaslaval järjekindlalt Petserimaa iseloomu
omada. Kohalikus seltsimajas peol olles ei tea tõesti,
mida vaadata, kas saalis ettekantavat näitemängu või
väljas teepeal elavas teostuses käivat löömingut. 23.
augustil oli kohalikus karskusseltsi majas loteriiallegrii, väljas käis aga naabervalla (kuuldavasti
Kaagvere) rusikakangelaste ja kohalike omasarnaste
kalus pudelitega, millele pärast pussid seltsisid. Lööming ei jätnud oma vägevuselt midagi soovida, isegi
mõned juhuslikult möödaminevad poisterahvad said
oma osa. Pealtvaatavad eraisikud ei söandanud isegi
lööjaid vaigistama minna. Kohalikku politseinikku ei
olnud aga nähtavasti kohal ja nii löödi kuni kohalik vallasekretär ja kaitseliitlased jaole juhtusid ning korratuse
likvideerisid.
Tartumaa Teataja, 11. jaanuar 1935
"Küll ma sulle, Ahja vargale, näitan!"
Sellise raske lause olla öelnud kaebealune Jaan
T. Haaslava valla Anikva talu peremees Ahja valla kodanikule August Anijärvele. Peale selle "masseerinud"
J.T. teda veel tublisti piitsaga. Niimoodi kõlab August
A. kaebus. Asi olla sündinud jaanilaadalt koju sõites.
Tunnistajate seletustest aga selgub, et A.A. on ise Haaslava meest kividega loopinud. Kaebealuse tütar seletas,
et isa oli nii purjus, et tõsteti Jaama uulitsal sülega
vankri peale.
Otsus: Jaan T. kohtulikult õigeks mõista ja kohtukulud A. Anijärvelt sisse nõuda.
Tartumaa Teataja, 14. jaanuar 1935
Haaslava vallakohus süüdistab sama valla kodanikku Eduard T. Päkste külast oma õe Anna J. pärandiosa äraraiskamises, mis oli jäänud Jüri T. varast.
Eduard T. pidi olema ka oma õe Anna hooldaja ning
võttis ka tema pärandiosa endale ning jättis selle vallakohtule edasi andmata.
Kaebealune ei tunnistanud ennast süüdi ja palus rahukohtunikul ennast õigeks mõista. Kui kohtunik
seletas, et see seaduse järgi on võimatu, ütles E.T.:
"Aga vast on ikka miski paragrahv, et saaks õigeks."
Kohtu otsus oli E.T.-le 3 kuud vangistust ja 150
krooni Anna J. päranditombu kasuks.
Tartumaa Teataja, 13. veebruar 1935
Ida R. Haaslava vallast esitas kaebuse, et Gottlieb S. olevat varastanud tema majakese pööningult
kastist 5 krooni raha. Asja uurimisel selgus, et kaebus
oli alusetu ja kuritahtlik. Ida R. tunnistas ennast süüdi
ja seletas kohtule, et tegi seda purjuspäi ja teiste inimeste pärast ning palus tingimisi karistust.
Ringkonnakohus kuulutas otsuse: Ida R. kaheks
nädalaks aresti.
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ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavalitsuse määrus

Kurepalu

20. aprill 1998 nr 41

Vallaasutuse Majaabi vee- ja kanalisatsiooniteenuste tariifide kinnitamine
Võttes aluseks Hinnaseaduse § 6, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, Äriseadustiku § 504 lõike 4, Haaslava valla põhimääruse punkti 31.4 ja valla asutuse Majaabi osutatavate
teenuste vee ja reovee ärajuhtimise hinna kujunemise arvestust Haaslava Vallavalitsus m ä ä r a b :
1. Kinnitada alates 1. aprillist 1998. a. vallaasutuse Majaabi tarbijatele veevarustuse ja reovee ärajuhtimise tariifid kuus alljärgnevalt:
1.1 Veevarustuse tariif
(krooni/m3)
5.90
1.2 Reovee ärajuhtimise tariif
(krooni/m3)
3.55
2. Kinnitada valla asutuse Majaabi osutatavate teenuste veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hindade arvestuse alused veemõõtajata tarbijatele
3. Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavalitsuse korraldus 01.02.1994.a. nr 12.
Lisad: 1. Vallaasutuse Majaabi tarbijatele veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna kalkulatsioon;
2. Vallaasutuse Majaabi osutatavate teenuste veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna arvestuse
alused veemõõtjata tarbijatele.
Margus Pleksner
Vallavanem
Aavo Omann
Vallasekretär
LISA 1

Vallaasutuse majaabi tarbijatele veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna kalkulatsioon
Veevarustus
(krooni)

1. Töötasud (sh sotsiaal- ja ravikindlustusmaks)
2. Remondimaterjalide maksumus
3. Veeproovide tasu
4. Ressursimaks, saastemaks
5. Elektrienergia
6. Üldkulud
7. Tellitud tööd
8. Kemikaalide maksumus
9. Ettenägematud kulud
Tootmiskulud kuus kokku (kr)
Tootmismahud kuus (m3)
Omahind 1 m3 eest kuus (kr)

7310
5200
154
788
1397
2632
1020
115
18616
3150
5.91

Reovee ärajuhtimine
(krooni)

4275
740
366
855
1466
2198
1226
977
110
12213
3450
3.54
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LISA 2

Vallasutuse majaabi tarbijatele veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinna arvestuse alused
veemõõtjata tarbijatele
Tarbija
1. Veevõtt tänavakraanist ilma kanalisatsioonita
elamus (elaniku kohta)
2. Veevarustus ilma kanalisatsioonita elamus
(elaniku kohta)1,0
3. Veevarustuse, kanalisatsiooni ja kuivtualetiga
elamus (elaniku kohta)
3.1. sama vanniahjuga
4. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga ahiküttega elamus
(elaniku kohta)3,3
4.1. sooja vee tootmine vanniahjuga
4.2. sooja vee tootmine elektriboileriga
5. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga kesk- või
elektriküttega elamus (elaniku kohta)
5.1. sooja vee tootmine elektriboileriga
5.2. tsentraalse soojaveevarustusega
6. Lokaalse keskküttesüsteemi täitmiseks hoone või
hoone osa 1000 m3 kohta
7. Perearst (töötaja kohta)
8. Lasteaed (lapse kohta)
9. Toitlustusettevõtted (istekoha kohta)
10. Kauplused (töötaja kohta)
11. Tootmisettevõtted, remonditöökojad (duši kohta)
12. Loomapidajad (looma kohta)
12.1. veis, hobune
12.2. siga
12.3. lammas

Arvestuslik
kogus m3

Tariif kr/m3
vesi
reovesi

0,9

5.30

-

5,90

-

2,1
2,7

12.40
15.95

7.45
9.60

19.50
3,9
5,1

11.70
23.00
30.10

13.85
18.10

5,7
6,9
7,5

33.65
40.70
44.25

20.25
24.50
26.65

0,5
1,5
2,0
6,0
2,5
15,0

2.95
8.85
11.80
35.40
14.75
88.50

1.80
5.35
7.10
21.30
8.90
53.25

1,8
0,5
0,2

10.65
2.95
1.20

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
06.04.1998
nr 516
Erastada 147 m2 endise Ikardi A-44 talu maad Metsanurga
külas aktsiaseltsile Eesti Gaas transpordimaaks.
06.04.1998
nr 517
Erastada 32 m2 endise Kortsu 35 talu maad Koke külas aktsiaseltsile Eesti Gaas transpordimaaks.
06.04.1998
nr 518
Erastada 7233 m2 endise Matsi 5 ja Kvoodimaa talu maad
Palukülas Evald Kiiskülale elamumaaks.
06.04.1998
nr 519
Erastada 46,5 ha endise Sula 18 talu maad Ignase külas Andres Ottile maatulundusmaaks.
06.04.1998
nr 520
Erastada 20131 m2 endise Vaikna A-26 talu maad Haaslava
külas Elsbeth Lossile ja Ulvi Rannamehele maatulundusmaaks.
06.04.1998
nr 521
Erastada 20170 m2 endise Tanni 45 talu maad Igevere külas
Ellen-Maie Tikule ja Aku Tikule maatulundusmaaks.
06.04.1998
nr 522
Erastada 19867 m2 endise Perve talu maad Päkste külas
Voldemar Treile ja Gennadi Stepanovile elamumaaks.

06.04.1998
nr 523
Erastada 49,6 ha endiste Nõmme A-17, Utte 67, Tsobi 66,
Taari 62, käo 77, Paju A-16, Rüütli 71, Jugari 73, Laugi 72,
Roa 76 ja Anikva A-13 talude maad Haaslava külas Lembit
Prostile ja Helle Prostile maatulundusmaaks.
06.04.1998
nr 524
Erastada 898 m2 endise Lõhmuse A-7 talu maad Haaslava
külas Vladimir Kargule elamumaaks.
06.04.1998
nr 527
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust 500 krooni AinoMiralda Sarile, Tatjana Litvinovale ja Jaan Roosele.
13.04.1998
nr 529
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust 500 krooni Hildegard
Vetkale.
20.04.1998
nr 530
Tagastada Helju Lustmetsale ja Linda Reemetsale kaasomandisse 15,4 ha maad Pedaku maaüksuse taastamiseks
Igevere külas.
20.04.1998
nr 530
Tagastada Endla Kasele 3,87 ha maad Savi maaüksuse taastamiseks Kriimani külas.
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Teataja
20.04.1998
nr 540
20.04.1998
nr 532
Erastada 3185 m2 endise Toome 44 talu maad Aardlapalu
Tagastada Vilma Sägale 18,4 ha maad Jugari maaüksuse
taastamiseks Mõra külas.
külas August Jaaksonile elamumaaks.
20.04.1998
nr 533
20.04.1998
nr 541
Kinnitada õigusvastaselt võõrandatud endise Roiu Vesiveski
Erastada 6517 m2 endise Lohu A-8 talu maad Haaslava kütalu 40,99 ha maa võõrandamisaegseks maksumuseks
las Jüri Rannule elamumaaks.
321435 krooni ja määrata kompensatsioon tagastamata jää20.04.1998
nr 542
nud 4,143 ha maa eest 32488 krooni omandireformi õigustaMuutes vallavalitsuse 23.03.1993 määruse 195 p 1 ja
tud subjektile Endla Vainole.
05.08.1996 korraldust 635 tagastada omandireformi õigus20.04.1998
nr 534
tatud subjektile endisel individualiseeritaval kujul säilinud
Kinnitada Päkste külas õigusvastaselt võõrandatud endise
Lepiku 59 talu laut-küün Aardla külas, jätta otsustamata aitPerve talu 12,965 ha maa võõrandamisaegseks maksumuhobusetalli tagastamine kuni asjaolude väljaselgitamiseni
ning jätta tagastamata täielikult hävinud ehitised.
seks 28740 krooni ja määrata kompensatsioon tagastamata
jäänud maa eest 28740 krooni omandireformi õigustatud
20.04.1998
nr 543
subjektidele Maarja Reimanile ja Siiri-Merike Reimanile.
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust 500 krooni Heino Mat20.04.1998
nr 535
salule.
Kinnitada Haaslava külas õigusvastaselt võõrandatud endise
27.04.1998
nr 544,545 ja 546
Nõmme A-17 talu 19,40 ha maa võõrandamisaegseks makTagastada Värnanda Paidele nõudeõigusest suurema pinnaga
sumuseks 152127 krooni ja määrata kompensatsioon tagaskahe kinnistuna 2,6 ha ja 25,4 ha õigusvastaselt võõrandatud
tamata jäänud 19,40 ha maa eest 152127 krooni omandireTuule talu maad Kriimani külas.
formi õigustatud subjektile Lembit Prostile.
27.04.1998
nr 547
20.04.1998
nr 536
Tagastada Rein Aarikule 23,3 ha maad Rebase maaüksuse
Kinnitada Mõra külas õigusvastaselt võõrandatud endise
taastamiseks Kriimani külas.
Jugari 73 talu 24,48 ha maa võõrandamisaegseks maksumu27.04.1998
nr 548
seks 184120 krooni ja määrata kompensatsioon tagastamata
Erastada 4,56 ha endise Tuigo A-47 talu maad Mõra külas
jäänud 5,08 ha maa eest 30643 krooni omandireformi õigusVoldemar Kuningale maatulundusmaaks.
tatud subjektile Vilma Sägale.
27.04.1998
nr 549
20.04.1998
nr 537
Erastada 3781 m2 endise Kolga 15/16 talu maad Roiu alevikus põllumajandushoonete maaks.
Kinnitada Aardla külas õigusvastaselt võõrandatud endise
27.04.1998
nr 550
Siimo 55 talu 35,97 ha maa võõrandamisaegseks maksumuErastada 5969 m2 endise Laksi 43 talu maad Aardlapalu
seks 282062 krooni ja määrata kompensatsioon tagastamata
jäänud 3,97 ha maa eest 31131 krooni omandireformi õiguskülas Georgi Stepanenkole elamumaaks.
tatud subjektile Asta-Milita Lellepile.
27.04.1998
nr 551
20.04.1998
nr 538
Erastada 1869 m2 endise Lõhmuse A-7 talu maad Haaslava
Erastada 8510 m2 endise Lepiku 59 talu maad Aardlapalu
külas Küllike Mugrale elamumaaks.
04.05.1998
nr 554
külas Illar Otsale elamumaaks.
Erastada 774 m2 endise Lõhmuse A-7 talu maad Haaslava
20.04.1998
nr 539
külas Lembit Kirsimäele elamumaaks.
Erastada 55376 m2 endise Ristikivi ja Porga 22 talu maad
04.05.1998
nr 555
Unikülas Ilmar Voltrile maatulundusmaaks.
Erastada 1374 m2 endise Utte 67 talu maad Haaslava külas
Helju Mõttusele elamumaaks

Mälestame lahkunuid
Vilma Kirs
25.04.1930 — 08.04.1998
Haaslava küla

Helgi Mets
22.09.1931 — 14.04.1998
Aardla küla

Harry Kõllamõts
06.05.1930 — 28.04.1998
Roiu alevik

Alfred Ots
21.06.1923 — 05.05.1998
Päkste küla
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