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Vallavolikogus
30.09.1998 istungist võtsid osa vallavolikogu liikmed Marju Jansen, Maie Kajalaid, Jaan Undrits, Avo Samarüütel, Voldemar Kuningas, Ivar Dubolazov ja Jüri Saarkivi.
Puudusid Tõnu Ojamaa ja Urmas Pleksner.
Istungil oli arutusel järgmine päevakord:
1.Haaslava valla 1998.a eelarve täitmise aruanne
(vallavalitsus).
2. Haaslava valla 1998 II lisaeelarve kinnitamine
(vallavalitsus, eelarvekomisjon).
3. Haaslava valla 1998.a. eelarve muutmine (vallavalitsus, eelarvekomisjon).
4. Sillaotsa Põhikooli taotluse lahendamine.
5. Maakorralduspiirkonna määramise kohta.
Volikogu alguses palus esimees Maie Kajalaid palus esitada vallarahva suulisi või kirjalikke pöördumisi. A.
Samarüütli poole oli pöördunud Enn Otsus, kes palus toetada oma nooremat poega sporditarvetega varustamisel. Nimelt oli küsimus suusakeppides, millised maksavad ligi
2500.- Sotsiaalnõunik Anu Kruus rääkis repliigina vallavalitsusele laekunud avaldusest, kus palutakse abi tantsuvõistlusest osa võtmisel või olla sponsoriks spordis. Volikogu esimees Maie Kajalaid nentis, et kui on ikka andekaid lapsi,
tuleks neid võimaluse korral toetada. M. Kajalaidi poole on
pöördunud mitmed valla elanikud probleemidega, kus on
tegemist oma perekonna põlvkondade vaheliste suhetega.
Kuna rohkem pöördumisi polnud ette kanda, asuti
päevakorra juurde.
1. Haaslava valla 1998.a. eelarve täitmise aruanne (vallavalitsus).
Ettekandega esines vallavanem Margus Pleksner,
kes tutvustas nii eelarve tulude kui kulude täitmist. Avo Samarüütli sõnavõtt pööras tähelepanu Roiu Kesktänav 9 hoone kütmiseks kulutatava summa suurusele ning tegi ka ettepaneku odavama variandi kasuks: püüda paigaldada gaasiküte. M. Pleksner oma vastuses rääkis läbirääkimistest Eesti
Gaasiga, mis seni on jäänud tulemusteta ning ruumide otstarbekama ärakasutamise plaanidest: raamatukogu ümberkolimisest, võimalustest hambaarsti ja apteegi tööleasumisel ja
vastas volikogu liikmete küsimustele perearsti kommunaalkulude katmise kohta.
Informatsioon Haaslava valla 1998.a. eelarve täitmise aruande kohta võeti teadmiseks .
2. Haaslava valla 1998.a. II lisaeelarve kinnitamine (vallavalitsus).
Kuulati eelarvekomisjoni esimehe Marju Janseni ettekannet. Pearaamatupidaja Ida Talbonen selgitas lisaeelarve
koostamise võimalusi. Sõna võtsid ja küsimusi esitasid Marju Jansen, Voldemar Kuningas, Maie Kajalaid. Ühehäälselt
võeti vastu otsus lisaeelarve kinnitamise kohta.
3. Haaslava valla 1998.a. eelarve muutmine (vallavalitsus, eelarvekomisjon).

Volikogu esimees Maie Kajalaid kinnitas oma sõnavõtus eelarvekomisjoni esimehe Marju Janseni poolt esitatud eelarvekomisjoni seisukohta valla 1998 a eelarve muutmise vajaduse kohta. Vallavanem Margus Pleksner palus
sisse viia täiendav muudatus seoses Roiule Kesktänav 9
juurde paigaldatava tänavavalgustusega, mis läheb maksma
20500 krooni.
Hääletamine muudatuse sisse viimiseks lõppes tulemusega 7 poolthäält, seega ühehäälselt oldi nõus eelarve
muudatusega, et tänavavalgustuse raha eelarvesse lülitada.
Sõna said repliigi korras ja esitasid küsimusi Voldemar Kuningas, Maie Kajalaid, Avo Samarüütel ja Jüri Saarkivi.
4. Sillaotsa Põhikooli taotluse lahendamine.
Sotsiaalkomisjoni esimees Ivar Dubolazov luges ette Sillaotsa Põhikooli taotluse õpetajatele sõiduhüvituste
maksmiseks. Samuti tutvustas ta sotsiaalkomisjoni seisukohta
mitte taotlust rahuldada, kuna 01.09.1998 seisuga oli hüvitisteks veel 4000 krooni ja möödunud aasta jooksul oli kasutatud 8000 krooni. Seda raha jagab kool põhimõtteliselt ainult
linnast käivatele õpetajatele, keda on 4-5 õpetajat ja alles
jäänud selle aasta 4 kuule peaks sellest piisama.
Mõni aeg enne volikogu istungit toimusid sotsiaalkomisjoni esimehe ja Sillaotsa Põhikooli direktori vahel läbirääkimised antud teemal, kus jõuti pooli rahuldavale kokkuleppele ning kooli direktor võttis sisuliselt kooli taotluse tagasi. Sillaotsa Põhikoolile vastatakse volikogu poolt kirjaliku
vastusega.
Repliigi korras said sõna ja esitasid küsimusi Voldemar Kuningas ja Jüri Saarkivi.
5. Maakorralduspiirkonna määramise kohta.
Ettekandega esines maanõunik Vahur Nõgene, kes
tutvustas koostatud eelnõud maakorralduspiirkonna määramise kohta. Maakorralduspiirkond on maa-ala, mis hõlmab
ümberkrunditavaid kinnisasju. Maakorralduspiirkonda arvatakse kinnisasjad, mis on vastuolus maakorralduse nõuetega
ning on vajalikud ümberkruntimise otstarbekaks läbiviimiseks. Veel selgitas Vahur Nõgene oma sõnavõtus maakorralduspiirkonna osaliste õigusi.
Eelnõu nägi ette teha ettepanek maavanemale määrata maakorralduspiirkonnaks Haaslava vallas piirkonnad
Koke ja Metsanurga külades ning Kitsekülas.
Küsimusi esitasid ja sõna võtsid Maie Kajalaid,
Voldemar Kuningas, Avo Samarüütel, Jaan Undrits ja Jüri
Saarkivi.
Ühehäälselt võeti vastu otsus eelnimetatud maakorralduspiirkondade määramise kohta.
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Sõna on perearstil
Peremeditsiini arendamisega on Eestis tegeldud juba 10 aastat. Reformi eesmärgiks on luua
efektiivselt toimiv, inimestele elukohajärgselt kättesaadav, järjepidevust tagav, perearstidel põhinev,
ühtlaselt korraldatud esmatasandi arstiabi süsteem.
Meie vallas võeti 1995 aastal vastu otsus
luua kohapeale arstipunkt. 16.oktoobril täitub 3
aastat pere-arstikabineti loomisest. Selle ajaga on
suudetud muretseda kaasaegsed töövahendid.
Möödunud aastal alustatud patsientide registreerimine arsti nimistusse näitas, et 80% valla elanikest
eelistab saada arstiabi kohapeal.
Registreerimine ei ole lõplik ja oktoobrikuu jooksul on võimalik inimestel soovi korral
arsti vahetada.
Isikud, kes ei pea vajalikuks endale ise perearsti
valida, arvatakse nimistusse patsiendi elukoha
järgselt. Arstiabi vajaduse tekkides võib see isik
loomulikult arsti vahetada, kui talle elukohajärgne
arst mingil põhjusel ei sobi. Vahetamiseks peab
nõusoleku andma ka see arst, kelle poole isik soovib pöörduda. Koduvisiidi vajadust arvestades
peaks registreerimisel olema arsti ja patsiendi isiklik kokkulepe. Sama kehtib ka juhul, kui vahetatakse elukohta. Koos väljakirjutamisega peaks ka
oma tervist puudutava dokumentatsiooni kaasa
võtma.
Arsti juurde peaksid registreerima ka kindlustamata inimesed. Ravikindlustust puudutavate
küsimustega võib pöörduda perearsti poole või
haigekassasse tel. 447430.
Vältimatu arstiabi on tagatud igale inimesele vaatamata sellele, kas ta omab ravikindlustust
või mitte ja seda osutatakse igas raviasutuses oma
pädevuse piirides ning vajadusel suunatakse edasi
kõrgemasse ravietappi.
Perearst osutab vajadusel erakorralist abi
ka teise nimistu patsiendile. Niiöelda tavalises korras perearsti poole pöördunud teise nimistu patsienti ei pea vastu võtma.
Väljaspool tööaega osutab reeglina arstiabi
kiirabi. Arvestades seda, et traditsiooniliselt on
kiirabi teinud küllalt palju väljasõite, mis oleksid
lahendatavad kas inimese enda pöördumisel oma
perearsti poole või perearsti koduvisiidiga, saab
perearst n.-ö. mittekiirabiliste visiitidega kiirabi
töökoormust vähendada. Sageli piisab ka telefoni
teel antud nõuandest kuidas käituda.

Perearsti vastuvõtuajad perekeskuses
Roiul Kesktänav 9:

E
T
K
N
R

8 – 12
13 – 18
9 – 13
10 – 14
8 – 12

14 – 16
15 – 17
16 – 18
14 – 16

Koduvisiite võetakse vastu samadel aegadel telefonil 490 148.
Imikute vastuvõtt soovitavalt kolmapäeviti.
Väljaspool tööaega võib pöörduda perearsti mobiiltelefonil 251 60 720 või kiirabisse.
Arsti juurde tulles võta kaasa haigekassakaart,
pensionitunnistus.

Pea meeles, et
 perearsti saab valida vastavalt oma
elukohale või seal, kus patsient soovib
arstiabi saada. Patsient võib arsti vahetada. Soovitav on, et inimese haigekassakaart vastaks valitud perearsti asukohale;
 perearst annab lisaks ravile ka tervise
hoidmisega seotud nõuandeid ja aitab
orienteeruda keerulises eriarstiabi süsteemis;
 perearstiga võib suhelda ka telefoni
teel — tal on oma telefoninumber;
 perearstilt saab krooniliste haiguste
korral pikaajalise saatekirja eriarstile;
 psühhiaatri, naistearsti, naha- ja suguhaiguste arsti, silmaarsti, tuberkuloosiarsti, hambaarsti ning traumatoloogi
poole saab pöörduda ka ilma perearsti
suunamiseta;
 vältimatut arstiabi (valu, kõrge palavik,
verejooks jne) annab oma pädevuse piires iga tervishoiuasutus.
Tervistavate kohtumisteni!
Perearst Virve Raidma
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Kes oktoobrikuus on sündinud...
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

Liisa Palusoo
Veera Ahtijainen
Maiga Peri
Jaan Undrits

1911
1929
1936
1937

Lange
Roiu
Ignase
Kurepalu

Eduard Sahk
Elsa Meinhard
Vello Soome
Helga Zirk
Heljo-Johanna Anko
Kuzma Derjabin
Jaan Laur
Vaike-Vilhelmine Randoja
Maria Gubar
Ermiina Tanum

1932
1931
1926
1927
1933
1935
1937
1929
1924
1917

Mõra
Ignase
Metsanurga
Roiu
Aardla
Uniküla
Koke
Tõõraste
Ignase
Koke

Naima Näkk
Jekaterina Salakka
Esta Kõiv

1911
1917
1938

Haaslava
Päkste
Kriimani

Peeter Väikene
Ilse Potter

1906
1927

Roiu
Aardla

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

Tamara Kobjaševa
Endel Undrits
Väino Kerge

1938
1933
1935

Roiu
Kurepalu
Kriimani

Aino Kiin
Anna Lempi Rötsä
Aleksei Tarajev
Aleksandra Vahva

1914
1915
1931
1921

Haaslava
Ignase
Roiu
Kriimani

Veili Paapsi
Sirje-Reet Sulb
Elmar Roosaar
Aino Laja
Heino Ojalaid
Asta Soolepp
Alviine Kenk
Elmar Kopli
Eduard Punkar
Palageja Saks
Oskar Ammer
Helgi Raidur

1934
1935
1922
1936
1936
1929
1924
1929
1909
1930
1912
1927

Mõra
Mõra
Aardla
Ignase
Paluküla
Haaslava
Roiu
Tõõraste
Lange
Kõivuküla
Uniküla
Aardla

Palju õnne ja tugevat tervist !

Politseiteated
 7. septembril avastati Koke külas, et Kastre Metskonnale kuuluva endise Kiipuse metsavahikordoni
lauda katuselt on varastatud 50 suurt eterniitplaati ja 1 km ulatuses elektriliini.
 Ajavahemikul 5.— 6. septembrini on Kastre Metskonna Kiipuse vahtkonna kv 47 eraldusel 17 ebaseaduslikult raiutud ja varastatud männipuitu 11271 krooni väärtuses. Tõenäoliselt on kasutatud
URAL-tüüpi metsaveomasinat ja väljaveoteed Mäksa valda Võruküla teele.
Kõigil, kes omavad teavet eeltoodud kuritegude kohta palume pöörduda politsei poole.
 27. septembril kella 13.15 ajal varastas Guido Ehrlich Tartu Tarbijate Kooperatiivi Roiu kaupluse letilt juustusaiu, hamburgerisaiu ja keeksi kokku 21.40 krooni eest. Tänu müüja valvsusele ja julgele tegutsemisele saadi osa kaupa tagasi, puudu jäi kaupa 11 krooni ja 70 sendi eest. Nüüd ootab pisivarast
teo eest rahatrahv kuni 100 päevapalgani (kuni 3600 krooni) või haldusarest kuni 15 ööpäevaks.

Konstaabel Ivar Dubolazov
Konstaabli vastuvõtuajad vallamajas
teisipäeviti 9 — 12 ja neljapäeviti 10 — 13
 politseijaoskonnas 415 402
 prefektuuris 02 ja 434 114
 vallamajas töö ajal 490 130
 konstaabli kodus 490 250
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KODUKANDI LOOD XXIII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
VALLA MEHI MINEVIKUST
Agronoom Rein Klaos
Rein (Reinhold) Klaos oli Haaslava valla Kõivuküla
Ede-Age talupidajate Karl-Eduard Klaose ja Liine
Klaose vanem poeg. Ede-Age talu suurus oli 76,35 ha.
Maa võõrandati 1940.aastal, hooned ja muu vara perenaiselt Liine Klaoselt 1947. ja 1949. aastal. Omandireformi käigus on tagastatud 36,4 ha maad ja see,
mis oli säilinud praktiliselt hävinud hoonetest. Pärijad
on tallu ehitanud oma metsast ülestöötatud palkidest
uue hoone. Ajalehes "Vaba Eesti Sõna" ilmus 1. mail
1980 artikkel Agronoom Rein Klaos 70 aastane, mille
siinkohal Taivo Kirmi vahendusel ära toome:
Agronoom Rein Klaos, põllumajanduse nõuandetegelane kodumaal ja aktiivne seltskonnategelane
paguluses, Allany's New Yorgi piirkonnas, astub 3.
mail üle 70 aasta künnise.
Olles hiljuti puhkepalgalisena siirdunud perega
leebemasse kliimasse ja õlikuningate maale Texases,
on ta seal oma energiat rakendamas eestlaste organiseerimisse.
Nagu teistelgi selles põlvkonnas, kelle eluea
pikem pool on möödunud paguluses, jäi ka Rein
Klaose kutsetöö õpingute lõpetamise järel kodumaal
lühikeseks. Lõpetanud H. Treffneri Gümnaasiumi Tartus asus ta ülikooli õppima agronoomiat, mille talupraktika tegi läbi 1931.a. suvel Saksamaal Taani piiri
lähedal. Veel enne diplomitöö valmimist töötas ta
1933. — 1936. aastani kodutalu ja jahuveski pidajana
Haaslava vallas, kuni nooremad vennad need ülesanded üle võtsid.
Seejärel oli ta 1937. — 1941. aastani
maatulunduskonsulendiks Otepääl, olles sealjuures
peamiselt spetsialiseerunud linakasvatusele, mida
käis juhendamas ka Petseris, Võrus, Jõgeval ja
Karksis.
Saksa okupatsiooni ajal oli 1941.a. lühemat
aega Tartu Maavalitsuse juures Lõuna-Eesti linamajanduse konsulendiks kuni siirdumiseni Tallinna
Põllumajanduse Keskvalitsuse nõuandeosakonna
inspektoriks, kust määrati 1943.a. vaneminspektoriks ja osakonna abijuhatajaks.

September 1989. Külaskäigul kodutalus.
Selline oli ainuke säilinud taluhoonetest

Põgenikuteekonda alustas 21.
septembril 1944.a.
Loodi jaamast Viljandimaalt sõitis ta
rongiga Saksamaale.
Pärast peatust IdaPreisimaal
jõudis
lõpuks läbi Saksamaa oma kunagise
praktikakoha lähedale
SchleswigHolsteinis, kus oli
sõja lõpuni ühe peremeheta suurtalu juhatajaks.
Suurema osa
põgenikuajast Saksamaal veetis ta
Foto aastast 1939
Blombergi põgenikelaagris, kus oli Eesti komitee esimees ja osales Eesti
gümnaasiumi rajamises ja majandamises.
Kuna USA-s agronoomitöö tagasihoidlikud
perekonnainimesi ei julgustanud seal tööd otsima, on
ka juubilar töötanud muul alal. Esimesed 10 aastat
(1951 — 1960) Mica Insular Co-s Schenectady's ja
1961 — 1975 First Chitarian Society of Schenectady
teenistuses, kust 1975.a. siirdus pensionile. Oli juhtivalt tegev kohalikus Eesti Evangeelse Luteri Kiriku
pihtkonnas ja Albany-Schenectady Eesti Ühingus ning
kohaliku eestikeelse infobülletääni Aja Kaja toimetamisel. On informeerinud kohalikke ajalehti eestlaste
elust ning kirjutanud Põllumajanduse Aastaraamatus
ülevaate sealsete eesti põllumeeste elust.
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1939. aasta omavalitsusreform
Omavalitsusreformikäigus
valdade arvu vähenemine ning uute
valdade teke puudutas otseselt ka elukutselisi omavalitsustöötajaid. Tartu
maavanema H. Lauri käskkirjaga kinnitati alates 1. aprillist 1939 uutes Tartumaa valdades vallasekretärid ja nende
kutselised abid. Avaldame mõned väljavõtted sellest käskkirjast. Nii kinnitati
vallasekretärideks ja nende abideks
 Kuuste vallasekretäriks senine Kuremaa vallasekretär Karl Metsa;
 Luunja vallasekretäriks senine
Kambja vallasekretär Paul Ubina;

 Meeksi vallasekretäriks senine
Luunja vallasekretär August Soomre;
 Ropka vallasekretäriks senine Vana-Kuuste vallasekretäri abi Enn Pastik;
 Veski vallasekretäriks senine Vana-Kuuste vallasekretär Aleksander
Milliste;
 Voore vallasekretäriks senine
Haaslava
vallasekretär
Voldemar
Pruuel
Mõned abisekretäride määramised nähti
ette veel peale 1. aprilli 1939, kui lõpeb
käimasolev omavalitsussekretäride kursus ühes kutseeksamitega.

Postiagentuurid jäeti esialgu endisel
kujul püsima. Tartu maavalitsuse poolt
pöörduti kõigi uute vallavalitsuste poole
ringkirjaga, milles soovitatakse vallavalitsustel aegsasti sõlmida eellepingud
Postivalitsusega postiagentuuride asjus.
Valdade ümberkorraldamisel vabaks
jäänud hoonete kasutamise küsimused
jäeti uute vallavalitsuste otsustada vastavalt kohalikele oludele ja vajadustele.

Eelteade kohanimede määramise kohta
Määrata Aardla külas endiste Tõnu 58 ja Lepiku 59
talude maal asuva Aardla Piimaühistu tootmishoonete ja
moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Lepistu.
Määrata Aardlapalu külas Tambet Kibal, Margus
Pikk ja Evi Pärn kaasomandusse tagastatava maaüksuse aadressi- ja moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Ratassepa.
Määrata Haaslava külas endise Mika 33 talu lahustüki baasil moodustatava katastriüksuse, mille ostueesõigusega erastamiseks on avalduse andnud Kaimar Kotkas
ametlikuks nimeks Kulli.
Määrata Igevere külas endise Kirbu 41 talu maal
moodustatava katastriüksuse, mille ostueesõigusega erastamiseks on avalduse andnud Tõnu Oks ametlikuks nimeks
Mustika.
Määrata Kitsekülas aktsiaseltsile Eesti Gaas maa
erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks
Gaasitorustiku.
Määrata Kitsekülas Marek Sõrmus omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Kalda 1.
Määrata Kitsekülas Juhan Malleus omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Kalda 4.
Määrata Kurepalu külas Andres Mäekivi omandusse
kuuluva Kolga maatüki jagamisel tekkiva katastriüksuse
ametlikuks nimeks Sapi.
Määrata Kurepalu külas Sirje Peerna omandusse
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Järvekalda 4.
Määrata Kurepalu külas Marti Pärn omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Järvekalda 5.
Määrata Kurepalu külas Tiit Saarna omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Järvekalda 6.
Määrata Kurepalu külas Maret Võsu omandusse
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Järvekalda 7.
Määrata Kurepalu külas Maie Lepik omandusse
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Järvekalda 8.

Sünniaasta 1998
Sten Kiissel
20.07.1998 Haaslava
Teele Henn
09.08.1998 Uniküla
Karina Sazonova
12.08.1998 Roiu
Oskar Daniel Telgmaa
17.09.1998 Roiu
Marje Vaht
19.09.1998 Aardla
Karl-Ander Mei
05.10.1998 Tõõraste

Määrata Kurepalu külas Toivo Hansen omandusse
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Järvekalda 10.
Määrata Kurepalu külas Liivia Mets omandusse
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Järvekalda 11.
Määrata Kurepalu külas Vilju Madissalu omandusse
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Järvekalda 13.

6

Teataja
Määrata Päkste külas Nadežda Golubeva omandusMäärata Kurepalu külas Aime Sikk omandusse kuuse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustaluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
tava katastriüksuse ametlikuks nimeks Vooremäe.
katastriüksuse ametlikuks nimeks Järvekalda 14.
Määrata Päkste külas Ivan Dubolazov omandusse
Määrata Kurepalu külas Hugo Pallon omandusse
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Vassila.
katastriüksuse ametlikuks nimeks Järvekalda 16.
Määrata Päkste külas Lonni Ljamina omandusse
Määrata Kurepalu külas Arno-Arthur Jaakson
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel
katastriüksuse ametlikuks nimeks Eerika.
moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Järvekalda
Määrata Päkste külas Andres Mäekivi omandusse
17.
kuuluva Kolga maatüki jagamisel tekkiva katastriüksuse
Määrata Lange külas Mati Saag omandusse kuuluametlikuks nimeks Aasa.
vate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava kaMäärata Roiu alevikus Keit Variko omandusse kuutastriüksuse ametlikuks nimeks Vahe.
luvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
Määrata Lange külas Siiri Silm omandusse kuuluvakatastriüksuse ametlikuks nimeks Oja 5.
te hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava katastMäärata Roiu alevikus Voldemar Kupri ja Katri
riüksuse ametlikuks nimeks Rae.
Romanova omandusse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa
Määrata Lange külas Raimond Pastel omandusse
erastamisel moodustatava katastriüksuse ametlikuks nimeks
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
Kesktänav 7.
katastriüksuse ametlikuks nimeks Männikuõue.
Määrata Unikülas Naatan Haamer omandusse kuuMäärata Lange külas Raimond Pastel ja Karl Pastel
luvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
kaasomandusse tagastatava maaüksuse aadressi- ja mooduskatastriüksuse ametlikuks nimeks Vana-Tamme.
tatava katastriüksuse ametlikuks nimeks Männiku.
Määrata Unikülas Ellen Kägo-Saunasoo omandusse
Määrata Lange külas Milvi Silm omandusse kuulukuuluva maatüki aadressi- ja katastriüksuse ametlikuks nivate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava kameks Tamme.
tastriüksuse ametlikuks nimeks Aianurme.
Määrata Päkste külas Bernhard Põlgas omandusse
kuuluvate hoonete aadressi- ja maa erastamisel moodustatava
katastriüksuse ametlikuks nimeks Kuusiku.

Kus häda kõige suurem...
Paljud meie seast ei teagi,
või ei tule äkki meelde telefoninumber
112. Juba aastaid saab sellelt numbrilt
kutsuda abi Tartumaa Päästeteenistuse
Häirekeskuse kaudu. Kui teid ähvardab
mingi oht või tabab õnnetus, siis on
vaja kohe helistada sellel telefonil. Helistamine sellele telefonile on tasuta.
Tartumaa Päästeteenistuse Häirekeskuse kaudu saab abi tulekahju puhkemisel,
loodus- või liiklusõnnetuse puhul, politsei või meditsiinilise vajaduse ning teiste päästetööde puhul.
Elu on tõestanud, et inimene,
nähes ohtu, läheb paanikasse ja seejärel
tegutseb valesti. Tagajärjeks on kahju,
mida enam heastada ei saa. Seepärast
oleks mõistlik meist igaühel aeg-ajalt
peatuda ja mõtiskleda teemal, millised
ohud meid ümbritsevad ja kas oleme
teinud kõik meist oleneva, et ohtu ära
hoida. Oleks kasulik mõttes läbi mängida mingi eriolukord pannes paika enda
tegevuskava.
Kauges minevikus inimene
enam-vähem teadis, millised ohud teda
ümbritsevad. Tänapäeval, tehnika ajastul on oht inimesele tunduvalt suurem ja
seda eriti varjatud kujul. Seepärast
peame ümbritseva suhtes olema tähele-

panelikumad ja valvsamad, teadlikumad
ja aktiivsemad.
Meedia vahendusel saame
iga päev teada vapustavatest sündmustest. Oleme juba harjunud mõttega:
"Ega minuga seda ei juhtu." On hea, kui
ei juhtu, aga kui juhtub...? Sellelaadne
meediainfo kutsub meid küll valvsusele,
kuid samal ajal muudab ka ükskõikseks.
Just seda viimast ei tohiks meist keegi
küll olla. Vanasõna õpetab — kus viga
näed laita, seal tule ja aita. Palju halba
jääks olemata, kui meil jätkuks kodanikujulgust, et juhtida kaaskodaniku tähelepanu, kui ta eirab meie ühiselu reegleid.
Üks paljudest õnnetustest on
tulekahju. Olen aastate jooksul näinud
tulekahjude traagilisi tagajärgi. Tulekahjuga kaasneb alati nii vaimne kui
materiaalne kahju. Öeldakse, mille tuli
alles jätab, selle võtab vesi, mille vesi
alles jätab, selle võtab pritsimees. Tean,
et pritsimehed püüavad alati anda endast parima, kuid mida teha, kui tuli on
seina või lae vahele läinud. Et tulest
jagu saada, tuleb sein või lagi lammutada.
Tulekahjude statistika näitab,
et tulekahju tekkimise põhjustest on

esikohal hooletus ja seejärel korrast ära
elektriseadmed. Järgmised põhjustajad
on rikkis küttekolded, kulu põletamine
ja laste mäng tulega.
See peremees, kes on hoolsam ja korralikum oma majapidamises
võib julgem olla lohakamast ja ükskõiksemast, sest teda tuleoht ja sageli ka
teised ohud ähvardavad vähem.
Oodates asjatult ilusat suve
on kätte jõudnud sügis. Selle aasta suvi
jääb pikaks ajaks meelde oma erakordselt halbade ja pikserohkete ilmadega.
Tänavu hävitas pikne väga palju maaelanike hooneid, rikkus elektriseadmeid
ja kodutehnikat. Meie territooriumi
läbivad rohked elektriliinid ja seepärast
on pikse puhul nende kaudu hea lahendus olemas. Kui pikselöögi lahendus
toimub elektriliini kaudu, tõuseb elektriliinis tunduvalt pinge, mis viib seadmed rivist välja või süütab hoone.
Nendes hoonetes, kus ei ole
elektriliini sisestuse vahel lahklülitit
tuleks see kindlasti panna. Lahklülitil
on ka muu otstarve. Kui lahkute kodust
pikemaks ajaks või kui juhtub puhkema
tulekahju, on lausa hädavajalik elekter
välja lülitada. Lahklüliti paigaldamiseks

peab saama vastava loa Tartu Maaelektrivõrgult Ilmatsalu 3.
Teine võimalus on saada
pikselöök õhu kaudu. Selleks saab hoonet kaitsta piksekaitsega. Selle välja
ehitada laskmine on kallis, ise ehitades
saab märksa odavamalt. Piksekaitsete ja
teiste tuletõrjetöödega tegelev firma on
OÜ Takkim, Võru, Oja 1. Udo Leis., tel
278/20808 või 251 89668.
Esimeste külmade saabumine
toob alati kaasa küttekolletest põhjustatud tulekahjude arvu kasvu. Vähemalt
kord aastas, enne kütteperioodi algust
oleks vaja puhastada küttekolded, lõõrid ja korstnad tuhast ja tahmast. Lihtsamate kütteseadmete puhastamisega
saab iga peremees ise hakkama. Kui aga
peremees puudub või ei tule selle tööga

Teataja
toime, tuleks pöörduda Tartu Tuletõrjeühingu poole Raua t 22, tel 474327.
Korstnapühkimisele kulunud raha saate
talve jooksul kuhjaga tagasi kokkuhoitud kütuse ja soojemate ruumidega.
Kõige tähtsam, teid ei ähvarda tuleoht.
Igas majapidamises peaks
olema üks või mitu tulekustutit. Kaasaegsed on süsihappe- või neist palju
kordi efektiivsemad pulberkustutid,
Kustutid on küllalt kallid, kuid arvestage, et teie vara on palju kallim. Kogemused näitavad, et väga tähtis on tule
levikule võimallikult vara piir panna.
Tuletõrjeauto kohalejõudmise ajaks on
muidu tuli juba suure laastamistöö teinud. Tulekustutite müügiga ja nende
teenindamisega tegeleb samuti Tartu

7
Tuletõrjeühing ning paljud teisedki
firmad.
Et elada turvalisemalt ja olla
rohkem kindlustatud, peaks juba aegsasti mõtlema ja koos perega arutama
eeltoodud soovituste üle.
Töötan Tartumaa Päästeteenistuse Järelevalveosakonnas vaneminspektorina ja teostan tuleohutusealast
järelevalvet Haaslava vallas. Minu elukohaks on Tähtvere vald ja mind võib
vajadusel kätte saada mobiiltelefonil
251 62 129. Järelevalveosakond asub
Tartus Aleksandri 40. Haaslava vallamajas võtan vastu iga kuu neljandal
esmaspäeval 10—12.
Lugupidamisega
Aare Lõhmussaar

ÕIGUSAKTID
Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
21.09.1998
nr 649
Kinnitada ametlikeks kohanimedeks Aadami külas Pärnametsa (Tapu kinnistust eraldatav katastriüksus); Aardlapalu
külas Kaigu (Toivo Karusioni hooned); Koke külas Kiipuse
(Heiki Ainsoo hooned); Kriimani külas Allika (Rein Reimani
hooned), Mäeotsa (Aleksandra Vahva hooned), Oru (Sergei
Pappeli hooned), Järveotsa (Valja Nurmeoja hooned); Metsanurga külas Jõeääre (Vello Soome maatükk), Päkste külas
Priidu (Anne Roosvaldi hooned), Majatehase (Roiu Majatehase hooned); Kurepalu külas Loku (Imre Meritsa ehitatavad
hooned); Tõõraste külas Metsaääre (Anatoli Romanovi hooned); Unikülas Vooremäe Spordibaasi (Kliima kinnistust
eraldatud maatükk); Kriimani külas Tammiku (Marta Kilgi
hooned); Palukülas Kvoodimaa, Kvoodimatsi ka Juku (Ilmar
Tekkeli Mällo-Pika maaüksuse jagamisel tekkinud kinnistud).
21.09.1998
nr 650
Finantseerida 1000 krooni ulatuses Helina Roosimäe täiendõpet lilleseadete kursusel, Riina Kalda ja Rein Kalda täiendõpet maaturismi kursustel.
21.09.1998
nr 651
Seada hooldus I grupi invaliidi Maire Holm üle määrates
tema hooldajaks tütre Elle Tamme.
21.09.1998
nr 652
Kinnitada Roiu alevikus Oja 5 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa piirid ja suurus 5588 m2 vastavalt koostatud katastriüksuse plaanile.
29.09.1998
nr 653
Tagastada Raimond Pastel ja Karl Pastel omandusse 11,8 ha
õigusvastaselt võõrandatud maad Lange külas Männiku talu
taastamiseks.

29.09.1998
nr 654
Tagastada Raimond Pastel omandusse 0,35 ha õigusvastaselt
võõrandatud maad Lange külas temale kuuluvate hoonete
juurde.
29.09.1998
nr 655
Tagastada Tambet Kibal, Margus Pikk ja Evi Pärn omandusse 6,6 ha õigusvastaselt võõrandatud maad Aardlapalu külas
Ratasepa talu taastamiseks.
28.09.1998
nr 656
Nõustuda Päkste külas endise Roio 20 talu maast 2505 m2
erastamisega Hille Hein omandusse temale kuuluvate hoonete juurde.
28.09.1998
nr 657
Nõustuda Aardla külas Ersu 49 talu maast 6205 m2 erastamisega Milvi Silm omandusse temale kuuluvate hoonete
juurde.
28.09.1998
nr 658
Nõustuda Unikülas endise maakoht A-59 talu maast 43534
m2 erastamisega Ilme Manglus omandusse temale kuuluvate
hoonete juurde.
28.09.1998
nr 659
Nõustuda Kitsekülas endise Sabali 11 talu maast 2047 m2
erastamisega Juhan Malleus omandusse temale kuuluvate
hoonete juurde.
28.09.1998
nr 660
Nõustuda Kitsekülas endise Kitse 9 talu maast 152 m2 erastamisega aktsiaseltsile Eesti Gaas temale kuuluva rajatise
juurde.
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Teataja
28.09.1998
nr 661
Nõustuda Päkste külas endise Vassila 11 ja Selli 34 talude
Kui soovite kiiret maamõõduteenust,
maast 9,63 ha erastamisega Ivan Dubolazov omandusse tetuleb Teile appi
male kuuluvate hoonete juurde.
litsentseeritud
maamõõtja
28.09.1998
nr 662
2
Nõustuda Kitsekülas endise Sabali 11 talu maast 22531 m
erastamisega Marek Sõrmus omandusse temale kuuluvate
hoonete juurde.
28.09.1998
nr 663
OÜ LNA, Tartu , Sangla 25-15
Nõustuda Tõõraste külas endise Saare A-15 talu maast 7,2 ha
tel 425 285 ja 251 15 047
erastamisega Raino Kubjas ja Kristiina Nigul kaasomandusse
nendele kuuluvate hoonete juurde.
Tähtajad lühikesed
28.09.1998
nr 664
Nõustuda Kurepalu külas endise maakoht A-75 talu maast
2487 m2 erastamisega Elvi Hintser omandusse temale kuulu28.09.1998
nr 669
vate hoonete juurde.
Anda
tegutsemisluba
kolmeks
aastaks osaühingule E-Truck
28.09.1998
nr 665
2
Roiu
alevikus
järgmistel
tegevusaladel:
veoautode lammutus
Nõustuda Unikülas endise Oru 79 talu maast 9330 m erasja
varuosade
müük,
veoautode
ost-müük,
veoautode hooldus
tamisega Kalju Orrak omandusse temale kuuluvate hoonete
ja
remont.
juurde.
28.09.1998
nr 670
28.09.1998
nr 666
Lugeda
nurjunuks
valla
vara
müügi enampakkumine sõiduNõustuda Kriimani külas endise Heiti A-4 talu maast 6179
2
auto
Volkswagen
Passat
osas
Kaljo Peedole, kes ei ilmunud
m erastamisega Raivo Audova omandusse temale kuuluvate
ostu-müügilepingu
sõlmimisele
ja katlamaja masuudihoidla
hoonete juurde.
osas
AS-le
Epler
&
Lorenz,
kuna
ostjat ei olnud informeeri28.09.1998
nr 667
tud
pinnase
reostuse
astmest
ning
tunnistada
kehtetuks vallaNõustuda omaniku Andres Mäekivi taotlusega Kolga kinnisvalitsuse
korralduse
590
p
1
ja
632
p
1.2.
tu jagamiseks kaheks kinnisasjaks eraldades Päkste külas
28.09.1998
nr 671
Aasa maaüksuse suurusega 16,74 ha.
Finantseerida
1000
krooni
ulatuses Marju Merits täiendõpet
28.09.1998
nr 668
sekretäride
kursustel.
Kinnitada projekteerimistingimused Jaanus Sutt elamu ja
kõrvalhoonete projekteerimiseks Haaslava külas Kabeli 1
maaüksusele.

Lembit Nöps

Mälestame lahkunuid

Liine Ausen
26.06.1908 — 21.09.1998
Kitseküla

Jüri Lepassaar
22.04.1938 — 29.09.1998
Ignase

Ivan Mänd
22.03.1934 — 09.10.1998
Kriimani

Armilde Meoma
09.08.1907 — 13.10.1998
Kriimani

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

