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Koostatakse valla arengukava
9.detsembril oli vallavanema juures
koos valla arengukava väljatöötamise töörühm,
kuhu kuuluvad Anu Kruus, Ida Talbonen, Aavo
Omann, Vahur Nõgene ja Marko Sild. Esimene
arengukava variant, mis koostati 1991.a. vajab
täiendamist.
Arengukava alalõikude koostamist
juhivad töörühma liikmed järgmiselt:
Vahur Nõgene - valla asend, territoorium, piirid
kohalikud looduslikud tingimused, peamised
majandusharud, käimasolevad reformid.

Anu Kruus - valla sotsiaal- ja tervishoiusfäär,
haridus- ja kultuurielu.
Aavo Omann - valla rahvastik, tööhõivestruktuur.
Marko Sild - valla kommunaalsfäär.
Ida Talbonen - valla tulude baas.
Järgmine töökoosolek toimub 9.
jaanuaril. Teretulnud on kõigi vallaelanike
arvamused ja ettepanekud valla arengukavasse.
Neid võib teha nii suuliselt, kirjalikult kui
telefoni teel.

Kellele antakse toimetulekutoetust?
Alates 1993.a. antakse riiklikku
toimetulekutoetust
väikese
sissetulekuga
perekondadele või üksikisikutele, kes on Eesti
Vabariigi
alalised
elanikud
ja
kelle
kuusissetulek on neist mitteolenevatel põhjustel
alla toimetulekupiiri..
Toimetulekutoetuse avaldusi võtavad
vastu valla sotsiaaltöötajad Eda Jõepera ja Liivi

Sepp oma piirkondades iga kuu enne
20.kuupäeva. Avalduste vastuvõtmise ajad ja
kohad
teatatakse
eelnevalt
iga
kuu.
Informatsiooni saab ka valla sotsiaalnõunikult
Anu Kruusilt (vastuvõtuajad teisipäeviti ja
neljapäeviti, tel. 490130).
Toimetulekupiiri määramise aluseks on
toetuse taotlejaga abielus või abielulistes

suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud,
nende ülalpidamisel olevad vanemad ja lapsed
või muud isikud, kes kasutavad koos ühte või
enamat tuluallikat ning kellel on ühine
majapidamine ja sissetulekud. Perekonna
koosseisu loetakse ka seoses õppimisega
ajutiselt perekonnast eemal viibivad päevases
õppevormis õppivad või tervislikel põhjustel
muu õppevormiga seotud õpilased.
Toimetulekupiir
arvutatakse
igakuuliselt kolme eelneva kuu keskmise
sissetuleku alusel. Perekonna sissetuleku
hulka
arvatakse
kõik
üksikisiku
tulumaksudeklaratsiooniga
maksustatavad
tulud, kaasa arvatud dividendid, samuti
pensionid,
stipendiumid,
abirahad
ja
lastetoetused. Perekonna sissetuleku hulka ei
arvata järgmisi riiklikke toetusi: lapse
sünnitoetust, lapse koolitoetust, nelja- ja
enamalapselise pere toetust, eluaseme- ja
toimetulekutoetust ning matusetoetust.
Toimetulekutoetuse
suurus
sõltub
perekonna sissetulekutest ja seda antakse kas
sularahas või ülekande korras pärast eluaseme
normpinna kulude (üür, küttekulu jms)
mahaarvamist toimetulekupiiri tasemeni.
Kui lähete toimetulekutoetuse avaldust
kirjutama ja elate üürikorteris, võtke kaasa
elamuvaldaja (valla majades munitsipaalettevõte "RAV", mis asub Roiul Männi 5-1 ;
Maire Manglus ja Sirje Siimo) poolt antud
tõend
eluasemekulude ja eluasemetoetuse
kohta. Kui elate eramajas ega ole saanud
eluasemetoetust, sest teie kulud eluasemele ei
ületanud 30% kuusissetulekust, kuid perekonna
netosissetulek on pärast eluaseme normpinna
kulude mahaarvamist alla toimetulekupiiri,
võtke kaasa majaraamat ja maksedokumendid
tegelike eluasemekulude
Perekonnaliikmete
kohta . Sel juhul toimub
arv
eluasemekulude arvestus
1
vastavalt eluasemetoe2
tuse määramise alus3
tele.Samal alusel on
4
väikese
sissetulekuga
5
perekondadel
nende
6
dokumentide
järgi
võimalik üks kord aastas
7
taotleda kuni 50% tahke
8
kütuse
maksumuse
9
10
11
12

kompenseerimist normpinna arvestuses.
Perekonna sissetulekute tõendamiseks
on
vaja
kaasa
võtta
töötavate
perekonnaliikmete kohta tõend töökohast
taotlusele eelneval kolme kuul makstud töötasu
ning sellest maha arvatud tulumaksu ja
alimentide kohta, registreeritud töötutel töötu
kaart, mida väljastatakse tööhõivetalitsusest
(Tartu, Uus 56), üle 16a. vanuste õpilaste kohta
õpilaspilet või kooli tõend.
Toimetulekutoetust
eraettevõtjaile,
talunikele, aktsionäridele ja muud omanikutulu
saavaile isikuile antakse erandkorras ja nende
taotlused vaatab eelnevalt läbi valla sotsiaalkomisjon (esimees Vallas Kiisel). Kui taotleja
on sissetulekuid tahtlikult varjanud või
esitanud valeandmeid, lõpetatakse toetuse
andmine ja saadud summad nõutakse kohtu
korras tagasi.
Teadma peab ka seda, et toimetulekupiiri arvutamisel ei võeta perekonna liikmetena
arvesse töövõimelises eas mittetöötavaid
isikuid, välja arvatud neid, kes on
• kodus alla 3 aasta vanuse lapsega
• kodus nelja ja enama lapsega kuni noorim
laps lõpetab esimese klassi
• kodus alla 18-aastase invaliidiga
• ametlikult
vormistatud
hooldajaks
järelvalvet ja pidevat hooldamist vajavale
isikule
• on ametlikult registreeritud töötuks.
Muu mittetöötamise põhjuse arvamine
mõjuvaks võib toimuda ainult valla sotsiaalkomisjoni otsuse põhjal.
Toetuse väljamaksmine toimub samal
kuul 10 päeva jooksul pärast dokumentide
esitamist.
Üldiselt
määratakse
toetus
igakuuliselt ja mitte
Toimetulekupiir
väiksem kui perekonna
kroonides
arvestusliku
320
toimetulekupiirini. Kui
544
sissetulekud on püsiva
768
iseloomuga ja toetus ei
992
ületa 50 krooni, võib
1216
toetust maksta kuni 3
kuu
eest
korraga.
1440
Toetust võib maksta ka
1664
ülekande korras asu1888
tusele, kes osutab taotle2112
jale vajalikke teenuseid
2336
2560
2784

(näiteks kanda korteriüüri katteks).
Toimetulekutoetuse suurus ja selle
määramise juhend on kinnitatud Eesti Vabariigi

Valitsuse poolt 4.oktoobri 1994.a. määrusega
nr. 355 (Riigi Teataja I 1994,67,1165).

Tulemas on statistiline loendus
Iga aasta alguses korraldab riigi
statistikaamet
maaelanike,
loomade
ja
maakasutuse statistilise loenduse. Loenduse
alusel tehakse kindlaks palju andmeid, mida
arvutid töötlevad ja need on aluseks meie valla
arengupotsentsiaali arvestamisele riigi ja
kohaliku elu planeerimisel. Igale majapidamisele on avatud isiklik arve, mis sisaldab
pereliikmete loetelu, nende isiklikud andmed ja
tegevusala,
samuti
andmed
ehitiste,
põllumajandusloomade ja maakasutuse kohta.
Neid andmeid kui isiklikke ei kasutata
maksustamise alustena, ei avaldata üksikute
isikute kohta ega kasutata kuidagi andmete
andja huvide vastaselt. Nõukogude perioodil
oli paljudel soov oma tegevust või näiteks
loomapidamist varjata, sest kehtisid igasugused
piirangud, mille eest võis saada peale tulu- või
põllumajandusmaksu. Nüüd peaksid need

hirmud olema möödas, sest ettevõtlus ja
omandi suurendamine on ka riiklikust
seisukohast igati soositud. Seetõttu palume olla
objektiivsed loendajale andmete avaldamisel
ning kindlasti kontrollida, et kõik andmed
oleksid kirja pandud õigesti. Andmete õigsust
kinnitab perekonnapea antud allkiri.
Andmete õigsus ja täpsus võimaldavad
luua meie vallast tõese pildi, et siia planeerida
investeeringuid, arendada ettevõtlust ja
kaubandust,
luua
töökohti,
arendada
bussiliiklust, remontida teid jne. Samuti saate
ise vallavalitsuselt isikliku majapidamisarve
andmete baasil tõendeid, et neid esitada
vajalikele asutustele.
Loendajad
tulevad
teie
juurde
arvatavasti jaanuarikuu jooksul. Loodame, et
annate neile igakülgset abi ja võimalikult
täpseid andmeid.

Politseikroonika
5.novembril ähvardas Aardla külas elav
K.L. tappa oma vabaabielunaist I.P.-d olles
ähvarduse täideviimiseks haaranud kirve ja
noa.
Novembri esimesel poolel teostas
ebaseaduslikku metsaraiet J. P. Unikülast. Mets
kuulub õigusvastaselt võõrandatud Peerandi
talule, mis käesoleval ajal asub Põlvamaa
territooriumil.

26.novembril kella poole ühe paiku
öösel tabas politsei Roiul AS REE
keldrikohvikus linnast saabunud külastaja,
kellel oli kaasas kaks pussnuga.
Samal ööl tund aega hiljem sõitis A.L.
kohviku lähedal oma töö-veoautoga otsa 30aastasele mehele, kes sai surma.

Kuidas saada luba gaasirelva või jahipüssi omamiseks?
Selgitab konstaabel Ivar Dubolazov:
Selleks, et saada
gaasipüstoli,
gaasiballooni või sileraudse jahipüssi luba,
tuleb taotlejal
1. võtta jaoskonnaarstilt tõend oma tervisliku
seisundi kohta;
2. võtta oma töökohast (mittetöötavatel
vallavalitsusest) iseloomustus;

3. kirjutada põhjendatud avaldus Tartu
Politseiprefekti nimele;
4. minna nende dokumentidega Tartusse
Kompanii 10 kabinet 1 hr. Erich Kuiva juurde.
Info telefonidel 434349 ja 439554. Neil
telefonidel saab ka muud konsultatsiooni
seoses relvade, nende soetamise või
valdamisega.

Relva taotlev isik peab olema vähemalt
21 aastat vana. Kui taotletakse jahirelva, peab
omama enne jahimehetunnistust. Relvaloale on
vaja kahte fotot suurusega 3x4 cm, ka need
olgu kaasas. Samuti peab koju muretsema
raudkapi relva hoidmiseks. Raudkapi seina

paksus peab olema vähemalt 4 mm, ta peab
olema lukustatav ning omama sees eraldi lukku
käivat sektsiooni laskemoona hoidmiseks.
Relvakapp tuleb kinnitada seina või põranda
külge.

Uusi talusid
Talu
Kivimetsa talu
Kilgi talu
Pihla talu

Küla
Uniküla küla
Metsanurga küla
Tõõraste küla

Tagametsa
talu
Kabeli talu

Koke küla

Lõhmuse talu
Lohu talu
Veski talu
Taari talu

Haaslava küla
Haaslava küla
Haaslava küla
Haaslava küla

Haaslava küla

Omanik(ud)
Madis Kivi
Heldur Meus
Reet Allekõrs
Peeter Tens
Milvi Kerov
Uuno Tamm

Maad
14,8 ha
21,8 ha
4,5 ha

Andres Meus
Peeter Meus
Elga Kalmus
Linda Vares
Elmar Lillo
Mart Ivane

16,9 ha

18,6 ha

Roiul, Männi 3
esmaspäeviti ja reedeti
14 - 19

PEREJUUKSUR
Info tel.490221
Piret Pleksner

8,9 ha
5,8 ha
6,6 ha
31,8 ha

Valla eelkooliealiste laste

Sünniaasta 1994

Lauri Kiissel
6.oktoober 1994
Haaslava
Timo Tori
21.oktoober 1994
Roiu
Tauri Smolin
24.oktoober 1994
Ignase
Alari Ennok
2.november 1994
Aardla

Palju õnne
emadele ja isadele!

JOULUPIDU
Haaslava Kultuurimajas
22. detsembril kell17.00

Priiuse Seltsimaja
soovib oma külastajaile

LÕBUSAT AASTAVAHETUST!
Uusaastahommikusse jõuad koos meiega

KESKÖÖDISKOL
mis algab Haaslava kultuurimajas
1. jaanuaril 1995 kell 00.20

Vallavolikogus
9.novembril
toimunud
volikogu
15.istungil
arutati
valla
1994/1995.a.
lisaeelarvet. Lisaeelarve tulude maht kokku oli
455,2 t.krooni. Sellest kasutatakse reservfondist
tehtud kulutuste katteks 97,1 t. krooni.
Reservfondist tehtud suuremad kulud olid
Villemi veetrassi remont 31,7 t. krooni, seoses
lasteaia töötajate koondamisega makstud
vallandustoetused 10,6 t. krooni, vallamaja
valvesignalisatsiooni paigaldamine 7,2 t.
krooni, veoauto remont 8,5 t.krooni,
omavalitsuste liidu osamaks 6,8 t. krooni,
andmetöötlusprogrammi
ostmine
valla
registrite pidamiseks 5,8 t. krooni.
Lisaeelarve kuludest planeeriti kooli,
lastepäevakodu, raamatukogu ja vallavalitsuse
töötajate palgatõusuks koos kohustuslike
maksudega 81,8 t.krooni, riiklike funktsioonide

täitmisega seotud kulutuste katteks 27,7
t.krooni, koolile täiendavateks kuludeks 36,9
t.krooni,
lasteaiale
15,6
t.
krooni,
vallavalitsusele 43,3 t.krooni, raamatukogule
4,7 t.krooni, koorilauljate transpordikuludeks
6,4 t.krooni, korrakaitsekuludeks 6,4 t.krooni,
asendusperes laste ülalpidamiseks 3,6 t. krooni,
Roiu velskripunkti ruumide remondiks 10,2
t.krooni, reservfondi jäeti 37,2t.krooni.
Lisaeelarve võeti volikogus vastu 9
poolt- ja 1 vastuhäälega.
Volikogu kehtestas kohaliku maamaksu
määraks 0,5% maa maksustamishinnast ning
võttis vastu määruse maamaksusoodustuste
andmise korra kohta (vt. õigusakte!).
Vallavalitsuse liikme kohustustest vabastati
Uno Uibu seoses tema töölt lahkumisega.

ÕIGUSAKTID
Kurepalu

Haaslava Vallavolikogu
MÄÄRUS
09.11.1994
nr. 15/4

Kurepalu

Haaslava Vallavolikogu
MÄÄRUS
09.11.1994 nr.15/3

Vastavalt maamaksuseaduse § 11 Haaslava
Vallavolikogu m ä ä r a b :

Kohaliku maamaksumäära kehtestamine.
Vallavolikogu m ä ä r a b :

1.Haaslava Vallavalitsusel on õigus vabastada
isikliku taotluse alusel seaduses määratud
piirides maamaksust hoonete aluse ja hoonete
teenindamiseks vajaliku maa ja tähtajata
maakasutuse alusel antud maa eest vanadus- ja
invaliidsuspensioni saajaid, kes elavad alaliselt
Haaslava valla territooriumil.

Vastavalt maamaksusedause prg 5 lg 2
kehtestada 1995.aastaks kohaliku maamaksu
määraks
Haaslava
vallas
0,5%
maa
maksustamishinnast aastas.

2.Käesolev maamaksusoodustuse andmise kord
kehtib kuni 31.detsembrini 1997.a.
V.Kuningas
volikogu esimees

V.Kuningas
volikogu esimees

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
nr. 128 08.11.1994
Tagastati Elga Kalmusele 8,9 ha maad Haaslava
külas Lõhmuse talus. Elga Kalmus elab Tartus Uus t. 63
a-1. Tagastataval maal hooned puuduvad.
nr. 129 08.11.1994
Tagastati Linda Varesele 5,8 ha maad Haaslava
külas Lohu talus. Linda Kalmus elab Tartus Maisi 26.
Tagastataval maal hooned puuduvad.
nr. 130 08.11.1994
Tagastati Andres Meusile ja Peeter Meusile
kaasomandusse 5,8 ha maad Kabeli talu rajamiseks
Haaslava vallas Haaslava külas endise Lohu talu
maadest. Tagastataval maal hooned puuduvad.
Maaomanikud elavad Tartus Tähe 111-3.
nr. 131 08.11.1994
Tagastati Madis Kivile , kes elab Tallinnas
Rästa 7-3 14,8 ha maad Kivimetsa talu rajamiseks
Uniküla külas. Tagastataval maal hooned puuduvad.
nr. 132 08.11.1994
Kinnitati Uniküla külas Vene talu omanikult
Oskar Märtinilt õigusvastaselt võõrandatud vara
võõrandamisaegne
maksumus
ning
määrati
omandireformi õigustatud subjektidele Ferdinand
Märtinile, kes elab Tartus Alevi t.20-1 ja Alfred
Märtinile, kes elab Tartu vallas
kompensatsioon
kummalegi 49451 krooni.
nr. 147 21.11.1994
Lubati talunikele ja talu taastajatele ette nähtud
soodustingimustel müüa kasvavat metsa nende poolt
esitatud avalduste alusel järgmistele taotlejatele: Lembit
Alaküla, Lembit Prost, Linda Hank, Marju Nigul, Elmar
Vohla, Ede Juhkam, Uno Uibu, Lauri Mets, Jaan
Annamaa, Eduard Sloog, Helene Undrits, Vahur Laur,
Tõnu Ojamaa, Jüri Saarkivi, Mati Sepp, Urmas Roots,
Andres Otti, Heldur Peterson.
nr. 142 14.11.1994
Kinnitati Metsanurga külas Männiku talu
omanikult Emilie Meierilt õigusvastaselt võõrandatud
maa võõrandamisaegne maksumus ning määrati
omandireformi õigustatud subjektile Koidula Purgale,
kes elab Tallinnas Toompuiestee 12-6 kompensatsioon
18900 krooni.
nr. 141 14.11.1994
Kinnitati Uniküla külas Oskar Märtinilt
võõrandatud maa õigusvastase võõrandamisaegne
maksumus ning määrati osa maa eest kompensatsioon

omandireformi õigustatud subjektile Alfred Märtinile,
kes elab Tartu vallas Möllatsis 113700 krooni.
nr. 140 14.11.1994
Kinnitati Kriimani külas Anna Ossep-Pungarilt
õigusvastaselt
võõrandatud
Priiuse
talu
maa
võõrandamisaegne
maksumus
ja
määrati
kompensatsioon ½ maa eest
72200 krooni
omandireformi õigustatud subjektile Ellen Värnole, kes
elab Tartus Ravila 60-25.
nr. 139 14.11.1994
Kinnitati Aardla külas Anna Kromanilt
õigusvastaselt
võõrandatud
Harju
talu
maa
võõrandamisaegne maksumus ja määrati kompensatsioon
74500 krooni tagastamata jäänud maa osa eest
omandireformi õigustatud subjektile Arne Linkile, kes
elab Tartus leevikese 1a-9.
nr. 138 14.11.1994
Kinnitati Uniküla külas Eduard Uibolt
õigusvastaselt
võõrandatud
Ilja
talu
maa
võõrandamisaegne maksumus ja määrati kompensatsioon
94100 krooni omandireformi õigustatud subjektile Uno
Uibule, kes elab kriimani külas.
nr. 137 14.11.1994
Kinnitati
Lange
külas
Karl
Sirgolt
õigusvastaselt võõrandatud Vahe A-2 talu maa
võõrandamisaegne maksumus ja määrati kompensatsioon
tagastamata jäänud maa eest 89800 krooni
omandireformi õigustatud subjektile Leili Palusoole, kes
elab Elvas Liiva 5.
nr. 136 14. 11. 1994
Kinnitati Metsanurga külas Rudolf Reililt
õigusvastaselt
võõrandatud
Albri
talu
maa
võõrandanisaegne maksumus ja määrati kompensatsioon
tagastamata jäänud maa eest 12000 krooni
omandireformi õigustatud subjektile Juta Malinkinale,
kes elab Tartus Uus t. 5-48.
nr. 135 14.11.1994
Kinnitati Roiu alevikus Kotlip Jonasselt
õigusvastaselt võõrandatud Kirsimäe talu maa
võõrandamisaegne maksumus ja määrati kompensatsioon
7000 krooni omandireformi õigustatud subjektile Olev
Joonasele, kes elab Tallinnas Puhkekodu tee 61-11.
nr. 133 14.11.1994
Alustati menetlust Igevere külas Piirilombi talu
omaniku
Aleksander
Haageli
poolt
reaalse
represseerimise ohu tõttu maha jäetud vara
kompenseerimise kohta. Hoonete võõrandamisaegse
maksumuse kindlakstegemiseks määrati ekspertiis.

nr. 145 14.11.1994
Tehti ettepanek Tartu Maaparandusbüroole
seoses talude rajamise ja taastamisega tehtavate tööde
finantseerimise järjekorra kohta. Objektid reastati
järgmiselt:
1. Enn Otsus - tee remont, puurkaev ja telefoniside
2. Marju Nigul ja Mart Avarmaa - puurkaev
3. Andres Otti - elektrivarustus
4. Tõnu Ojamaa - maaparandus ja elektrivarustus
5. Mato-Tõnu Soomre - maaparandus, puurkaev ja
kultuurtehnilised tööd
6. -10. Ruttar Meinhard - elektrivarustus, Harri Henn maaparandussüsteemi remont, Ülo Ustav - elektrivarustus, Tiiu Lillestik - kaev, David Kuruk maaparandus.

nr. 156 28.11.1994
Muutes varasemat korraldust kinnitati Aardla
külas Tenno talust August Liivolalt õigusvastaselt
võõrandatud vara võõrandamisaegne maksumus ning
määrati omandireformi õigustatud subjektile Heino
Liivolale, kes elab Tõrvas Metsa t. 2-13 kompensatsioon
tagastamata ja varem kompenseerimata vara eest 13430
krooni.

nr. 153 14.11.1994
Kinnitati Sillaotsa
põhimäärus.

nr. 149 28.11.1994
Otsustati tagastada Kongsi talu elamu Uniküla
külas omandireformi õigustatud subjektile Richard
Tõlkile, kes elab Rannu vallas.

nr. 154 14.11.1994
Kinnitati Roiu
põhimäärus.

Põhikooli

Lastepäevakodu

hoolekogu

hoolekogu

nr. 144 14.11.1994
Loeti
vastavalt
maareformi
seaduse
rakendamise korrale 7,8 ha Roiu alevikus Kõivukülas
Raja talu maast antuks ENSV taluseaduse järgi
pikaajaliseks (alaliseks) kasutamiseks Uno Tõruverele.
nr. 134 14.11.1994
Otsustati tagastada omandireformi õigustatud
subjektile Jaan Haagelile õigusvastaselt võõrandatud
Piirilombi talu karjalaut Igevere külas.

nr. 151 28.11.1994
Alustati menetlust Aardla külas Treiali talu
omanikult Osvald Treialilt võõrandatud ja tagastamata
vara kompenseerimise kohta. Hävinud hoonete
võõrandamisaegse
maksumuse
kindlakstegemiseks
määrati ekspertiis.

nr. 158 28.11.1994
Otsustati tagastada Osvald Lutsule, kes elab
Tartus Loode 3-1, Juhanes Lutsusle, kes elab Tallinnas
Linnamäe tee 57-7 ja Lehte Soole, kes elab Tartus Tähe
57-7 kaasomandusse võrdsetes osades 19,3 ha Roio 20
talu maad, mis ei olnud antud kasutamiseks ENSV
taluseaduse järgi. Tagastataval maal hooneid ei ole.
nr. 157 05.12.1994
Alustati menetlust Kriimani külas Võidu talu
omanikult Artur Lillolt õigusvastaselt võõrandatud vara
kompenseerimise kohta. Hoonete võõrandamisaegse
maksumuse kindlakstegemiseks määrati ekspertiis.

17. jaanuaril 1995 kell 10.00
Haaslava Kultuurimajas

Kuuste Arveldusühistu
AASTAKOOSOLEK
Juhatuse ja revidentide aruanded
Olukord Kuuste sovhoosi
ühistatud vara ja tööosakute väljamaksmisel
Oodatud on kõik ühistu hoiustaja- ja laenuvõtjaliikmed,
kellel on arveldusi või nõudeid Kuuste sovhoosi
osakute osas

Haaslava Vallavalitsuse
KORRALDUS
Kurepalus
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Maamaksust vabastamise kohta
Vastavalt maamaksuseaduse § 11 ja Haaslava Vallavolikogu määrusele nr.17 vabastada alates 01. jaanuarist 1995 a.
kuni 31. detsembrini 1997 maamaksust Haaslava valla elanikud järgmiselt :
Maakasutaja
nimi

Adamka, Helmi
Adamsoo, Koidula
Ammer, Oskar
Annamaa, Jaan
Arju, Ülo
Eduard, Seliste
Haljas, Raivo
Ind, Tamara
Janneste, Martin
Järviste, Elise
Juhkam, Ede
Kaha, Virve
Käsper, Amanda
Kerge, Väino
Kiiple, Hilda
Köörna, Elsa
Kopli, Aime
Kukkes, Hilja
Lepp, Linda

Maamaksust vabastatav maa
Maa asukoht
Pindala ( ha )

Igevere k.
Aardlapalu k.
Uniküla
Koke k.
Haaslava k.
Metsanurga k.
Ignase k.
Aardla k.
Uniküla k.
Kurepalu k.
Haaslava
Kurepalu k.
Kriimani k.
Kriimani k.
Koke
Kriimani k.
Tõõraste k.
Aadami k.
Kurepalu k.

0,61
0,3
0,3
0,5
0,42
0,2
0,3
1,3
0,59
0,1
0,48
0,57
0,6
0,26
0,13
0,6
0,5
0,3
0,15

Maamaksust vabastamise ulatus
Kohalikust
Riiklikust
Kokku
maamaksust
maamaksust
( kroonides )
( kroonides)
( kroonides )
54
77
66
77
79
63
68
100
69
60
84
60
68
37
32
68
76
56
61

54
77
66
77
79
63
68
100
69
60
84
60
68
37
32
68
76
56
61

108
156
132
154
158
126
136
200
138
120
168
120
136
74
64
136
152
112
122

Loss, Elsbeth
Marran, Elsbeth
Matsalu, Maria
Mets, Helgi
Mitt, Koidula
Musta, Virve
Otsa,Leonhard
Palu,Teodor
Peedoson,Albert
Pihlapuu, Karl
Piho, Hilda
Raig, Auleid
Salakka, Jekaterina
Stümper, Hilja
Sula, Rudolf
Susi, Margareta
Taavita, Hilda
Tanum, Aleksei
Tohvri, Johannes
Toomsalu, Johannes
Tralla, Helgi
Vahva, Aleksandra
Välja, Linda
Vars, Karl
Voiter, Helmi
M. Pleksner
Vallavanem

Haaslava
Koke
Uniküla
Aardla k.
Kriimani k.
Roiu k.
Uniküla k.
Lange
Uniküla k.
Kitseküla k.
Kurepalu k.
Koke k.
Roiu
Igevere k.
Haaslava k.
Roiu
Aardla k.
Koke k.
Kurepalu k.
Kurepalu,Koke
Kurepalu
Kriimani
Haaslava
Ignase
Koke

0,59
0,11
0,3
0,5
0,1
0,3
0,6
0,42
0,6
0,3
0,1
0,6
0,15
0,5
0,61
0,16
0,25
0,59
0,1
1,17
0,1
0,3
0,21
0,19
0,62

82
50
67
87
50
67
78
40
78
66
60
60
62
48
91
36
36
44
60
100
20
56
86
24
78

A. Omann
Vallasekretär

82
50
67
87
50
67
78
40
78
66
60
60
62
48
91
36
36
44
60
100
20
56
86
24
78

164
100
134
176
100
134
166
80
166
132
120
120
124
96
182
72
72
88
120
200
40
112
172
48
156

