Nr. 8(49) august 1998

Haaslava valla infoleht

Teedest Haaslava vallas
Majapidamiste, ettevõtete ja asulate normaalseks tegevuseks on hädavajalik hooldatud teede olemasolu. Seda oleme arvatavasti tunnetanud
kõik, kui oleme kirunud lumest lahtilükkamata või
liivatamata, vihmade tagajärjel auklikuks või hoopis ärauhutud teelõike. Õigustatult on sellisel juhul
liiklejad pahased teede hooldajate peale, sest auklikud, libedad ja lumised teed piiravad meie kõigi
liikumiskiirust ja lõhuvad transpordivahendeid.
Halb teede olukord hirmutab vallast eemale uusi
ettevõtjaid ja elamuehitajaid, kes muidu oleksid
meie maksumaksjad.
Maanteede hoidu, kasutust ning kaitset reguleerivad maanteeseadus ja asjaõigusseadus.
Maanteed liigitatakse omandivormi järgi riigi-,
valla- ja erateedeks, kus vastaval tee omanikul on
maanteehoiu korralduse kohustus. Riigimaanteede
korrasoleku eest vastutab Eesti Maanteeameti Tartu Teedevalitsus ja vallateede eest vallavalitsuses
vallavanem Margus Pleksner. Kõik vallamaanteed
on põllumajandusreformi käigus likvideeritud majanditest vallale üleantud teed, mis ehitati tihti
vaid põldudele pääsemiseks ja on üldkasutatava
teena täna otstarbetud. Vallavalitsusel pole kavatsust ühtegi teed lõhkuma hakata, kuid teed tuleb
lähiajal ümber hinnata ja paika panna peamised
liiklemissuunad. Vallateed on valdavalt kruusakattega teed (ca 72 km) ja vähesel määral ka mustkat-

tega teed (ca 3 km) ja platsid (ca 2000 m2). Need
teed on üldkasutatavad avalikud teed ning mõeldud kasutamiseks kõigile.
Üldkasutatav ei tähenda aga sugugi, et teel
võiks sõita millega ja kuidas tahes. Kahjuks on
kevadel ja sügisel sageli näha, kuidas sõidetakse
maaharimise ajal teele suvalisest kohast (puudub
peale- või mahasõidukoht), puhastamata maaharimisriistade ja tilkuvate sõnnikukärudega. Teede
korrashoid ja ehitus on väga kulukas ja hooletu
suhtumisega teedesse raisatakse teeomaniku s.t.
maksumaksja raha. Näiteks maksab 1 kuupmeeter
kruusa Vooremäe karjääris 21 krooni ja teehöövel
läheb vallale maksma 150 krooni tunnis. See tähendab, et kõigi teede katmiseks 5 cm hööveldamiseks vajaliku kattekihiga läheks vallale maksma
367000 krooni ainult kruusa eest ja teist samapalju lisanduks kruusa veo ning tee hööveldamise
eest.
Need numbrid on kujukad tõestamaks, kui
suure hoolega peaksid kõik teekasutajad suhtuma
maanteede hoidmisse ja mitte lõhkuma ning lagastama oma hooletu suhtumisega teid ja teeääri. On
ju riigi- ja vallateed meie kõigi ühine vara ning
olemasoleva tee hoidmine tuleb odavam kui lõhutud tee asemele uue ehitamine.
Vallavanem Margus Pleksner

Täiendav koolitoetus
Lisaks riiklikule koolitoetusele
maksab vallavalitsus õppeaasta
alustamiseks täiendavat toetust
300 krooni kõigile päevases õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses

õppivaile lastetoetust saavatele
õpilastele.
Täiendavat toetust saavad
ka tervislikel põhjustel muus õppevormis õppivad lastetoetust
saavad õpilased.

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilastel tuua koolist tõend seal õppimise kohta
hiljemalt 15. septembriks.
Sotsiaalnõunik Anu Kruus
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Täiskasvanud õppija nädal
Täiskasvanuhariduse tähendus ja tähtsus
nii ülemaailmses kui Euroopa kontekstis suureneb
pidevalt. Lähiaastateks on tähelepanu keskpunktis
elukestva õppimise idee. Tehnoloogia areng tingib
mitte ainult koolide õppekavade pideva muutmise
vajaduse, vaid ka kõrgendatud nõudmise esitamise
täiskasvanute täiendus- ja ümberõppele. On püstitatud loosung — üks tund õppimisele päevas.
Euroopa Liidu liikmesriikidele ja liikmekandidaatidele on Euroopa Komisjoni poolt antud
soovitus täiskasvanud õppija nädala sisseviimiseks. Nädala korraldamine peaks muutuma igaaastaseks traditsiooniks Eestis.
Elukestva õppimise idee on erilise tähtsusega Eesti kui kiirelt areneva ühiskonna ja riigi
jaoks.
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS koostöös Haridusministeeriumi,
Avatud Hariduse Liidu ja Vabaharidusliiduga on
kavandanud õppija nädala läbiviimise 1. — 11.
septembrini 1998.
Õppija nädala korraldamise eesmärgid:
 elukestva õppimise idee tutvustamine ja levitamine igas Eesti piirkonnas;
 selgitamine igale inimesele, et enesearendamine võimaldab eluga paremini toime tulla;

 kohaliku omavalitsuse osatähtsuse rõhutamine
piirkonnas koolitus- ja õppimisvõimaluste loomisel;
 täiskasvanute õppimisvõimaluste tutvustamine;
 koolituse olulisuse tõstmine tööandjate silmis.
Esmaspäeval 07.09
TÄISKAVANUD ÕPPIJA NÄDALA AVAÜRITUS TARTUS
Kolmapäeval 09.09
LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK SILLAOTSA KOOLIS
Kohaletulnuid informeeritakse enesearendamise ja
õppimise võimalustest meie maakonnas ja vallapoolsest toetusest täiskasvanud õppijatele.
Neljapäeval ja reedel 10.-11.09
LAHTISTE USTE PÄEVAD SILLAOTSA KOOLIS
Õppetundide külastus, raamatukogu tutvustamine.
Ain Esko
Sillaotsa Põhikooli direktor

Kes augustikuus on sündinud...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Elfride Taavita

1918

Aardla

Linda Arujõe
Õie Kalmus
Maria Sooveer
Natalja Derjabina
Malle Hirsnik
Jaan Mölder

1929
1933
1921
1937
1935
1938

Uniküla
Tõõraste
Ignase
Uniküla
Lange
Roiu

August Reit
Armilde Meoma
Evald Papp
Õnne Kõõra
Reet Undrits
Linda Välja
Andi Kreutzberg
Hildegard Vetka
Aleksander Tikka
August Leiman
Salme Põlgast

1926
1907
1929
1937
1936
1928
1938
1911
1926
1929
1926

Uniküla
Kriimani
Roiu
Päkste
Kurepalu
Haaslava
Roiu
Igevere
Ignase
Päkste
Päkste

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Siiri Korp

1931

Ignase

Endla Grossberg
Värnanda Paide
Tiiu Salupere

1928
1931
1935

Roiu
Kriimani
Kurepalu

Lidia Mooses
Heinrich Kirm
Ülo Arju

1921
1916
1931

Ignase
Roiu
Haaslava

Aleksander Borodkin

1938

Kriimani

Melaine Pitka

1931

Ignase

Kalju Kotkas
Aleksandr Rudakov

1934
1929

Haaslava
Roiu

Palju õnne ja tugevat tervist !
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Eelteade kohanimede määramise kohta
Sünniaasta 1998
Määrata Aadami külas Tapu kinnistust eraldatava 1,95 ha
maa baasil loodava katastriüksuse ametlikuks nimeks Pärnametsa.
Määrata Aardlapalu külas Toivo Karusion omandusse kuuHendrik Pungar
luvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastri29.07.1998
üksuse ametlikuks nimeks Kaigu.
Koke
Määrata Koke külas Heiki Ainsoo omandusse kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse
ametlikuks nimeks Kiipuse.
Määrata Kriimani külas Aleksandra Vahva omandusse kuuPalju õnne!
luvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Mäeotsa.
Määrata Kriimani külas Sergei Pappel omandusse kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Oru.
Määrata Kriimani külas Valja Nurmeoja omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Järveotsa.
Määrata Metsanurga külas endise Tõlgu A-42 talu maast Vello Soomele erastatava maa katastriüksuse ametlikuks nimeks Jõeääre.
Määrata Päkste külas Anne Roosvald omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel
moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Priidu.
Määrata Roiu alevikus aktsiaseltsi Roiu Majatehas omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa
erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Majatehase.
Määrata Kurepalu külas Imre Merits ehitatavate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Loku.
Määrata Tõõraste külas Anatoli Romanov omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Metsaääre.
Määrata Unikülas Kliima kinnistust eraldatava 11306 m2 maa baasil loodava katastriüksuse ametlikuks nimeks Vooremäe Spordibaasi.

Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Rene Skatškov
Aino Heiskonen
Arnold Jaanson
Irina Jaanson
Vello Lanno

Roiu
Roiu
Kurepalu
Kurepalu
Kriimani

Männi 2-10
Männi 3-5
Musumäe
Musumäe
Tareke 29

Kõlleste vallast
Vana-Kuustest
Ülenurmest
Ülenurmest
Tartust

Roiu
Roiu
Roiu
Lange

Männi 4-7
Männi 4-7
Männi 4-7
Vahe

Tartusse
Tartusse
Tartusse
Ülenurme

Lahkusid vallast
Merle Viira
Taimo Viira
Tarvo Viira
Henri Roosiorg
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KODUKANDI LOOD XXI
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Taivo Kirm
Haaslava mehed Helsingi Malmi kangelaskalmistul
Koguteoses "Vabaduse eest", mis ilmus
Tallinnas 1997.a.on kirjas soomepoiste lühielulood. Leheküljelt 265 loeme:
Kalju Põdersoo — sündinud 18.augustil
1918.a. Kuuste vallas, vänrikki (lipnik), üliõpilane,
Eesti Vabariigi kaitseväes lipnik Soome armeesse
22. detsembril 1943.a. Väljaõppel Taavettis ja
Jalkalas jalaväerügemendis 200; hukkus 17. aprillil 1944. aastal plahvatuses. Maetud Malmi kangelaskalmistule Helsingis.
Kalju Põdersoo sündis Haaslava vallas
Päkste külas Pihlapuu talus Villem Põdersoni pojana. Teoses on sünnikohaks märgitud Kuuste vald
1938.a valdade reformi järgse jaotuse kohaselt.
Kuna ta oli Eesti kaitseväes lipnik, pidi ta enne
1940. aastat lõpetama Tallinna sõjakooli. Soome
põgenes ta 1943. aastal nagu tuhanded teisedki
Eesti noored mehed, et pääseda mobilisatsiooni
eest Saksa sõjaväkke. Kuna viimaseks ametiks enne Soome sõjaväkke astumist on märgitud üliõpilane, siis on tõenäoline, et Soome minnes asus
Kalju Põdersoo õppima ülikooli.

Soome sõjaväes lõpetas ta Taavettis 26.
Jalaväe Koolituskeskuse ohvitseride kursused ja
sai
vänriku (lipnik) auastme. Kui 1944. aasta juulis
formeeriti Soomes eestlastest väeüksus Jalaväerügement 200, asus ta selle 1. pataljoni Jalkalas.
1944. aasta 17. aprillil toimus Jalkala laagris suur õnnetus. Puhkenud tulekahjus plahvatas ca
300 miini ja kõik barakki kustutama läinud mehed
said surma. Hukkus 32 ja haavata sai 64 eestlasest
vabatahtliku. 28 plahvatuse ohvrit maeti 26. aprillil 1944 Malmi kalmistule.
Kalju Põdersoo nimi on veel ära toodud
1973.a. Stockholmis ilmunud E. Uustalu ja R.
Moora raamatus "Soomepoisid" ja 1998.a. Tallinnas Eesti Riigikaitse Akadeemia poolt koostatud
1941 — 1945 langenud Eesti ohvitseride nimekirjas.
18. augustil käesoleval aastal oleks Kalju
Põdersoo saanud 80 aastaseks.

Eelmise sajandi uudiseid
(Kogunud Taivo Kirm)
Postimees 19.11.1891
Tartust kodu minnes oli Haaslava valla
naesterahvas otsemat teed üle luha tahtnud minna,
oli aga selle juures ühest ojast üleminekul sisse
kukkunud ja ära uppunud. Olge ettevaatlikud.
Postimees 10.12.1891
Haaslava vallavanem Johan Link annetas
4625 kg rukkeid Rjazani kubermangu näljahädalistele. Selle eest suur tänu. Venemaal on näljahäda
suur, sellepärast, helded andjad, ärge väsige avitamast, ärge pange käsi rüppe.
Postimees 21.09.1892
Haaslava koolimajas oli eile misjoni tund
rohkel rahva osavõtmisel, kus Kambja õpetaja
misjonijutluse pidas.
Peale lühikest vaheaega tuli lastepüha, milleks kaunisti lapsi oli kokku tulnud. Kohalik koo-

liõpetaja Mälson pidas mõnusa kõne haridusest,
milles osavasti ja põhjalikult ära seletas, mis asi
see õige haridus on.
Truu ja kindel oma kohuse tundmine, selle
täitmine hoolsa ja agara töö läbi õiges usulises
vaimus, mõistlikkus oma vaimuannete edendamises ja täiendamises nende kõlblikuks tegemises —
need kõik on tõsise hariduse tundemärgid. Kõne
ise oli väga õpetlik ja andis asja järelemõtlemiseks, kuid ta oli vahest enamusele rahvast vähe
raske mõista ja maitsta.
Peale seda jutustas hr. Grosberg lookese
"Väike Mukk", mida ta "Laste Lõbu" raamatu järele ette tõi. See näis lastele hästi huvitav olevat.
Lõpetuseks pidas õpetaja veel lühikese jutluse.
Meie noorsoo vaimu kosutamiseks ja mõistuse teritamiseks on sarnased lastepidud ülitulusad.
Neid peaks aga ikka tihedamini peetama ja ikka
suvel lahkes looduses.
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Postimees 17.10.1892
Haaslava parve ääres on mineva laupäeval
üks mees linnast olla hobusega jõkke sisse ajanud.
Küll on paar meest appi läinud õnnetut päästma,
saanud ta kätte ja pannud ta jõe äärde maha senikauaks, kui ka hobuse välja kiskusid. Õhtu oli aga
külm. Õnnetu mees külmetas ennast ära ja kuigi
teised ta kohe varsti koju viisid, heitis ta teisel päeval hinge. Õnnetu mehe nimi oli Jaan Valge ja ta
järele jäi lesk naine koos lastega leinama.
Postimees 16.12.1892
Haaslavas olla hiljuti kolmikud lapsed sündinud, kõik poisid ja terved veel päälegi, mis muidu kolmikute juures väga haruldane on. Õnnelik
ema on ühe sulase naene, kelle ainus laps mõne aja
eest surnud ja ta ikka selle üle kurtnud on. Nüüd
sai ta siis korraga kolm last ühe asemele.
Postimees 22.12.1892
Võnnu kihelkonnas Kriimani mõisas on
11. jõulukuu päeval püssi läbi õnnetus olnud. Mõisa moonakas tahtnud jänesejahile minna, aga teel
juhtunud talle kubjas vastu ja hakanud tõrelema.
Jutuajamise käigus kukkunud moonakal jahipüss
kogemata õlalt maha ja läinud lahti. Püssilaeng
tungis läbi kupja käest ja vigastas teda, ka vigastas
ta kupja taskus oleva uuri kapsli. Ettevaatust surmarelvadega ümberkäimisel.

Postimees 15.01.1893
Tänavune aasta ähvardab põllumehele
täiesti raskeks minna. Tartumaal eriti lõuna pool
on praegu küllalt talusid, kus kõik üle talve jäetud
lambad on ära surnud. Ja mõnel pool olevat koguni kariloomad ära surnud. Seest olevat nad vett täis
ja kopsud-maksad rikutud.
Postimees 10.05.1893
Taevaminemise pühal 6. mail oli Sipe koolimaja õuel Tema Keiserliku Kõrguse Suurvürsti
troonipärija sündimise päeva auks ilmalik kontsert
ühes kahe näitemänguga. Lauludest sai ette kantud
üldse 16 tükki — 12 mees- ja 4 segakooride poolt.
Iseäranis meeskoori laulud meeldisid pealtvaatajatele. Näitemäng "Teie käsu peale, härra leitnant"
sai väga hästi ette kantud. Teine näitemäng "Kuidas nõiaks saada" läks ka hästi. Viimaks kanti veel
mõned naljalaulud ette, mille pääle jalakeerutus
tuli. Sissetulek oli 49 rubla ja ümberkaudu oli palju rahvast pidu vaatama tulnud.
Viimaks saagu veel kohalikule kooliõpetajale H. Külale hoolsa talituse ja edasipüüdmise
eest südamlik tänu avaldatud.
See oli esimene niisugune pidu VanaKuustes ka mängijatele ja lauljatele. Nende südi
harjutuse eest suur tänu. Loodame, et see pidu viimaseks ei jää.

PRIIUSE SELTSIMAJAS
KELL 15.00
•

HOIDISTE- JA KÄSITÖÖNÄITUS, HUVITAVATE
AIASAADUSTE NÄITUS, SEENTENÄITUS

•

AS TEASPONI TOODETE MÜÜK (VOODIPESU,
KÄTERÄTID, LINIKUD)

KUREPALU LAULUVÄLJAKUL
KELL 15.00
•

PONISÕIT LASTELE

KELL 17.00
•

KELL 18.00
•

MÄNGUD JA VÕISTLUSED LASTELE

•

SUVE ÕNNELOOS- IGA LOOS VÕIDAB

KANTRITANTSUD TANTSUTRUPILT “PÕLVA”

KELL 19.00
•

TANTSUKS MÄNGIB ANSAMBEL “GILD”
TANTSU VAHEAEGADEL JÕUKATSUMINE

KELL 16.00
•

HOIDISTE TUNDMISE VÕISTLUS

•

ÖÖDISKO
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ÕIGUSAKTID
Enampakkumise teel valla vara müügi kord
Lisa Haaslava Vallavalitsuse 27.07.1998.a. määrusele nr. 43

I. ÜLDSÄTTED
1. Käesoleva korra kohaselt korraldatakse valla vara müüki kooskõlas valla vara kasutamise ja käsutamise korraga
vallavolikogu või vallavalitsuse poolt võõrandamisnimekirja arvatud vara osas, kui võõrandamise otsustaja on
määranud vara võõrandada enampakkumise teel.
2. Enampakkumisest võivad osa võtta
2.1 vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud;
2.2 vähemalt 18-aastased välismaalased, kellel on alaline või tähtajaline elamisluba Eesti Vabariigis;
2.3 Eesti Vabariigis registreeritud juriidilised isikud.
3. Enampakkumise läbiviimiseks kinnitab Haaslava Vallavalitsus oma korraldusega kolmeliikmelise komisjoni ja
selle esimehe.
4. Enampakkumisel müüdava vara alghinna, enampakkumise viisi ja vajadusel lisatingimused kinnitab vallavolikogu või vallavalitsus lähtudes valla vara kasutamise ja käsutamise korrast.
5. Enampakkumisest osavõtu maks on 100 krooni, mis tasutakse osavõtuavalduse esitamisel sularahas või pangaülekandega. Osavõtumaksu kasutatakse enampakkumise läbiviimise kulude katteks.
6. Koos osavõtuavalduse esitamisega tasutakse sularahas või pangaülekandega enampakkumise tagatisraha, mis on
10% enampakkumise alghinnast (ühe krooni täpsusega).
7. Enampakkumiskomisjon peab vähemalt 15 kalendripäeva enne enampakkumise toimumist avaldama valla infolehes “Teataja” või ajalehes “Postimees” kuulutuse avaliku enampakkumise kohta.
7.1 Kuulutus peab sisaldama müüdava vara aadressi, osavõtumaksu ja tagatisraha suurust, avalduste esitamise korda ja tähtaega, volikogu poolt kehtestatud lisatingimusi ja piiranguid, kui neid on kehtestatud.
8. Enampakkumise komisjon peab tagama erastatava objekti kohta käiva info kättesaadavuse asjast huvitatuile.
9. Enampakkumiskomisjon võtab vastu avaldused ning kontrollib nende esitajate vastavust füüsiliste isikute isikuttõendavate dokumentide või juriidilise isiku registreerimistunnistuste ja põhikirjade alusel.
10. Enampakkumises osalejatele antakse pärast nende käesolevale korrale vastavuse kindlakstegemist registreerimisnumber, mille all nad esinevad kuni enampakkumise lõpuni.
II. ENAMPAKKUMISE LÄBIVIIMINE
11. Enampakkumist viib läbi p. 5 nimetatud komisjon, mida juhib komisjoni esimees.
11.1 Komisjoni esimehe korraldused on enampakkumisest osavõtjaile täitmiseks kohustuslikud.
11.2. Komisjoni esimehel on õigus
11.2.1 enampakkumise korra esmakordsel rikkumisel teha rikkujale märkus, teistkordsel rikkumisel arvata osavõtja
enampakkumisest välja ning nõuda tema enampakkumisruumist lahkumist;
11.2.2 peatada enampakkumine, kui sellest osavõtjad või kõrvalised isikud segavad enampakkumise läbiviimist;
11.2.3 jätkata enampakkumist pärast segavate tegurite kõrvaldamist või teha vallavalitsusele ettepanek kuulutada
enampakkumine nurjunuks.
12. Enne enampakkumise algust registreerib komisjon enampakkumisele ilmunud isikud.
12.1 Enne enampakkumise algust komisjoni esimees
12.1.1 tutvustab enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda ;
12.1.2 teatab konkreetse vara enampakkumisele lubatud ostjate arvu ja nende registreerimisnumbrid;
12.1.3 teatab minimaalse pakkumise määra (enampakkumise sammu), mille on kehtestanud enampakkumise komisjon.
13. Enampakkumine algab komisjoni esimehe poolt müüdava vara alghinna teatamisele järgnevast haamrilöögist.
13.1 Ostja annab oma enampakkumissoovist märku registreerimisnumbri tõstmisega ning pärast komisjoni esimehe
vastavat luba teatab oma pakkumise suuruse.
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13.2 Enampakkumine lõpeb komisjoni esimehe poolt kõrgeima müügihinna kolmandat korda teatamisele järgneva
haamrilöögiga.
14. Isik, kes võitis enampakkumise kõrgeima hinna pakkumisega, saab vara ostu-müügilepingu sõlmimise õiguse.
14.1 Kui enampakkumisele ilmus ainult üks osaleja, on tal õigus ostu-müügilepingu sõlmimiseks alghinnaga.
15. Enampakkumise kohta koostatakse komisjoni poolt protokoll, kuhu märgitakse toimumise aeg, koht, komisjoni
koosseis, enampakkumise kuulutuses sisaldunud vara iseloomustavad andmed, enampakkumises osalejate andmed
ja registreerimisnumbrid, minimaalse pakkumise määr ja kõik enampakkumise käigus tehtud pakkumised.
15.1 Protokollis fikseeritakse lõplik müügihind ja ostja nimi. Samuti fikseeritakse enampakkumise nurjumist põhjustanud asjaolud.
15.2 Protokollile kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed.
15.3 Protokolli lahutamatuks lisaks on enampakkumises osalejate registreerimisleht.
16. Kaebused enampakkumise läbiviimise kohta esitatakse enampakkumise päevale järgneva tööpäeva lõpuks kirjalikult Haaslava Vallavalitsuse kantseleisse.
III. Enampakkumise tulemuste kinnitamine.
17. Haaslava Vallavalistus annab seitsme kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist korralduse, millega enampakkumise tulemus kinnitatakse või tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.
17.1 Korraldus peab sisaldama enampakkumise toimumise kuupäeva, müüdava vara aadressi, müügihinna ja ostja
nime.
17.1.1 Enampakkumise nurjunuks tunnistamise kohta antud korraldus peab sisaldama enampakkumise toimumise
kuupäeva, müüdava vara aadressi ja nurjumise põhjuse.
18. Enampakkumise tulemuste kinnitamise korral peab ostu-müügilepingu sõlmimise õiguse saanud isik enampakkumiskomisjoni poolt määratud tähtajaks tasuma vara müügihinna ja ilmuma ostu-müügilepingu vormistamisele.
19. Vara eest tasumine, ostu-müügilepingu vormistamine ja omandiõiguse üleminek toimub vallavalitsuse poolt
kehtestatud korras kooskõlas seaduse nõuetega.
20. Enampakkumiskomisjon tagastab ostjale tema poolt sissemakstud tagatisraha kümne kalendripäeva jooksul
pärast erastamise ostu-müügilepingu sõlmimist.
20.1 Ostja soovil tehakse müügihinna tasumisel tasaarvestus ostja poolt sissemakstud tagatisrahaga.
20.2 Enampakkumisele mitteilmunutele tagastatakse tagatisraha, kuid osavõtumaksu ei tagastata.
20.3 Enampakkumise nurjunuks tunnistamise põhjustanud isikule osavõtumaksu ja tagatisraha ei tagastata.
21. Enampakkumine tunnistatakse nurjunuks ja tema tulemust ei kinnitata, kui
21.1 on rikutud enampakkumise läbiviimise korda;
21.2 hiljemalt viis päeva pärast enampakkumise toimumist selgub, et mõni osalejatest on esitanud valeandmeid;
21.3 ükski osalejaist ei tee pakkumist vähemalt alghinna ulatuses.
22. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel
22.1 ostu-müügilepingut ei sõlmita;
22.2 tagastatakse enampakkumisest osavõtjaile (v.a. p. 21.3 nimetatule) lisaks tagatisrahale ka osavõtumaks kümne
kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise nurjunuks tunnistamist;
22.3 otsustab vallavalitsus uue enampakkumise väljakuulutamise, kusjuures alghinda tohib alandada kuni poole
võrra juhul, kui nurjumise põhjustas see, et ei ilmunud ühtki ostjat või ei tehtud ühtki pakkumist vähemalt alghinna
ulatuses.
23. Enampakkumise nurjunuks tunnistamine pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist toimub juhul, kui
23.1 ostja ei täida p. 19 nimetatud kohustusi
23.2 enampakkumise nurjumist põhjustav asjaolu ilmneb pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist, kuid enne
ostu-müügilepingu vormistamist;
23.3 käesolevas punktis toodud asjaolude ilmnemisel annab vallavalitsus korralduse, millega tühistatakse enampakkumise tulemus ja tunnistatakse enampakkumine nurjunuks.
24. Kui enampakkumine tunnistatakse nurjunuks Haaslava Vallavalitsuse, valla asutuse MAJAABI või enampakkumiskomisjoni süüst tulenevail põhjustel, tagastatakse kümne kalendripäeva jooksul kõigile osalejatele osavõtumaks ja tagatisraha.
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Teataja

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
13.07.1998
nr 605
Seada hooldus I grupi invaliidile Maria Kahar ning
määrata tema avalduse alusel tema hooldajaks tütar Anastassia Virro.
27.07.1998
nr 606
Nõustuda Koke külas endise Kiipuse A-22 talu
maast 12,23 ha erastamisega Heiki Hainsoole maatulundusmaaks.
27.07.1998
nr 607
Nõustuda Roiu alevikus endise Roio talu maast
7281 m2 erastamisega Roiu Majatehase Osaühingule tootmishoonete maaks.
27.07.1998
nr 608
Nõustuda Metsanurga külas endise Tõlgu A-42
talu maast 4,01 ha erastamisega Vello Soomele
maatulundusmaaks.
27.07.1998
nr 609
Nõustuda Kurepalu külas endise Kure VII talu
maast 7357 m2 erastamisega Paul Rospikule elamumaaks.
27.07.1998
nr 610
Nõustuda Kriimani külas endise Variku A-20 talu
maast 1066 m2 erastamisega Elmar Varesele elamumaaks.
27.07.1998
nr 611
Nõustuda Koke külas endise Salu 48 talu maast
4703 m2 erastamisega Lembit Toomemäele elamumaaks.
27.07.1998
nr 612
Nõustuda Kitsekülas endise Kitse 9 talu maast
6,21 ha erastamisega Aimar Malleusele maatulundusmaaks.
27.07.1998
nr 613
Nõustuda Kriimani külas endise Mäeotsa A-16
talu maast 23928 m2 erastamisega Aleksandra
Vahvale elamumaaks.
27.07.1998
nr 614
Nõustuda Kriimani külas endise Vabaduse A-5
talu maast 25275 m2 erastamisega Vladimir
Majakule maatulundusmaaks.
27.07.1998
nr 615
Kinnitada omaniku Imre Merits poolt Loku maaüksusele Kurepalus ehitatava elamu ja kõrvalhoonete projekteerimise tingimused.

27.07.1998
nr 616
Kinnitada vallale üldist tähtsust mitte omava vara
enampakkumise müügi komisjon ning teha enampakkumise läbiviimine ülesandeks valla asutusele
Majaabi.
03.08.1998
nr 618
Nõustuda Kriimani külas endise Oru A-34, Hallika
A-33 ja Variku A-19 talude maast 73407 m2 erastamisega Sergei Pappelile maatulundusmaaks.
03.08.1998
nr 619
Nõustuda Haaslava külas endise Lõhmuse A-7 talu
maast 715 m2 erastamisega Uljan Remetsale elamumaaks.
03.08.1998
nr 618
Nõustuda Aardlapalu külas endiste Labi 42 ja Laksi 43 talude maast 50103 m2 erastamisega Taniel
Säägile elamumaaks.
03.08.1998
nr 619
Nõustuda Aardlapalu külas endiste Labi 42 ja Juhani 40 talude maast 12578 m2 erastamisega Toivo
Karusionile elamumaaks.
03.08.1998
nr 620
Nõustuda Tõõraste külas endise Kaspri A-28 talu
maast 1810 m2 erastamisega Anatoli Romanovile
elamumaaks.
03.08.1998
nr 623
Arvata välja tööandja eluruumide hulgast Kastre
Metskonna endiste Tõlgu ja Vooremäe vahtkondade kordon-elamutes asuvad eluruumid.
03.08.1998
nr 624
Maksta ühekordset sotsiaalabitoetust 500 krooni
Heino Matsalule.

Mälestame lahkunuid

Jaan Erlich
14.07.1929 — 24.07.1998
Päkste

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

