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Haaslava valla infoleht

Kes saab osta vaba maad?
Käesoleva aasta 17. veebruari seadusega on
järjekordselt muutunud reformi käigus omanikele tagastamata jäänud maa erastamise kord vastavalt maareformi seaduse paragrahvidele 231 ja 232. See puudutab
sellise põllu- ja metsamaa erastamist, mida ei erastatud
ostueesõigusega ja mida omanikud tagasi ei taotle. Sellist vaba maad on meie vallas umbes 750 ha.
Vabade maatükkide erastamise õigust omajate
ring on piiratud. Nende ostmise taotlusi on õigus esitada äriregistrisse kantud füüsilistest isikutest ettevõtjail,
kes tegelevad Haaslava valla territooriumil põllumajandusliku tootmisega, samuti äriregistrisse kantud juriidilistel isikutel, kelle põhiliseks tegevusalaks on põllumajanduslik tootmise Haaslava vallas. Vaba metsamaa osas võivad lisaks nimetatuile esitada ostutaotluse
vaba metsamaa erastamiseks Eesti eraõiguslikud jurii-

dilised isikud, kes tegelevad meie vallas metsamajandusega.
Põllumajandusliku tootmisega tegelevad füüsilised ja juriidilised isikud saavad tasuda kogu maa
müügihinna erastamisväärtpaberitega.
Kui põllumaale erastamise taotlust ei esitata,
on õigus taotleda selle maatüki osas kasutusvalduse
seadmist (sisuliselt maa rentimist). Eesõigus kasutusvalduse seadmise ees on maa erastamise taotlejal.
Haaslava vallas erastamisele kuuluvad maatükid on piiritletud ning tähistatud numbritega. Sellekohase plaanimaterjaliga saab tutvuda vallamajas 1. augustist kuni 1. septembrini 1999.a.
Vahur Nõgene,
maa- ja ehitusnõunik

Andkem janusele juua ehk veest ja selle hinnast
Tänavune üle ootuste päikeserohke ning palav suvi, mis kuivatab muru ja kohati ka puud, paneb meid kõiki janunema vee järele:
kes istub päevad läbi kaelast saadik
"külmas" +25o vees, kes paneb rõhku värska veele, kaljale või õllele.
Kuid meie peame täna rääkima veest hoopis teisest vaatevinklist — meie igapäevasest kraaniveest ja selle hinnast.
Mäletame veel hästi aastavahetust, kui üleöö tõusid elektrienergia hind, veeressursi maks ja
looduse saastekahjuhüvitise määrad. Näeme, mis toimub bensiinihindadega. Tõusis isegi tasu meile
kohustusliku vee kvaliteedi analüüsi
eest. Kuid paljudele ootuspärast
vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindade tõusu Haaslava vallas ei järgnenud. Otsiti hoopiski võimalusi
kulusid vähendada. Praegune olukord näitab, et lõpmatuseni ikka
rihma koomale tõmmata ei saa.

Kuigi kaevudest võetud
veeproovid on korras, näeme üpris
tihti, et vesi, mis kraanist tuleb, on
roostene, seda eriti pärast plaanilisi
või avariilisi veekatkestusi. Meie
veetrassid on keskmiselt 30 aastat
vanad, samuti kui puurkaevud ja
pumbamajad. Kui puurkaevude läbipesu oli viimati 1997. aasta mais,
siis veetrasside läbipesemist keegi
ei mäletagi. Pumbamajad lagunevad, trassid purunevad... Nii on näiteks Villemi veetrasse tänavu remonditud juba kolmel korral. Teades, mis maksab praegu näiteks
kaevetehnika töötund, remondimaterjalid, pumbad või isegi torud, ei
saa kuidagi üle ega ümber ebapopulaarsest otsusest: vee ja kanalisatsiooniteenuste hinda tuleb muuta,
kahjuks ikka ülespoole.
Tarbijaid, kes on paigaldanud veemõõtjad ning harjunud kasutama vett kokkuhoidlikult, hinnatõus nii rängalt ei puuduta. Vee- ja
kanalisatsiooniteenuse 1 m3 hind

tõuseb 9.45 kroonilt 10.75 kroonile.
Neid, kel veemõõtjaid pole ja kes
tasuvad teenuse eest arvestusliku
tariifi alusel, võib hinnatõus mõjutada ehk rohkem. Kuid kordan —
kui tahame juua kvaliteetset vett ja
mitte saastata meid ümbritsevat
loodust reoveega, peame sellega
leppima.
Elu on näidanud, et paraku
ükski asi odavamaks ei lähe, vee
tootmine ja reovee kanaliseerimine
on aga sõltuvuses väga paljudest
teguritest, olgu see siis elektrienergia hind või saastemaksu suurus,
oleme sunnitud käima ajaga kaasas.
Ja kui järele mõelda, et võime iga päev saada oma kraanist 1
tonni vett ning selle pärast tarvitamist kanalisatsiooni lasta 1 pudeli
mineraalvee või õlle hinna eest, siis
polegi asi ju väga hull...
Lugupidamisega,
veetarbija Valeri Rudakov,
valla asutuse Majaabi direktor
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Jalgpalliüritus
3.
juulil
toimus
Kaagveres jalgpalli juubeliturniir
Kaagvere Cup '99 , millest võttis
osa kaks võistkonda meie vallast.
Nad mängisid meie vallas tegutsevate firmade nime all, üks
kandis nime Balt-Oil ja teine
Isover.
Isoveri võistkonna vastaseks pidid loosi tahtel saama
Tartu Üksiku Jalaväepataljoni
poisid, kes aga jäid tulemata ja
nii sai Isoveri vastaseks Balt-Oil,
kes oli avamängu 0:1 kaotanud
Nõo valla võistkonnale. Nüüd

Balt-Oil võitis 4:2 ja sai kohe
poolfinaali, vastaseks Kaagvere
võistkond, kellele Balt-Oil kaotas 0:4, samuti kaotati 1:5 Luunja
Aiandi tee võistkonnale. Seega
jõudis finaali Kaagvere.
Kolmanda koha mängus
oli Balt-Oil 2:0 ees võistluses
Luunjaga. Peagi oli aga tablool
viigiseis 2:2, mille lõpetas Raino
Nurme täpne pealöök tuues mänguvõidu Haaslava Balt-Oilile.
Võistkonna koosseisus mänginud
Mati Savisikk sai kõige tehnilisema mängija tiitli.

Haaslava Balt-Oili võistkond sai kolmanda koha karika
ning ka õnnetuima meeskonna
karika. Viimane aga oleks pidanud saama Haaslava Isoveri
võistkonnale, sest just tema kaotas teisele oma valla võistkonnale, millega lõppes edasipääsulootus.
Tegelikult oli see päris
tore jalgpalliüritus. Kes tuli, ei
kahetsenud.
Ivar Dubolazov

Kes juulikuus on sündinud...
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kusta Adamson
Ellen-Maie Tikk
Auleid Raig
Hilda Silakova

1923
1934
1935
1927

Uniküla
Igevere
Koke
Roiu

17
18
19
20

Uno Värno
Mai Trull
Uno Simm
Helju Paulson
Reino Talbonen
Voldemar Kupri
Viive Oidsalu

1928
1930
1928
1934
1925
1920
1939

Lange
Roiu
Kurepalu
Aardla
Ignase
Roiu
Alaküla

21
22
23
24
25
26
27

Viivi Rebane
Helgi Tralla

1938
1936

Kitseküla
Kurepalu

28

Johannes Tsakko

1931

Roiu

29
30
31

Olev Häide
Maie Kajalaid
Heldi Kajastu
Vladimir Pannik
Tiiu Raidla
Hilja Stümper
Ljudmila Nellis

1923
1935
1939
1934
1939
1926
1939

Mõra
Igevere
Aardla
Roiu
Mõra
Igevere
Ignase

Amanda Käsper
Linda Mällo

1916
1929

Kriimani
Paluküla

Aime Saag
Lydia Viilup
David Kuruk
Valentina
Gerassimova
Maimu Parts
Endel Mällo
Hilda Liiv

1935
1928
1933
1928
1932

Lange
Päkste
Aadami
Roiu
Roiu

1925
1918

Paluküla
Päkste

Palju õnne !
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Politseiteated

Ajavahemikul 1999. aasta aprillist kuni 13.
juulini on Haaslava külas Haaslava kuivatis seisnud kombainilt "Launda" kadunud raadio koos kõlaritega, samuti kombaini süütevõtmed. Kahju
suurus on umbes 10000 krooni.

Ööl vastu 19. juulit on sisse murtud Roiul
Männi 2-12 keldrisse ja varastatud sealt SchenkerBTL AS nime kandvale firmale kuuluva Peugeot
306 sõiduauto naastrehvid mõõtudega 175-70-13.
Velgedel olid peal ka ilukilbid Peugeot' sümboolikaga. Kahju suurus ca 10000 krooni.

Samal ööl murti sisse ka Roiul Oja 7 asuvasse Merli Savasoni keldrisse, kuid midagi ei va-

rastatud. Kõigil, kes sellel ööl Roiul võõraid inimesi või autosid märkasid, palume informeerida
politseid.

20. juulil avastas Juhan Vaarma, et temale
Haaslava külas kuuluva Oja talu aita on lae kaudu
sisse tungitud ja ära varastatud 75 cm läbimõõduga
kõverate hammastega saeketas, 15 m vaskkaablit
koos pistikuga ja umbes 4 kg rohelist fassaadivärvi. Kahju kokku 1300 krooni.
Konstaabel Ivar Dubolazov

Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kooskõlas
Kohanimeseadusega ja Kohanimede määramise korraga Haaslava vallas
on tehtud ettepanek määrata
ametlikeks kohanimedeks
Kriimani külas
Piiri — Aare Kasemetsale kuuluvate hoonete aadressi- ja maa
erastamisel loodava katastriüksuse nimena.
Püve — Kairi Ilves ja Kristi
Kährin omandusse kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa erastamisel loodava katastriüksuse nimena.

Kõivukülas
Vabriku — Ants Käärstile kuuluvate hoonet aadressi- ja maa
erastamisel loodava katastriüksuse nimena.
Piiri — Matti Zooberile kuuluvate hoonet aadressi- ja maa
erastamisel loodava katastriüksuse nimena.
Tõõraste külas
Pärna — Aivo Vihmale kuuluvate hoonet aadressi- ja maa tagastamisel loodava katastriüksuse
nimena.

Unikülas
Vooremäe — Mäetööstusmaana
Eesti Vabariigi omandisse jäetava maakatastriüksuse nimena.
Soola — Kaljo Janseni poolt
erastatava 9,34 ha maa katastriüksuse nimena
Kõigil, kellel on vastuväiteid toodud nimede ametlikeks kohanimedeks kinnitamise
kohta, esitada oma vastuväited
vallavalitsusele 30 päeva jooksul
käesoleva eelteate avaldamisest.

Sünniaasta 1999

Tartu notar Tiina Tomberg teatab:
Alates 12. juulist on tema kontori
uus asukoht
Emajõe keskuse 10 korrusel
Soola 8
Vastuvõtuajad endised:
E, K, R 9 -14; T, N 12 - 17
Telefonid 371137, 371173, 252 03191

Jaan Grosberg
23.06.1999
Aardlapalu

Palju õnne!
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Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Aare Allekõrs

Tõõraste

Pihla

Tartust

Ignase
Kriimani
Kriimani
Ignase
Ignase
Ignase
Ignase
Ignase
Roiu
Roiu

Pikamäe tee 1-6
Tammiku 2
Tammiku 2
Pikamäe tee 10-3
Pikamäe tee 10-3
Pikamäe tee 10-3
Pikamäe tee 10-3
Pikamäe tee 10-3
Kesktänav 3-1
Kesktänav 3-1

Tartusse
Laeva valda
Laeva vald
Nõo valda
Nõo valda
Nõo valda
Nõo valda
Nõo valda
Tartusse
Tartusse

Lahkusid vallast
Julia Boldõreva
Anneli Naujokas
Mari Naujokas
Maret Radinkova
Kristjan Radinkov
Taavi Radinkov
Tauri Smolin
Triin Smolin
Aleksandr Knjazev
Aleksandr Knjazev (juunior)

AS Sangla Turvas
direktor Rein Lettens palub teatada:
1 tonn turbabriketti maksab Puhja tehases kohapeal 530 krooni.
Saadaval ka pakitud brikett hinnaga 530 krooni 900 kg (koos alusega)
Kokkuleppel võimalik ka briketi kohaletoomine.
Info ja tellimine tel 451239

KODUKANDI LOOD XXXI
lehekülgi Haaslava valla ajaloost

Viinavõtmiselgi on oma ajalugu
1929. aasta 19. detsembri Postimehes nr
345 ilmus järgmine teade:
Teatavasti on Eestis korraldatud kolm rahvakohut alkoholi üle. Esimene läinud talvel Tallinnas, teine kevadel Tudulinnas, kolmas Tartus.
Nüüd on järg Haaslava käes, kus kohalikud ärksamad tegelased on otsustanud asetada
alkoholi kohtupinki. Selleks korraldatakse eeloleval pühapäeval Haaslava karskusseltsi Priius saalis avalik kohus. Kohtu tegelasteks on kutsutud
mitmed tuntud tegelased Tartust, samuti rida kohalikke seltskonnategelasi. Selle tõttu on nüüd
Haaslava kodanikel hea võimalus kaasa elada sel-

lele huvitavale sündmusele, kuna kõigile on teada,
et Haaslaval tarvitatakse alkohoolseid jooke kaunis ohtrasti.
Huvi asja vastu on kohapeal kaunis suur.
Arvatavasti tulevad ka kohalikud napsumehed
kohtusse, mida tuleks ainult tervitada.
Nagu eeltoodud loost näha, oli 70 aastat
tagasi Haaslava kandi napsumeestel kitsas käes.
Ega ilmaasjata niisugust protsessi ei korraldata.
Meie aega tagasi tulles peab ütlema, et ega
me oma eelkäijatest viletsamad küll ei ole. Väsi-
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nud mehekesi ja laulujoru ajavaid lõbusaid seltskondi võib igal pool ja igal ajal kohata.
Kuuleme ja näeme iga päev TV-st, raadiost
ja plankudelt reklaame "Põhjuse leiab alati!",
"Mis sa kuivad!", "Vötame mönuga!" jne. Peale
selle toimub palju üritusi — summerid, party'd,
veepäevad jne, kus märjukesepruukimist igati soositakse.. Ja tõttöelda ajab selle aasta kuum suvi
tõesti õlut jooma.
Vaatame nüüd natuke lähemalt, kuidas vanasti meie kandis napsuvõtmisega lood olid.
1890. aasta jaanuaris kirjutas Postimees,
kuidas Haaslaval pühade ajal purjus peaga püssi
lasti.
1899. aastal ilmus Olevikus pikk lugu suurest kõrtsikaklusest , mille lõpus võeti asjad kokku
lausega: "Näha on, et Haaslaval peetakse viinast ja
õllest kaunis suurt lugu". Järgmisel suvel hakati
looma kohalikku karskusseltsi ja pole võimatu, et
just see lugu pani aluse kohalikule karskusliikumisele.
Raske aeg saabus napsitajatele 1914. aasta
juulis, kui I maailmasõja puhkedes igasugune alkohoolsete jookide müük ära lõpetati. Kuiv aeg
kestis Vabadussõja lõpuni, seega oli Eesti ligi 6
aastat ametlikult karske maa. Kaupmehed, kellel
oli ladudes alkoholi, võisid seda küll hoida, aga
kui tuli välja, et sealt oli viina müüdud, sai selle
eest suurt trahvi ja vanglakaristuse. Ainult eriti
tähtsate sündmuste puhul andsid kõrged ametivõimud riigitruudele organisatsioonidele loa väike
kogus alkoholi osta.
Sellest ajast on pärit järgmine nali:
Ussihammustuse puhul anti haiglates esmaseks raviks pool klaasi piiritust. Üks vaevlev
napsuvend kuulis seda, läks arsti juurde ja nõudis
piiritust, sest teda olla mitu ussi korraga hammustanud, mille peale arst vastanud, et tulgu kahe kuu
pärast tagasi, siis jõuab järjekord temani.
Kui avalik viinamüük lõpetati, siis läks taludes ja ka popside seas moodi puskariajamine.
Tagasi ei hoidnud ka teadmine, et vahelejäämisel
mõisteti samakaajajale või müüjale 3 kuud vangiroodu.
Haaslavalt on teada üle 20 puskariajamise
ja müügiga vahelejäänu nimed, kellest mitmed
olid jõukad taluperemehed.
Naljakas lugu juhtus 1920. aasta kevadel,
kui kohalik miilits (konstaabel) Einling uuris
Haaslaval toime pandud murdvarguse juhtu. Kuna
varaste reejäljed läksid paljudest taludest mööda,
siis käis konstaabel taludes küsimas, ega keegi mi-
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dagi kahtlast pole näinud või kuulnud. Vargus vist
jäigi avastamata, aga selle eest tabas ta kahes talus
puskariajajad otse teolt.
Ametlikult lubati uuesti viina müüa 1920.
aasta maikuust alates tšekkidega täiskasvanud
meesterahvastele 1 toop (1,36 liitrit) kuus.
Pilkeajakirjas Meie Mats ilmus selle puhul
Gori karikatuur, kus oli suur viinapudel ja selle all
ootevalmis seltskond. Pildi all oli tekst: Taevaliidu
õpetaja, õppekomando lõpetaja, tööline ja paks
buržui, kitsas, kõver, pikk ja lai, ülespoole tõstvad
pilka, ootavad kõik viinatilka.
Kuigi riigiviin oli puhtam kui puskar, oli ta
ka palju kallim ja nii kestis puskariajamine ikka
edasi.
Sellest ajast kirjutas 1980. aasta aprillis
New Yorgi eestikeelses ajalehes Vaba Eesti Sõna
loo Arno Raag:
Kuidas nutikas Haaslava talumees puskaripüüdjaid alt tõmbas.
Et takistada puskari toomist maalt linna,
olid linna tulevatel teedel kaitseliidu ja politsei
patrullid, kes kontrollisid talumeeste vankreid.
Selleks olid neil pikad terava otsaga orad, millega
torgiti vankril olev hein ja põhk läbi. Kui ora kõlksatas millegi vastu, siis vaadati ega ole tegemist
salaviinaga. Patrullimine teedel oli küll pisteline
1-2 korda nädalas, aga vaatamata sellele tabati
nii mõnigi samakalaar.
Üks nutikas talumees, kes sageli linnas
käis ja kontrollidega kokku puutus, oli pannud
vankrisse põhu sisse kaks vana keedetud mõdu pudelit, mis täidetud puhta veega ja korgid kõvasti
peal. Paaril korral käis ta linnas — ei midagi. Siis
aga olid kord kaks kontrolli vastas. Küsivad:
"Puskarit on?"
"Ei ole".
Teine torkas varda õlgedesse ja varras kõlksatas.
Ta haaras kohe pudeli kätte ja sõnas:
"Ahah, mis see on?"
"Vesi."
"Keda te lolliks peate!"
"Seda, kes loll on."
Kontroll torkas jälle oraga ja leidis teise pudeli.
"Noh, mis te selle kohta ütlete?"
"Samasugune vesi kui teiseski."
"Ärge puhuge hambasse, nüüd lähme politseisse".
Hüppas vankrile, haaras mehelt ohjad ja
sõit läks lahti, kuna teine mees jäi edasi uusi tulijaid kontrollima. Hobune jäeti politsei hoovi ja
kontroll, mõlemad pudelid käes, läks talumeest ees
lükates ülemuse ette ja teatas, et on tabatud 2 pu-
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delit puskarit, mis asitõendina kaasas on. Mehelt
nõutakse isikutunnistust, et protokolli hakata koostama. Pass käes, küsis ülem:
"Kas tunnistate enda puskariga hangeldamises
süüdi?"
"Ei, sest seal ei ole puskarit".
"Aga need kaks pudelit?"
"Seal on vesi"
Ülemus käskis kaitseliitlasel pudelid avada. Nuusutatakse — ei ole viina lõhna. Toodi
klaas, lastakse tilgake pudelist klaasi ja proovitakse. Vesi mis vesi.
"See on riigiametnike sissevedamine", sõnas kaitseliitlane.
"Jätke teie", on politseiülema järsk korraldus kaitseliitlasele. Pöördus siis mehe poole ja küsis:
"Miks te vett kaasa veate?"
"Mul on kodus hea vesi. Kui linnas tuleb janu, siis
võtan ja joon oma vett. Neid mõdusid ja limonaade, mis sahariiniga tehtud, ma ei taha. Joon siis
juba oma kaevuvett."
"Ega siis midagi, võtke oma pudelid ja minge."
Kõigile tegi asi palju nalja, ainult kaitseliitlane seisis süngelt.
Sirvides vanu ajalehti ajavahemikus 1920
kuni 1929 võib iga aasta kohta leida 3-4 lugu viinaga seotud pahandustest Haaslava vallas. 1925.
aastal ilmus lugu pealkirjaga Haaslava läheneb
pussitamises Petserimaale, kus kirjutati, et ükski
pidu ei möödu purjus kakluseta. 1928. aasta juunis
avaldas koolipapa F. Parson loo, kus kirjutas, et
Sillaotsal müüakse alkohoolseid jooke otse kooli
ukse ees pidades silmas R. Päivi kauplust, mis
asus üle jõe kooli vastas.
Tolle aja üks suuremaid skandaale juhtus
1928. aasta jaanuaris. "Postimehest" 18.-19. jaanuaril loeme:
Haaslava meeste kihlvedu. Sissekukkumine tuhandemargalistega uhkustamisel. Võidu liikudeks 200
krooni.

Haaslava valla E. talu omanik K.K. viibis
neil päevil oma naabriperemehe sünnipäeval, kus
ta ka seda va kibedat kõvasti võttis. Järgmisel
päeval koju sõites pööras ta sisse Aardla külla
oma tuttava R.V. tallu, kus ka teisi peremehi oli.
Seltsis võeti viina. Kui viinauim kõvasti peas, läks
hooplemiseks.
K.K. leidis endale hea vastase taluperemees J.H. näol. Mõlemad tahtsid väga rikkad olla.
K.K. kobas oma püksitaskut ja ütles, et sinul tühjal
ei ole taskus niipalju markasid, kui minul tuhandelisi. Selle peale veeti kihla, et kui J.H.-l leidub
margalisi rohkem, kui K.K.-l tuhandelisi, saab
J.H. kõik tuhandelised endale.
K.K. ladus välja 26 tuhandemargast rahatähte, kuna J.H.-l oli aga taskus 45 marka. Sellega
oli K.K. kihlveo kaotanud ja J.H. korjas K.K. tuhandelised laualt ära, pistis tasku ja tegi minekut.
J.H. oli ühe sõbraga kohe linna sõitnud ja siis võidu peale head liiku teinud, mis paar päeva kestnud. Kui J.H. viimaks koju jõudnud, olnud tal võidetud rahast järgi jäänud ainult 5000 marga ringis.
Olgugi, et kihlvedu tunnistajate juuresolekul sündis ei taha K.K. kaotusega nõus olla, vaid
on tõstnud J.H. vastu hoopis kriminaalsüüdistuse.
Nüüd jääb kohtul otsustada, kas J.H.-l oli õigust
võidetud raha kasutada või on ta võõra raha
omandaja.
Siia võib juurde lisada, et samal 1928. aastal toimus Eestis rahareform ja margad vahetati
kroonideks suhtega 100 marka = 1 kroon. Tol ajal
oli näiteks kooliõpetaja palk 40-50 krooni kuus.
Võrreldes tolleaegseid ja praegusi viinahindasid
põrutas talumees paari päevaga läbi 10000 krooni
praeguses vääringus.
Ärge parem järgi tehke!
Taivo Kirm

Haaslava Vallavalitsus annab rendile
seltsimaja Priius kohviku
Kurepalus
Ettepanekuid ootame vallavalitsuse kantseleisse
Informatsioon:
tel 255 44568 või 352568, Tiina Prentsel
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ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu
OTSUS
Kurepalus, 15.07.1999 nr 72
Haaslava Vallavolikogu liikmete arvu määramine
Vastavalt Haaslava valla põhimääruse § 18 p 1.10 ning kooskõlas Kohaliku omavalitsuse seaduse § 16
lõikega 2 Haaslava Vallavolikogu otsustab
Määrata 1999. aastal valitava Haaslava Vallavolikogu suuruseks üheksa (9) liiget.
Maie Kajalaid
vallavolikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu
OTSUS
Kurepalus, 15.07.1999 nr 73
Valimisringkonna moodustamine.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §16, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §9 ja Haaslava valla põhimääruse § 18 p.1.11 Haaslava Vallavolikogu o t s u s t a b:
moodustada kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks Haaslava valla halduspiirides üks üheksamandaadiline valimisringkond.
Maie Kajalaid
vallavolikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu
OTSUS
Kurepalus,

15.07.1999 nr 74

Haaslava valla valimiskomisjoni moodustamine ja komisjoni esimehe määramine.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §14 ja Haaslava valla põhimääruse §18 p.1.11
Haaslava Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Moodustada Haaslava Vallavolikogu valimiste läbiviimiseks kolmeliikmeline valla valimiskomisjon:
1.Anu Kruus 2. Aavo Omann 3. Karel Omann
2. Määrata Haaslava Vallavolikogu valimiste läbiviimiseks moodustatud valla valimiskomisjoni asendusliikmeks Merle Viira.
3. Määrata Haaslava Vallavolikogu valimiste läbiviimiseks moodustatud valla valimiskomisjoni esimeheks Anu Kruus.
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Vallavalitsuse istungitelt
17.05.1999
• Nõustuti Kriimani külas asuva Taimi Tara Supelhoone kinnistu jagamisega viieks eraldi kinnisasjaks,
mille sihtotstarve on elamumaa.
• Nõustuti Ignase külas endise Vooremäe A-55 talu
maast 12,39 ha erastamisega Asta Pedelile maatulundusmaaks.
• Määrati 500-kroonine sotsiaalabitoetus viiele raskesse majandusliku olukorda sattunud taotlejale.
• Konkursi tulemusel kinnitati Sillaotsa Põhikooli
direktoriks Ain Esko eelolevaks viieks aastaks.
24.05.1999
• Otsustati tagastada Kurepalu külas omandireformi
õigustatud subjektile Marino Siegfried Oskar Alt' ile
8678 m2 maad Villa Maia maaüksuse taastamiseks.
• Nõustuti 3,09 ha maa erastamisega Margus Kaasikule Tõõraste külas endise Keskküla A-131 talu maast.
• Nõustuti Kurepalu külas 7163 m2 maa erastamisega Jaan Arensile Kurepalu külas endise Kure 25 talu
maast.
• Määrati 500-kroonine sotsiaalabitoetus ühele taotlejale.
• Eraldati 3850 krooni valla eelarve reservfondist
valla veoauto esisilla remondiks.
31.05.1999
• Nõustuti Unikülas 9,34 ha maa erastamisega endise Hanso 23 talu maast Kalju Jansenile maatulundusmaaks.

• Nõustuti Kriimani külas 5,84 ha maa erastamisega
endise Piiri 5 talu maast Aare Kasemetsale.
• Kinnitati Unikülas riigi omandusse jäetava
44,1018 ha maa ja sellel kasvava metsa maksumus
kokku 200823 krooni.
14.06.1999
• Kinnitati valla asutuse Majaabi vee- ja kanalisatsioonitariifid: veevarustus 6.40 krooni/m3, kanalisatsioon 4.35 krooni/m3.
• Anti nõusolek Haaslava valla territooriumile jääva
Haaslava rendijahipiirkonna kasutamisele andmiseks
Haaslava Jahiseltsile.
28.06.1999
• Nõustuti 8,71 ha maa erastamisega Matti Zooberile
Kõivukülas endise Piiri 35 talu maast.
05.07.1999
• Nõustuti 1,85 ha maa erastamisega Regina
Pällinile Aardla külas endise Harju 56 talu maast.
• Nõustuti Kõivukülas 36,61 ha maa erastamisega
Ants Käärstile endiste Vabriku 44, Otsa 43 ja Kirbu 41
talu maadest.
• Tagastati omandireformi õigustatud subjektile Aivo Vihmale 13,92 ha maad Tõõraste külas Pärna maaüksuse taastamiseks.

Mälestame lahkunuid

Bernhard Põlgas
23.06.1919 — 23.06.1999
Päkste

Eino Pedak
07.01.1931 — 26.06.1999
Aardla

Aino Villak
08.04.1934 — 28.06.1999
Kriimani

Aleksei Tanum
18.12.1909 — 18.07.1999
Koke

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  (27) 490 130.
Trükitud AS TARTUMAA trükikojas

