Haaslava valla infoleht

Nr 5(60) mai 1999

Meeste laul Kurepalus
Laupäeval 29. mail toimus Kurepalus järjekordne
Haaslava meestelaulupäev.
Esimene Haaslava meestelaulupäev toimus 1935.
aastal. Selle initsiaatoriks oli tolleaegne Haaslava meeskoor
eesotsas oma asutaja ja dirigendi Aksel Rüütliga. Sellest võttis osa ka Tartu Meestelaulu Seltsi meeskoor Eduard Tubina
juhatusel.
Traditsioon elustati uuesti 1967. aastal Johannes
Toomsalu, Erich Ernitsa, Leo Krukovi ja Johannes Loosti
eestvedamisel. Sellest ajast peale on laulupäev Kurepalu
mändide all olnud peaaegu igal suvel. Tänavune peaks olema
juba kahekümne viies.

Traditsiooni taasloomisel oli võimalik kasutada kohalike kolhooside rahasid, sest kolme kohaliku majandi esimehed Johannes Toomsalu, Erich Ernits ja Kalju Roosve
olid kõik tublid laulumehed. Oli ju vaja ehitada laululava,
seda hooldada ja ümbrust koristada. Raha saadi majanditest
ka lauljatele ülikondade õmblemiseks. Kalju Roosve laulab
Haaslava meeskooris praegugi ja tänu temale toimuvad koori
proovid nüüd Ülenurme Põllumajandusmuuseumis.
Endel Undrits

Avaldame siinkohal ajaloolise foto Haaslava meeskoorist. Esireas paremalt kolmas — Aksel Rüütli. Kes pildilolevaist
lauljaist kedagi ära tunneb, palume teatada vallasekretärile. Praegu on teada vaid üheksa pildil oleva inimese nimed. Samuti oleme huvitatud, mis aastal see pilt võiks olla tehtud.
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Fotokroonikat Roiult
Joh. Loosti fotodel:
Vasakul: Perekeskuses alustas tööd hambaarst Jan Veende.
All: Osaühing Männiku Piim paigaldas oma lauta moodsad AlfaLaval lüpsiseadmed.

Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kõigil, kellel on vastuväiteid
toodud nimede ametlikeks kohanimedeks kinnitamise kohta, esitada oma
vastuväited vallavalitsusele 30 päeva
jooksul käesoleva eelteate avaldamisest.
Kooskõlas Kohanimeseadusega ja Kohanimede määramise korraga
Haaslava vallas on tehtud ettepanek
määrata ametlikeks kohanimedeks
Aadami külas
Visa — Milvi Kõll omandisse tagastatud maa katastriüksuse nimena;
Aardlapalu külas
Väike-Ratasepa — Tambet Kibal, Margus Pikk ja Evi Pärn kaasomandisse
tagastatud maa katastriüksuse nimena;
Kriimani külas
Halja — enampakkumise teel erastatava
maa katastriüksuse nimena;
Pähklisalu, Kuke, Madise, Mardi —
Taimi Tara omandisse kuuluva Supelhoone maaüksuse viieks kinnisasjaks
jagamisel tekkivate uute katastriüksuste
nimedena;
Kõivukülas

Alatalu — Tõnu Ojamaa omandisse
kuuluvate hoonete ja maa erastamisel
moodustatava katastriüksuse nimena;
Kirbuoru — Tiiu Lillestik omandusse
erastatava maa katastriüksuse nimena;
Palukülas
Sarapuumäe — Silvi Valdner, Viivi
Tepp ja Eevi Raasik omandisse tagastatava maa aadressi- ja katastriüksuse
nimena;
Pille — Annely Koorits omandisse kuuluvate hoonete ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse nimena;
Päkste külas
Ojaääre —
Kaljo Kägo-Saunasoo
omandusse kuuluvate hoonete aadressija maa erastamisel moodustatava katastriüksuse nimena;
Puusta — Tiiu Malm omandisse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;
Unikülas
Tiigi — Helmi Roose omandisse kuuluvate hoonete ja maa erastamisel moodustatava katastriüksuse nimena;

Pori — August Prüüs omandisse tagastatud maa katastriüksuse nimena;

Sünniaasta 1999
Joosep Pleksner
27.03.1999
Roiu
Kirke Rebane
20.04.1999
Roiu
Renaldo-Romet Vähi
09.05.1999
Tõõraste

Palju õnne!
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Tapateenus lihatootjaile
Tänu vallavolikogu ja vallavalitsuse mõistvale ja
abistavale suhtumisele on valminud OTSA TAPAPUNKT
asukohaga Päkste küla, Kolgalauda (endine Kolga lüpsifarm). Tapapunkt on projekteeritud sigade ja väikeloomade
tapmiseks. Eestis kehtib põllumajandusseadus, mis keelustab
koduloomade tapmise väljaspool registreeritud tapapunkti.
Sellega seoses pakumegi vallas asuvatele põllumajandusloomi kasvatavaile ja realiseerivatele inimestele loomade
tapmisteenust.

Hinnakirjaga saab tutvuda, kui helistate Sirje Otsa
telefonidel 351255 või 25285558 või loomaarst Tiit Orava
telefonil 490144. Samadel numbritel võtame vastu ka liha
ettetellimisi.
Sirje Otsa,
tapapunkti omanik

Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Hedi Soe
Viive Jurak
Asso Lepasaar

Metsanurga
Roiu
Ignase

Mäe
Kesktänav 13-4
Pikamäe tee 6

Tartust
Tartust
Luunja vallast

Roiu
Roiu
Roiu
Roiu

Männi 5-20
Männi 3-23
Kesktänav 13-4
Männi 2-7

Tartusse
Tartusse
Tartusse
Tartusse

Lahkusid vallast
Marjana Tamm
Rain Kõiv
Viive Jurak
Ave Rosenthal

Politseiteated
 Ajavahemikul 1998. aasta oktoobrist kuni 17. aprillini
käesoleval aastal on ukse kaudu sisse murtud Palukülas Antonina Kadatskaja poolt kasutatavasse talumajja, kust on
varastatud kaks antiikset tooli ja üks tugitool ning kahel tugitoolil jalad alt ära murtud ning ära viidud. Kahju suurus on
selgitamisel.

 Selle aasta aprillikuus avastati sissemurdmine Kitsekülas
Tõnu Ojamaale kuuluvasse Sabali tallu, mille maakivist kõrvalhoonest varastati Jüri Ojamaale kuulunud tuhaplokid.
Kahju ulatub kümnetesse tuhandetesse.
Konstaabel Ivar Dubolazov

Kes maikuus on sündinud...
1
2
3
6
10

11

12
13

Rudolf Sula
Heldur Pallo
Lembit Kõõra
Lembit Rinaldo
Elli Ivask
Helene Undrits
Irene Hansen
Elsa Juus
Leili Pärnmets
Linda Henn
Maimu Luht
Maie Lätt
Ero Soobik
Helga Simm
Alviine Kupri

1917
1938
1928
1938
1921
1910
1916
1929
1937
1921
1936
1936
1921
1923
1924

Haaslava
Lange
Päkste
Aardla
Koke
Haaslava
Mõra
Kurepalu
Aardla
Uniküla
Roiu
Aadami
Igevere
Kurepalu
Roiu

14
15
16
18
22
23
26
27
28

Rudolf Sõster
Pavel Rusin
Heinu Sorga
Leonore Vello
Eldur Laja
Olga Palk
Hilda Taavita
Rein Kool
Jaan Hansen
Lembit Kaasik
Malle Rahnu
Siegne Barkala
Jaanus Reisner

1912
1936
1938
1933
1938
1906
1931
1933
1929
1929
1939
1931
1938

Haaslava
Päkste
Aardla
Metsanurga
Ignase
Haaslava
Aardla
Aardlapalu
Mõra
Aardla
Tõõraste
Kriimani
Aadami

Palju õnne!

4

Teataja

KODUKANDI LOOD XXX
lehekülgi Haaslava valla ajaloost

Haaslava uudised 80 aastat tagasi
Täna loeb Taivo Kirm 1918 —
1920 aastate Tartu ajalehtedest lugusid, mis
puudutasid meie valla sündmusi ja võimuvõitlust Eesti Vabadussõja aastail:
Postimees, 19. veebruar 1918
Haaslava karskusselts "Priius"
pani 8. veebruaril oma ruumides toime piduõhtu, mille puhas ülejääk Eesti sõjaväe
varustamiseks määrati. Üleüldine sissetulek
oli 1969 marka 28 penni ja kui kulud 176
marka 10 penni maha arvati jäi puhast ülejääki 1793 marka 18 penni, milline raha
saadeti Tallinna.
Karskusseltsi "Priius" eestseisus
peab oma armsaks kohuseks tänada prouasid Koorti, Lukku ja Reinotit, kelle kingitud
asjade müügist ilus summakene sisse tuli.
Postimees, 9. mai 1919
5. mail leiti Haaslava parve juurest Emajõest Eesti sõjamehe riides meesterahva laip, mis juba kauemat aega vees olnud. Vägivalla tunnused on ainult surnu näo
pääl märgata. Taskust leiti naesterahva käega kirjutatud kiri J. Klaosoni allkirjaga ja
paber, mille pääle keemilise pliiatsiga mitmed inimeste nimed olid kirjutatud. Taskus
oli mehel revolver.
Surnukeha on Tartu Anatoomikumi saadetud.
Postimees, 8. juuli 1919
Jõle mõrtsukatöö Haaslaval.
Ööl vastu 2. juulit on Haaslava
vallas Tani talumaa pääl olevas majas
röövmõrtsukatöö korda saadetud, kusjuures
on metsikul kombel ära tapetud Gustav
Laar, tema naine Anna, karjapoiss Juhannes
Alt ja metsapraaker Aleksander Ehrenbusch.
Maakonna politsei ametnikkude
poolt toimetatud uurimisel on leitud, et
kurjategijaid vähemalt 2 on olnud. Neid
kahte isikut on juba nädal aega enne kuritegu Vana-Kuuste ja Haaslava metsades nähtud, kust nad taludesse toitu otsima käinud
ja tee pääl linnasõitjatelt toiduaineid on
röövinud, seletades, et nad ametnikud olla.
Päev enne kuritöö kordasaatmist
on 2 kahtlast sõjariistus isikut Laaride juurde ilmunud, kes teatavasti rahakad inimesed
olid, süüa nõudes ja oleks vist kuriteo kohe
korda saatnud, aga et praaker Ehrenbusch
koju tulnud, läinud võõrad kähku minema.
Teise päeva õhtupoolikul ilmunud
keegi, vist teine neist tagasi ja kutsunud
Ehrebuschi metsa, et palke osta. Pool tundi
hiljem kuuldud metsast 2 püssipauku.
Järgmisel päeval, 2. juulil pani
naabri pererahvas tähele, et Laaride juures
mingisugust tegevust ei ole märgata, ei saadeta karja välja ega suitse korsten. Vaatama
minnes selgus, et abielupaar Laarid ja kar-

japoiss Alt ära on tapetud ja metsast leiti
Ehrenbuschi surnukeha.
Postimees, 21. august 1919
Pühapäeval 17. augustil panid
linnategelased karskusseltsi "Priius" saalis
"Punase Risti" hääks peo toime. Näitemängu "Armastatud kiri" kandsid härra J. Pettai
juhatusel ette vilunud "Vanemuise" näitlejad. Miina Hermann oma nais-, mees- ja
segakooridega kandis puhtalt ja tundega ette
hulga laulusid.
Olgu see pidu meie maategelastele
õhutuseks, et ka nemad hakkaks tulevikus
ettekannete hääduse pääle rohkem rõhku
panema.
Rahvast oli kaunis palju kokku
tulnud, sest üle pika aja oli ka ilus ilm. Tartust oli korraldatud väljasõit laevadel Haaslavale.
Postimees, 3. oktoober 1919
Haaslava vallas elatakse üleüldiselt vaikselt ja omaette. See paistab küll
natuke imelik valla kohta, kes nii lähedal
Tartule, kuid siiski mingisugust elevust oma
vaimlises ega ka majanduslikus elus tema
ei näita. Aga selleks on ka oma põhjused,
mis paremate tahtmistega inimesi vastikusega täidab.
Haaslava vallas on kõik suure
ilma mured ja poliitika vallamaja ümber
koondunud. Siin maadlevad väiklaste ja
isiklike huvidega "oma mehed" ja vaenlased. "Oma meeste" juht — vallasekretär on
valla rahva seas päris muinasjutulise kuulsuse omandanud. Kui palju ka temast lahti
saada on igatsetud, ikka ujub ta pääle vett ja
toimetab külma rahuga oma "majanduslikke
ja poliitilisi" valla asju edasi. Ta on praeguste teiste vallaametnikkude õnn ja päike,
sest ilma temata ei võiks ka nemad oma
auväärsetel kohtadel seista: ta on neile alati
jõu ja nõuga toeks. Ja nõu ja tegu leiab see
mees ikka (isegi enamlaste ajal oli ta oma
suures ametis edasi ja toimetas siis nii, nagu
tolleaegsed "seltsimeeste" ettekirjutused
nõudsid. See inimene on nagu spiraalvedru
ja paendub sinnapoole, kuhu tarvis.
Kui Eesti rahvaväe poolt Haaslava
enamlastest puhastati, arreteeriti ka see
vedru oma liig energilise punastele kaasaaitamise pärast. Nüüd tõusis lootus, et ehk
nüüd ometi temast lahti oldakse, aga võta
näpust. Vedru paendus jälle Haaslava valla
sekretäri kohale ja kõigub ka praegu seal
paendudes uute ettekirjutuste järgi. Paljud
kodanikud arvavad küll, et see tema vaim
on, kuid temaga ametiasjus kokku puutudes
jäävad uskuma, et see ikka tema ise isiklikult on. Sest kes jumala kutsutud on, selle
vastu ärgu olgu inimesed.

Vallas oodatakse igatsusega uute
valimiste tagajärgi, mil ka meie vald saaks
oma kodanike huvidele vastata ja sihikindla
vallavalitsuse. Praegu ei ole just kuigi suur
õnn Haaslava valla kodanik olla. Kui kuhugi mujale riigiasutusse oma asju ajama lähed ja ütled, et oled Haaslavalt, siis tehakse
alati muigel nägu ja öeldakse: "Ah Haaslavalt", mille toonist mulje saad, nagu oleks
siin mingisuguste eriliste inimestega tegemist.
Postimees, 6. oktoober 1919
Reedel 3 oktoobril kell 9 õhtul
lasti Haaslava vallamaja lähedal kohaliku
Kaitseliidu ülema peale paarikümne sammu
kauguselt püssist, nähtavasti ettekavatsetud
plaani järgi. Rühmaülem vastas omakorda
jahipüssist. Selle peale kõlas teiselt poolt
pauk, mis rühmaülemat riivas. Esimesele
paugule järgnes veel mitu lasku ja ka päälik
sai parema käe musklist haavata. Röövlid
aga põgenesid ära.
Koha ülevaatusel selgus, et röövlid olid jaapani süsteemi vintpüssi maha
jätnud. Püssiraud oli pooleks läinud. Nähtavasti oli rühmaülema püssikuul selle pära
tabanud. Sellest võib ka oletada, et üks ründajaist haavatud võib olla.
Kätte on saadud üks kohalik
mees, kelle peale kahtlus langeb. Selle teo
põhjused on alles teadmata, aga arvatavasti
on
siin kellegi poolt ülesostetud kurjategijatega
tegemist, et need mingit vana võlga klaariks.
Postimees 20. oktoober 1919
Eile öösel on Haaslava vallas
Naritse talu perenaine Ann Viilup, 68 aastat
vana, sel ajal kui peremees ja teised maja
inimesed Kaagvere seltsimajas pidus olid,
mõrtsuka käe läbi surma saanud. Mõrtsukas
on läbi köögi akna sisse tunginud ja oma
töö püssitikuga korda saatnud, vanainimest
paremalt poolt rinnast läbi torganud. Tapmise põhjused ei ole teada. Mõrtsukas on
kummuti kaks ülemist sahtlit lahti murdnud,
ilma et ta midagi oleks ära saanud viia. Politseil on lootust selle kuriteo jälgedele saada.
Postimees, 9. november 1919
"Vanemuise" seltsi näitekirjanduse raamatukogu võlgnike nimekirjas on I
kohal karskusselts "Priius" Haaslavalt, kes
alates 1913. aastast ei ole vaatamata korduvatele nõuetele ja meeldetuletustele raamatuid tagasi toonud.
Postimees, 5. detsember 1919
Haaslava valla sõdurite perekondadele anti maakonna küttekomitee poolt
Vana-Kuuste piiril metsatükike küttepuude
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lõikamiseks. Metsatükke oli näitamas VanaKuuste metsaülem Ostrov ja kättejagamine
toimus 12. oktoobril.
Vaimustavat vaatepilti pakkus
sõdurite perekondade metsatööde avamine.
Oli seal vanu, kes juba rohkem kui 70 aastat
ilmas elanud, oli ka noori, kes oma elu alles
algamas olid, oli mehi ja naisi ja kõik tegid
innukalt tööd. Kolmepäevase töötamise
järel oli üle poole väljamõõdetud puudest
maha langetatud ja tükeldatud. Neljandal
päeval tuli aga metsa Vana-Kuuste metsaülem Ostrov, kuid mitte puid välja andma,
vaid teatega, et kõik töö asjata vaev olla,
kuna see mets olevat juba 5 aastat tagasi
Hollandile maha müüdud. Nüüd muutus pilt
hoopis tõsiseks. Hale oli näha vanade ja
noorte meeste ja naiste lahkumist metsast
viimaseid pilke veel oma töö peale heites.
Küsitav on, missuguse mulje niisugune tegu sõdurite meeleolusse jätab, kui
teated kodust nendeni jõuavad ja nad teada
saavad, et nende perekondi on ninapidi
veetud. Kas siis Ostrovile teda ei olnud, et
see mets Hollandile müüdud oli, kui ta seda
küttekomiteele pakkus. Ostrov ise on ju ligi
20 aastat Vana-Kuuste metsaülemaks olnud.
Kahju, kui keskvalitsuse poolt
väljatöötatud ja ettekirjutatud korraldustest
midagi välja ei tule, olgu nad siis nii head
kui tahes.

Postimees, 5. detsember 1919
29. aj 30. novembril 1919 käis
vanem politseikordnik Einling kohalikke
viinategijaid revideerimas, millel kaunis
head tagajärjed olid. Nii leiti Juhan Zoobeli,
August Rootsi ja Roosi Voltri juurest viinavabrikute sisseseaded ja kääriv meski, mis
nende ameti üle tunnistusi annavad.
Esimesed kaks arreteeriti ja viibivad praegu Tartu vangimajas, kuna viimane
selle pärast vabaks lasti, et tal kaks alaealist
last on toita, keda kellegi hoole alla ei olnud
võimalik jätta.
Postimees, 5. veebruar 1920
Vallavolikogu viimasel koosolekul tõstis Sillaotsa kooli õpetaja Aksel
Rüütli üles küsimuse luua Haaslava valla
kõrgem algkool.
Volikogu leidis seda asja arutades, et kõrgem algkool tõesti tarvilik oleks
ja otsustas ühel häälel seda asja toetada ja
valla peale kohustus võtta ilma tasuta algkooli maja ehitamiseks materjali juurde
vedada. Leiti tarvilik olevat algkooli avada
ja esialgu Igevere kooli ruume selleks tarvitada.

Haaslava toitluskomitee juhataja
— puskariajaja.
Üks meie valla tuusadest "oma
meeste" seas ja endine valla toitluskomitee
juhataja Jaan Mork on ennast jällegi sopaskandaaliga blameerinud. Teda tabati salaviinavalmistamise pealt ja nüüd kahetseb ta
oma pattu Tartu vangimajas.
Juba varem, kui ta valla toitluskomitee juhataja oli, käis tema kohta ses
suhtes kahtlasi jutte, kuid keegi ei julgenud
nii tähtsa mehe vastu süüdistustega välja
tulla, sest ta olnud, nagu nüüd selgub, vallasekretäri ja politseikordnikuga "hääs vahekorras", mis meie vallas sügavalt hinnatud
on.
Nüüd aga leidus julgeid mehi, kes
andsid maakonna Kaitseliidu ülemale teada,
mille tagajärjel Morgi talu läbiotsimisel
valmis meski segu leiti.
Nii võitleme meie puskari vastu:
inimesed, kes ise vastutavatel kohtadel asuvad ja jõukalt elavad ja kelle kohus oleks
selle vastu võidelda, edendavad seda musta
äri. Ka ei teki nüüd jälle nagu ka varemasti
Haaslava valla kodanikel põhjendatud kahtlusi, et valla talupidajate vili, mis kohalikule
toitluskomiteele anti, võis osalt ka puskari
ajamiseks minna.

Postimees, 3. jaanuar 1920

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu määrus

Kurepalus 06.05.1999 nr 26

Täiend- või ümberõppetoetuse maksmise kord Haaslava vallas
Aluseks võttes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 p.5 ja Haaslava valla põhimääruse § 18 p. 1.4 Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Kehtestada täiend- ja ümberõppetoetuse maksmise kord Haaslava vallas (lisatud).
2. Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu määrusega nr. 18 26.02.1998 kehtestatud riiklike sotsiaaltoetuste maksmise korra p.9.3.

Täiend- või ümberõppetoetuse maksmise kord Haaslava vallas
1. Toetust võib maksta koolikohustuslikust east vanemale valla alatisele elanikule kirjaliku taotluse alusel, et tõsta inimese tööalast kvalifikatsiooni ja suurendada tema konkurentsivõimet tööjõuturul.
2. Täiend- või ümberõppe toetust makstakse ühele isikule üks kord aastas kuni 1000.- EEK ulatuses.
3. Täiend- või ümberõppetoetus määratakse vallavalitsuse korraldusega.
4. Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsuse sotsiaalabiosakonnale avalduse, milles peab olema lisaks isiku andmetele näidatud töökoht
või märge selle puudumise kohta, täiend- või ümberõppe vajaduse põhjendus, seda korraldav asutus, koolituse alguse aeg ja kestvus, koolituse maksumus.
5. Toetuse maksmine toimub reeglina sularahata arvlemise korras arve tasumise teel juriidilisele isikule, kellele koolitamine on põhikirjaliseks tegevuseks.
6. Koolituse lõppedes esitab selle läbiteinu Haaslava Vallavalitsuse sotsiaalabiosakonnale tõendi, kutsetunnistuse või muu dokumendi koolituse kohta.
7. Kui taotleja katkestab täiend- või ümberõppe mõjuvate põhjusteta, on ta kohustatud toetuseks määratud summa tagasi maksma.
Maie Kajalaid
Volikogu esimees
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Haaslava Vallavolikogu määrus

Kurepalu 06.05.1999 nr 27

Haaslava valla ametiisikute majanduslike huvide deklareerimise kord
Kooskõlas Korruptsioonivastase seadusega (Riigi Teataja I, 1999, 16, 276) Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Haaslava valla ametiisikuteks, kelle osas kehtib käesolev kord, on Haaslava Vallavolikogu ja Haaslava Vallavalitsuse liikmed,
Haaslava valla kohaliku omavalitsuse poolt töö- või teenistuskohale valitud, nimetatud või töölepingu alusel tööle võetud isikud, kellel on
ametikohast tulenev pädevus vastu võtta teistele isikutele kohustuslikke otsuseid, teha toiminguid või otsustada valla vara erastamise, võõrandamise või kasutusse andmise küsimusi. Siia kuuluvad nii Haaslava valla kohaliku omavalitsuse ametnikud, nende ülesandeid täitvad
koosseisuvälised teenistujad
2. Kõik käesoleva määruse p 1 nimetatud ametiisikud on kohustatud Korruptsioonivastase seadusega kehtestatud korras esitama
majanduslike huvide deklaratsiooni oma vara, varaliste kohustuste ja muude asjaolude kohta, mis võimaldavad kindlaks teha tema majanduslikud huvid ja varandusliku seisu.
3. Haaslava Vallavolikogu esimees ja Haaslava vallavanem esitavad deklaratsiooni riigikontrolörile.
4. Haaslava Vallavolikogu liikmed, Haaslava Vallavalitsuse liikmed ja teised p 1 nimetatud ametiisikud esitavad deklaratsiooni
Haaslava Vallavolikogu esimehele, kes on nende deklaratsioonide hoidjaks Korruptsioonivastase seaduse § 12 kehtestatud korras.
5. Haaslava Vallavolikogu esimees esitab valla ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid avalikustamiseks Haaslava valla
infolehes kooskõlas Korruptsioonivastase seaduse § 15.
6. Käesoleva määruse p. 4 nimetatud deklaratsioonide kontrollimist korraldab Haaslava Vallavolikogu esimees kui nende deklaratsioonide hoidja.
Maie Kajalaid
Vallavolikogu esimees

Haaslava valla põhimäärus
Kinnitatud Haaslava Vallavolikogu 25.11.1998 määrusega nr 23
(Järg. Algus märtsikuu infolehes.)
Paragrahv 21.Haaslava Vallavolikogu esimees ja aseesimees
1. Haaslava Vallavolikogu esimees:
1.1. korraldab vallavolikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab volikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist;
1.2. esindab Haaslava valda vastavalt seadusele, käesolevale põhimäärusele ja volikogu kehtestatud korrale;
1.3. kirjutab alla volikogu poolt vastuvõetud määrustele, otsustele ja teistele dokumentidele;
1.4. juhatab eestseisuse koosolekuid;
1.5. täidab muid seaduse alusel ja käesoleva põhimäärusega talle pandud ülesandeid;
2. Volikogu aseesimees:
2.1. täidab volikogu esimehe äraolekul tema kohuseid;
2.2. täidab muid volikogu töö korraldamise ja tema õigusaktide ettevalmistamisega seotud kohuseid vastavalt volikogu reglemendile,
volikogu, volikogu eestseisuse ja volikogu esimehe poolt seatud ülesannetele;
Paragrahv 22.Haaslava Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimise kord
1. Vallavolikogu esimees ja aseesimees valitakse volikogu liikmete seast salajase hääletamise teel volikogu koosseisu häälteenamusega. Aseesimehe kohale kandidaatide esitamist alustatakse alles pärast volikogu esimehe valimiste protseduuri lõppemist.
2. Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe kandidaatide ülesseadmine:
2.1. kandidaadi ülesseadmise kohta esitatakse kirjalik ettepanek;
2.2. kandidaadid nummerdatakse ülesseadmise järjekorras;
2.3. nimekirjade sulgemise otsustab vallavolikogu lahtisel hääletamisel poolthäälteenamusega.
3. Vallavolikogu esimehe ning aseesimehe valimisel on igal volikogu liikmel üks hääl.
4. Pärast nimekirjade sulgemist valitakse lahtisel hääletamisel poolthäälteenamusega kolmeliikmeline häältelugemise komisjon, kes
valib oma liikmete hulgast komisjoni esimehe.
4.1. Häältelugemise komisjon valmistab ette hääletusbülletäänid ja viib läbi salajase hääletamise.
4.2. Hääletamistulemuste kohta koostab komisjon protokolli, millele kirjutavad alla kõik liikmed.
4.3. Protokolli kinnitab vallavolikogu poolthäälteenamusega lahtisel hääletamisel.
5. Vallavolikogu esimeheks või aseesimeheks valituks osutub kandidaat, kes saab volikogu koosseisu häälteenamuse.
6. Kui vallavolikogu esimehe või aseesimehe valimiste esimeses hääletusvoorus ei saavutatud vajalikku häälteenamust, viiakse läbi
kordushääletamine. Kordushääletusel jäävad kandideerima kaks enam hääli saanud kandidaati.
Paragrahv 23.Haaslava Vallavolikogu komisjon
1. Vallavolikogu komisjonid moodustatakse ja nende tegevuse valdkonnad määratakse volikogu poolt, kes kinnitab ka alatiste komisjonide põhikirjad.
2. Vallavolikogu komisjoni esimees valitakse vallavolikogu liikmete hulgast salajase hääletamise teel volikogu poolthäälteenamusega.
Komisjoni liikmed kinnitatakse volikogu poolthäälteenamusega komisjoni esimehe ettepanekul. Lisaks komisjoni esimehele peab komisjoni kuuluma vähemalt kaks liiget.
Komisjoni liikmetest vähemalt pooled peavad olema vallavolikogu liikmed. Revisjonikomisjoni liikmeiks võivad olla ainult vallavolikogu
liikmed.
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3. Vallavolikogu komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole komisjoni liikmetest.
Otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.
4. Vallavolikogu komisjoni pädevus ja töökord määratakse kindlaks volikogu poolt kinnitatavas komisjoni põhikirjas.
5. Kõik vallavolikogu komisjonid annavad volikogule vähemalt kord aastas aru tehtud tööst.
Paragrahv 24.Revisjonikomisjon
1. Vallavolikogu moodustab oma volituste ajaks volikogu liikmetest vallavalitsuse tegevuse ning valla majandustegevuse ja oma otsuste
täitmise kontrollimiseks vähemalt kolmeliikmelise revisjonikomisjoni, kes tegutseb volikogu kinnitatud põhikirja alusel.
2. Revisjonikomisjon kontrollib vähemalt üks kord aastas vallavalitsuse tegevuse vastavust volikogu määrustele ja otsustele, tulude
tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust valla eelarvele, vallavalitsuse struktuuriüksuste ja valla asutuste raamatupidamise õigsust, valla sõlmitud lepingute täitmist ning volikogu ülesandel vallavalitsuse tegevuse vastavust volikogu määruste ja
otsustele ning tegevuse otstarbekust lähtudes valla üldistest huvidest.
3. Avastatud puudustest ja nende kõrvaldamise ettepanekutest teatab revisjonikomisjon kirjalikult vallavalitsusele, kes võtab kümne
päeva jooksul pärast revisjoniakti saamist seisukoha ning esitab selle koos aktiga vallavolikogule.
4. Revisjonikomisjonil on õigus saada oma tööks vajalikku teavet ja dokumente.
5. Revisjonikomisjon peab enne valla eelarve täitmise aruande kinnitamist vallavolikogule oma töö tulemustest aru andma ning esitama
märkused ja ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks.
Paragrahv 25.Haaslava Vallavolikogu fraktsioon
1. Vallavolikogu liikmed võivad moodustada volikogu fraktsioone.
2. Fraktsiooni tegevuse alguseks loetakse tema registreerimise momenti vallavolikogu eestseisuses. Registreerimise aluseks on vähemalt kolme vallavolikogu liikme allkirjaga varustatud kirjalik avaldus.
3. Fraktsioon valib oma liikmete seast fraktsiooni esimehe ja aseesimehe.
4. Fraktsioon võib esitada enda poolt kandidaate kõigil isikuvalimistel.
5. Fraktsioonil on õigus algatada ja ette valmistada volikogu määruste ja otsuste eelnõusid ning esitada neisse täiendusi ja parandusi.
Paragrahv 26. Haaslava vallavolikogu istung
1. Vallavolikogu täiskogu töövorm on istung, mis toimub vastavalt volikogu reglemendile.
2. Vallavolikogu istungit juhatab volikogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Mõlema äraolekul juhib vallavolikogu istungit kohalolev
volikogu vanim liige. Vallavolikogu uue koosseisu esimest istungit juhatab kuni volikogu esimehe valimiseni valla valimiskomisjoni esimees või tema asetäitja. Volikogu esimehele umbusalduse avaldamise korral täidab volikogu esimehe ülesandeid kuni uue esimehe
valimiseni volikogu aseesimees või volikogu vanim liige
3. Vallavolikogu istungi päevakorra projekti koostab volikogu esimees või tema asendaja. Päevakorra projekt arutatakse läbi volikogu
eestseisuses (välja arvatud uue koosseisu esimese istungi päevakorra projekt) ning esitatakse vallavolikogule. Päevakord kinnitatakse
vallavolikogu istungil poolthäälteenamusega.
4. Vallavolikogu arutab istungil päevakorda kinnitatud küsimusi. Pärast päevakorra kinnitamist võib seda muuta vallavolikogu poolthäälteenamusega.
5. Vallavolikogu teeb otsused poolthäälteenamusega. Paragrahvi 18 punkti 1 alapunktides 2, 3, 5-10, 13, 14, 16 ja 22 nimetatud küsimustes on otsustuste tegemiseks vajalik volikogu koosseisu häälteenamus.
6. Vallavolikogu istungi käik protokollitakse.
7. Vallavolikogu istungi kokkukutsumine, küsimuste arutelu, hääletamine, määruste, otsuste ja protokolli vormistamine toimub seaduses
ja vallavolikogu reglemendis sätestatud korras.

Paragrahv 27.Haaslava Vallavolikogu õigusaktid
1. Haaslava Vallavolikogu määruste ja otsuste vastuvõtmine toimub vastavalt volikogu kinnitatud reglemendile ning nende algatamise
õigus on:
1.1. vallavolikogu komisjonil;
1.2. vallavolikogu fraktsioonil;
1.3. vallavolikogu liikmel;
1.4. vallavanemal;
1.5. vallavalitsusel;
1.6. vähemalt 1% hääleõiguslikest Haaslava valla elanikest.
2. Vallavolikogu võib oma otsusega teha vallavalitsusele ülesandeks välja töötada õigusakti eelnõu.
3. Vallavolikogu määrused, otsused ja protokollid on kõigile isikutele kättesaadavad Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus ning avaldatakse
valla infolehes. Üldist tähtsust omavad vallavolikogu määruste ärakirjad saadetakse avaldamiseks Riigikantseleile ühe nädala jooksul pärast
neile allakirjutamist.
4. Üldist tähtsust omavad volikogu määrused jõustuvad kolmandal päeval pärast nende avalikustamist vallamajas ja Roiu raamatukogus kui määruses ei ole sätestatud hilisemat tähtaega. Vallavolikogu otsused jõustuvad neis sätestatud tähtajal, kui seda pole märgitud, avalikustamisele järgneval päeval.
(Muudetud Haaslava Vallavolikogu 06.05.1999 määrusega nr 28)
5. Vallavolikogu määrused ja otsused saadetakse seitsme päeva jooksul pärast vastuvõtmist täitjatele ja teistele asjaosalistele.
Järgneb. Põhimäärus on avaldatud Riigi Teataja Lisas, samuti kõigile kättesaadav vallamajas ja Roiu raamatukogus
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Teataja

Vallavalitsuse istungitelt
05.04.1999
•
Otsustati tagastada Tambet Kibal, Margus Pikk ja Evi Pärn
kaasomandisse 0,02 ha maad Aardlapalu külas Väike-Ratasepa
maaüksuse taastamiseks.
•
Otsustati seada hooldus Jekaterina Salakka üle ning määrati
tema hooldajaks tütar Niina Metusala

•
•
•
•

12.04.1999
•
Tühistati varasem korraldus ning otsustati jätta omandireformi
õigustatud subjektile tagastamata endise Nõmme 45 talu hooned Kõivukülas, kuna õigustatud subjekt loobus tagastamise
taotlusest.
•
Otsustati tellida eksperthinnang Aardla külas endise Lepiku 59
talu ait-hobusetalli endisel individualiseeritaval kujul säilimise
kindlakstegemiseks, et otsustada hoone tagastamine või tagastamata jätmine omandireformi õigustatud subjektile.
•
Nõustuti 37,55 ha maa ostueesõigusega erastamisega Kõivukülas endise Ala talu maadest Tõnu Ojamaale.
•
Nõustuti 23075 m2 maa ostueesõigusega erastamisega Päkste
külas Kalju Kägo-Saunasoole.
•
Otsustati finantseerida ühte taotlust 1000 krooni ulatuses
täiendõppeks rahvusvaheliste vedude autojuhtide kursustel.
•
Määrati ühekordne sotsiaalabitoetus 500 krooni seoses raske
materiaalse olukorraga kahele taotlejale ja erandina 2000
krooni ühele taotlejale, kelle majapidamises oli tulekahju.
19.04.1999
•
Nõustuti 7,5 ha maa ostueesõigusega erastamisega Kriimani
külas Sergei Pappelile.
•
Nõustuti 27,35 ha maa ostueesõigusega erastamisega Lange
külas Jüri Saarkivile.
•
Pikendati Sillaotsa Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks
korraldatud avaliku konkursi tähtaega, kuna oli laekunud vaid
üks nõuetele vastav avaldus.
•
Määrati ühekordne sotsiaalabitoetus seoses raske majandusliku olukorraga 500 krooni kuuele taotlejale ja 400 krooni ühele
taotlejale.
26.04.1999
•
Määrati Roiu alevikus Kesktänav 12 paikneva 4-korterilise
elamu teenindamiseks vajalik maa suurusega 5860 m2.
•
Nõustuti 49,49 ha maa ostueesõigusega erastamisega Kriimani
külas Mihkel Sulbile.

•

Nõustuti 1429 m2 maa ostueesõigusega erastamisega Kriimani
külas Laine Tirrulile.
Nõustuti 23,03 ha maa ostueesõigusega erastamisega Kõivukülas Vello Seerile.
Nõustuti 2191 m2 maa ostueesõigusega erastamisega Mõra
külas Mart Alverile.
Määrati kahele taotlejale ühekordne sotsiaalabitoetus 500
krooni raske majandusliku olukorra tõttu.
Kinnitati ametlikeks kohanimedeks Aadami külas Pärnamäe
(4-korterilise elamu aadressinimi, ametlik nimi Paradiisi jääb
Ingrid Lille hoonete ja maa katastriüksusele), Tatra (Tõnu
Ojamaa hooned ja maa); Haaslava külas Kruusamäe (Olga
Palk hoonete aadressinimi ja Raivo Aasna maa katastriüksuse
nimi); Ignase külas Aida (Anne Sulbi hooned ja maa), Kitsekülas Kalda 8 (Aare Loit hooned ja maa), Kurepalu külas Kurepesa (Endel Undrits hooned ja maa), Järvekalda 2 (Inga
Praks hooned ja maa), Unikülas Madise (Elvi Madissalu hooned ja maa).

03.05.1999
•
Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud Rajanurme A-127 talu
maa võõrandamisaegne maksumus ning määrati kompensatsioon omandireformi õigustatud subjekti pärijale.
•
Nõustuti 11,53 maa ostueesõigusega erastamisega Palukülas
Annely Kooritsale.
•
Nõustuti 1995 m2 maa ostueesõigusega erastamisega Kurepalu külas Peeter Munitsõnile.
•
Nõustuti 1434 m2 maa ostueesõigusega erastamisega Kriimani
külas Meeri Kougia ja Tarmo Kougia kaasomandisse.
•
Nõustuti 12702 m2 maa ostueesõigusega erastamisega Haaslava külas Ellen Prostile.
•
Määrati kolmele raskes majanduslikus olukorras olevale taotlejale 500 krooni ühekordset sotsiaalabitoetust.
10.05.1999
•
Otsustati välja arvata tööandja eluruumide hulgast eluruumid
Unikülas asuvas endises Möldripalu metsavahielamus.
•
Anti üheks aastaks tegutsemisluba Aardla külas osaühingule
Priikapital, kes tegeleb metsamaterjali kokkuostuga.
•
Nõustuti 15,88 ha maa enampakkumise korras erastamisega
Kriimani külas endise Halja 100 talu maadelt.

Mälestame lahkunuid

Jekaterina Salakka
12.10.1917 — 21.04.1999
Päkste

Ermiina Tanum
10.10.1917 — 15.05.1999
Koke
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