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Vallavolikogu valimine tulekul
Kõiki kohaliku elu küsimusi meie vallas
otsustab ja korraldab Haaslava valla kohalik omavalitsus, kelle esinduskoguks on Haaslava Vallavolikogu. Vallavolikogud valitakse vabadel valimistel kolmeks aastaks. Järjekordne vallavolikogude valimine toimubki 17. oktoobril käesoleval
aastal. Valimise tulemusel selgub, kes on need
üheksa inimest, kes moodustavad meie valla kõigi
tähtsamate küsimuste otsustamiseks valitava valla
rahva esinduskogu järgmiseks kolmeks aastaks.
Vabariigi Valimiskomisjoni koduleheküljel
Internetis (www.vvk.ee) on vastatud valijate poolt
sagedamini esitatavatele küsimustele. Heidame
meiegi neile pilgu meie valla valija seisukohalt.
Kes võivad meie kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel hääletada?
Hääleõiguslik on Eesti kodanik ja Eestis seaduslikult viibiv (alalist või tähtajalist elamisluba omav)
välismaalane, kes on valimiste päeval vähemalt
18-aastane, kes elab püsivalt Haaslava valla territooriumil ning keda ei ole kohtu poolt tunnistatud
teovõimetuks. Välismaalane peab 1999. aasta
1.jaanuariks olema elanud meie valla territooriumil vähemalt viis aastat.
Kes võivad kandideerida Haaslava Vallavolikokku?
Kandideerimisõiguslik on Eesti kodanik,
kes on valimiste päeval vähemalt 18-aastane, on
kantud hiljemalt 1999. aasta 1. augustil Haaslava
vallas valijate registrisse ja valdab eesti keelt seaduses sätestatud tasemel.
Kas valimisteks on vaja end registreerida?
Hääletamisel osalemiseks end eraldi registreerida ei ole vaja. Selleks, et tagada valimiste
ühetaolisus - s o igal valijal on üks hääl- koostatakse valijate nimekirjad. Valijate nimekirjad

koostatakse omakorda valijate registri andmete
alusel. Registrit peetakse alaliselt.
Valijate registrit peetakse ja kahetasandilisena - keskregistrina ja valla- või linnaregistrina
(kohaliku tasandi registripidajaks meie vallas on
Haaslava Vallavalitsus.
Hiljemalt 27. septembriks saadab vallavalitsus igale valijale valijakaardi, mis kinnitab registrisolemist. Kui Te pole selleks ajaks valijakaarti saanud, pöörduge kindlasti selgituse saamiseks vallavalitsuse poole.
Valijate nimekiri koostatakse omakorda
valijate registri 7. oktoobri seisu alusel. Pärast seda kuupäeva tehakse registriandmetes muudatusi
ja valija kantakse nimekirja üksnes juhul, kui isik
on registrist ekslikult välja jäänud. See tähendab,
et tema andmeid ei ole üheski kohaliku tasandi
registris ega keskregistris.
Kuidas registrit peetakse?
Hääleõiguslikud kodanikud kantakse valijate registrisse rahvastiku arvestuse andmebaasi
andmete (elukoha registreerimise andmed ehk nn.
sissekirjutuse) alusel. Kui isik ei soovi teha nn sissekirjutuse toimingut, võib ta lasta end võtta valijate registrisse isikliku avalduse alusel. Avalduse
esitab registripidajale valija ise või tema poolt volitatud isik. Avaldusse tuleb lisaks isikuandmetele
märkida registrisse kantava elukoha aadressandmed ning eluruumi kasutamise alus, näiteks omanikuna, rentnikuna, omaniku loa alusel, jm.
Kui valija elukoht ei ole muutunud või kui
ta on teinud kohalikus omavalitsuses arvelevõtmise toimingu, siis kantakse ta elukoha aadressi järgi
valijate nimekirja. Registris olemist kinnitab valijakaardi saamine.
Kui valija on pärast 1999. aasta Riigikogu
valimist oma elukohta muutnud, kuid ta ei ole end
uues elukohas arvele võtnud, siis saab ta seda teha
6. oktoobrini. Kui valija ei võta end arvele uue
elukoha järgi, siis jõuab valijakaart eelmisele aadressile ning selle järgi on valija valijate nimekirjas.
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Sellisel juhul on valijal võimalus hääletada eelhääletamise ajal uues elukohas vastavalt mitteelukohajärgse hääletamise korrale või valimispäeval eelmise elukoha järgses valimisjaoskonnas.
Kõikide valijate nimekirjaga seotud probleemide lahendamiseks saab pöörduda vallavalitsuse poole.
Kuidas moodustatakse välismaalaste register?
Hääletamisel osalemiseks end eraldi registreerida ei ole vaja. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet saadab igale vallale andmed nende territooriumil elavate alalist või tähtajalist elamisluba
omavate välismaalaste kohta. Vallavalitsus kontrollib, et välismaalane on 1999. aasta 1. jaanuariks
elanud vähemalt 5 aastat vastava valla territooriumil. Nende andmete põhjal moodustub välismaalaste register ja selle alusel koostab vallavalitsus
eraldi valijate nimekirja hääleõiguslike välismaalaste kohta.
Mida teha, kui valijakaart pole tulnud või selles
on vigu?

Kas asukohas on võimalik hääletada?
Kui Te ei saa terviseseisundi või mõne
muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada oma elukohajärgses valimisjaoskonnas, võite taotleda hääletamist oma asukohas. võite esitada kirjaliku taotluse
kodus hääletamiseks. Asukohas saab hääletada
näiteks juhul, kui valija on valimiste ajal näiteks
haiglas, mis ei asu tema elukohajärgse jaoskonna
territooriumil. Enne 27. septembrit saab taotlust
esitada elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele,
hiljem võite taotluse esitada ka elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile. Asukohas hääletamine toimub eelhääletamise ajal, s o 11-13. oktoobril.
Mis tuleb kaasa võtta valimisjaoskonda?
Kehtiv isikut ja kodakondsust tõendav dokument (näiteks pass) või Eesti ametiasutuse poolt
väljaantud kehtiv isikut tõendav dokument, millel
on isiku foto ning ees- ja perekonnanimi (näiteks
juhiluba).
Kuidas toimub hääletamine?

Kui Te 27. septembriks ei ole valijakaarti
saanud või selles on vigu, pöörduge vallavalitsuse
poole selgituse saamiseks ja vigade parandamiseks. Hääletada saab ka ilma valijakaarti omamata.
Millal ja kus saab hääletada?
Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas valimispäeval 17.oktoobril kell 9.0020.00. Eelhääletamine toimub 11-13. oktoobril
kõigis valimisjaoskondades kell 12.00-20.00. Sel
ajal saab samaaegselt nn korralise eelhääletamisega igas vallas ja linnas vähemalt ühes valimisjaoskonnas hääletada väljaspool oma elukohajärgset
valimisjaoskonda.
Kas kodus on võimalik hääletada?
Kui Te terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võite esitada kirjaliku taotluse kodus hääletamiseks. Taotlus tuleb esitada hiljemalt valimiste päeva kella 16.00. Enne 27. septembrit saab
taotlust esitada elukohajärgsele vallavalitsusele,
hiljem võite taotluse esitada ka elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile.
Valimispäeval korraldab jaoskonnakomisjon hääletamise Teie kodus.

Valija saab hääletada vaid ühe kandidaadi
poolt, kes on tema valimisringkonnas kandideerijate nimekirjas. Meelepärase kandidaadi number
tuleb kirjutada hääletamissedelile. Valija eelistus
annab võimaluse kandidaadil pääseda volikokku,
ühtlasi annate oma hääle ka nimekirjale, kus see
kandidaat kandideerib.
Valija esitab hääletamissedeli saamiseks
kehtiva isikut tõendava dokumendi. Kui valija on
saanud hääletamissedeli, siis annab ta selle kohta
allkirja. Hääletamissedel tuleb täita selleks ettenähtud kabiinis. Valija täidab sedeli ise. Peale valimissedeli täitmist murrab valija sedeli kokku
ning annab selle jaoskonnakomisjoni liikmele.
Viimane paneb kokkumurtud hääletamissedeli välisküljele jaoskonnakomisjoni pitsati jäljendi. Valija laseb hääletamissedeli valimiskasti ise. Eelhääletamine toimub analoogiliselt hääletamisega valimispäeval.
Kuidas toimub hääletamine väljaspool valimisjaoskonda ?
Valija esitab jaoskonnakomisjonile isikut
tõendava dokumendi, mille alusel kantakse valija
andmed valijate nimekirja. Valija annab allkirja
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valijate nimekirja. Jaoskonnakomisjoni liige annab
valijale hääletamissedeli, kaks ümbrikku ja valija
elukohajärgse valimisringkonna kandideerijate
nimekirja. Peale hääletamissedeli täitmist paneb
valija sedeli ühte jaoskonnakomisjoni liikme antud
ümbrikku. Viimase paneb valija jaoskonnakomisjoni liikme antud teise ümbrikku. Sellele nn välimisele ümbrikule kirjutab valija ise või jaoskonnakomisjoni liige valija nime, isikukoodi ja aadressi, mille järgi valija on kantud valijate registrisse. Ümbriku laseb valija väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda hääletavate valijate sedelitele
ettenähtud valimiskasti.
Kuidas selgub, kellest saab volikogu liige?
Valla- või linna valimiskomisjonis tehakse
valimistulemused kindlaks ringkonniti. Mandaadid
jaotatakse proportsionaalsuse põhimõtte alusel,
mis tähendab, et nimekirjade poolt saadavad kohad on vastavuses nendele antud häälte arvuga.
Valimistulemuste kindlakstegemine toimub kahes etapis. Kõigepealt arvutatakse iga valimisringkonna kohta lihtkvoot, mis saadakse valimisringkonnas antud kehtivate häälte arvu jagamisel mandaatide arvuga. Valituks osutub kandidaat, kellele antud häälte arv ületab lihtkvoodi, või
on sellega võrdne. Lihtkvoodi alusel jaotamata
jäänud mandaadid jaotatakse nimekirjade vahel,
mille kandidaadid kogusid vallas vähemalt 5%
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kehtivatest häältest. Nimekirjamandaatide jaotamiseks reastatakse kandidaadid nimekirjades vastavalt saadud häälte arvule. Ühes nimekirjas kandideerijate hääled liidetakse. Mandaatide jaotamisel
arvutatakse võrdlusarvud, kasutades modifitseeritud d'Hondti jagajate meetodit jagajate jadaga 1,
20,9,30,9, 409, jne. Võrdlusarvude alusel antakse
mandaadid nimekirjadele, mille võrdlusarvud on
suuremad. Iga nimekirja võrdlusarvude arvutamisel jäetakse vahele nii mitu jada esimest elementi,
kui mitu mandaati jaotati samale nimekirjale vastavas valimisringkonnas valimiskvoodi alusel. Valituks osutuvad nimekirjas ettepoole reastatud
kandidaadid vastavalt kandidaatide nimekirjale
antud mandaatide arvule.
Kui pärast mandaatide jaotamist lihtkvoodi
alusel ja nimekirjamandaatidena jääb osa mandaate jaotamata, osutuvad valituks ülejäänud kandidaatidest enim hääli saanud. Kui valimisringkonnas kandideerijate nimekirjas on ainult üksikkandidaadid, osutuvad valituks enim hääli saanud
kandidaadid. Valimistulemuste kindlakstegemine
on avalik.
Millal selguvad uued volikogu liikmed?
Valla valimiskomisjon registreerib valitud
volikogu liikmed ja avaldab nende nimed hiljemalt
27. oktoobriks. Uus volikogu tuleb kokku hiljemalt 7 päeva jooksul peale liikmete nimede avalikustamist

Tuletame nüüd meelde veel mõned olulised kuupäevad ja tähtajad kandideerijatele:
17. august — 2. september Valimisliidu esitamine valla valimiskomisjonile
17. august — 7. september Kandidaatide dokumentide vastuvõtt registreerimiseks
12. september
Kandidaatide nimekirjade ja üksikkandidaatide registreerimine
(NB! registreerimisnumbrid algavad numbriga 101)
15. september
Kandidaadi võimalus loobuda kandideerimisest

Haaslava valla valimiskomisjoni
vastuvõtuajad enne valimispäeva
T
14 — 16
N
14 — 16
2. ja 7. septembril 16 — 18
Kogu täiendav info vallamajast
telefonid 490130 või 490169
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Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kooskõlas
Kohanimeseadusega ja Kohanimede määramise korraga Haaslava vallas
on tehtud ettepanek määrata
ametlikeks kohanimedeks
Aadami külas
Patska — Leili Kiisselile kuuluvate hoonete aadressi- ja maa
erastamisel loodava katastriüksuse nimena.

Aneri — Irena Stefanovitšile
kuuluvate hoonete aadressi- ja
maa erastamisel loodava katastriüksuse nimena.
Kõigil, kellel on vastuväiteid toodud nimede ametlikeks kohanimedeks kinnitamise
kohta, esitada oma vastuväited
vallavalitsusele 30 päeva jooksul käesoleva eelteate avaldamisest.

Sünniaasta 1999

Kristiina Kuningas
16. 07. 1999
Mõra

Palju õnne!

Kurepalu külas

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

14

Elfriede Taavita

1918

Aardla

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

1929
1933
1921
1937
1935
1938

Uniküla
Tõõraste
Ignase
Uniküla
Lange
Roiu

August Reit

1926

Uniküla

Õnne Kõõra
Reet Undrits
Linda Välja
Andi Kreutzberg
Hildegard Vetka
Aleksandr Tikka
Albert Leiman
Salme Põlgast
Siiri Korp

1937
1936
1928
1938
1911
1926
1929
1926
1931

Päkste
Kurepalu
Haaslava
Roiu
Igevere
Ignase
Päkste
Päkste
Ignase

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

Endla Grosberg
Värnanda Paide
Kalju KägoSaunasoo

1928
1931
1939

Roiu
Kriimani
Päkste

Lidia Mooses
Heinrich Kirm
Ülo Arju

1921
1916
1931

Ignase
Roiu
Haaslava

Aleksandr
Borodkin
Lembit Ziugmann

1938
1939

Kriimani
Koke

Melaine Pitka

1931

Ignase

Kalju Kotkas
Aleksandr
Rudakov

1934
1929

Haaslava
Roiu

Palju õnne !
Politseiteated
Vabariiklikul konstaablite kutsevõistlusel saavutas meie valla konstaabel Ivar Dubolazov individuaalarvestuses kolmanda koha. Õnnitleme!

5

Teataja

Elukoha registreerimine
Lahkusid vallast
Tauno-Rene Allekõrs
Helmet Vään
Liidia Jaomaa
Hare Jaomaa
Maie Jaomaa
Gaidi Laht
Gerlyn Laht
Merilyn Laht
Johanna Karp
Rasmus Vojevodov
Ene Sisask
Toomas Sisask
Kea Sisask
Sven Sisask
Rivo Sisask
Evi Hagu
Hannes Hagu
Indrek Hagu

Ignase
Igevere
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Lange
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu

Pikamäe tee 7-11
Risttee
Männi 2-11
Männi 2-11
Männi 2-11
Männi 4-1
Männi 4-1
Männi 4-1
Männi 5-24
Langemäe 5-5
Kesktänav 10-1
Kesktänav 10-1
Kesktänav 10-1
Kesktänav 10-1
Kesktänav 10-1
Kesktänav 10-5
Kesktänav 10-5
Kesktänav 10-5

Sõmerpalu valda
Tartusse
Vastse-Kuuste
Vastse-Kuuste
Vastse-Kuuste
Tartusse
Tartusse
Tartusse
Tartusse
Tartusse
Tartu valda
Tartu valda
Tartu valda
Tartu valda
Tartu valda
Tartusse
Tartusse
Tartusse

KODUKANDI LOOD XXXII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost

Valla mehi minevikust
Ülo Ojamaa 90
Tänavu oleks saanud 90
aastaseks Ülo Ojamaa, kes sündis 12. veebruaril 1909 Aardla
küla Saage talu peremehe Johani
ja tema naise Emilia Virro (1926.
aastast perekonnanimi Ojamaa)
vanema pojana. Koolis käis ta
Tuigo algkoolis ja Tartu Reaalgümnaasiumis, mille lõpetas
1929. aastal.
1930. aasta jaanuarist
1931. aasta jaanuarini teenis
sundaega Eesti kaitseväes, kus
sai kapraliks. 1931. aasta augustist kuni 1935. aasta augustini
kuulus Kaitseliidu Haaslava
kompaniisse. 1932 - 1936 õppis
Tartu Ülikoolis veterinaariat ja

1937 - 1942 juurat. 1932. aastal
astus
üliõpilaskorporatsiooni
Rotalia liikmeks.
Ta asus 1935. aastal isatalust elama Tartusse, kus oli
ametnik Majandusühisuses ja
Tartu
Põllumeeste
Kogu
üliõpilas- ja noorteosakonna juhatuse liige. 1941. aasta sügisel
pärast Tartu vabastamist juhatas
Tartu
vangimajas
tapetute
väljakaevamis- ja identifitseerimistöid. Teiste ohvrite seas leidis
ta vangimaja kaevust ka oma
venna Heino surnukeha. 1941/42
oli ta Saage talus peremees.
1943. aasta aprillist 1944. aasta
augustini oli Omakaitse Haasla-
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va kompanii ülema abi ning viibis ka Luunja all rindel.
Ülo Ojamaa lahkus Eestist 1944 oktoobris Saaremaa
kaudu ja siirdus Danzigi, kus oli
lühemat aega mõisavalitsejaks.
1944. aasta novembrist 1945.
aasta märtsini elas Berliinis, kus
tema suur korter kesklinnas oli
kohalike eestlaste üheks tähtsamaks kokkusaamiskohaks. Korteri muretses Ojamaale kui kolleegile ja sõjapõgenikule Saksa
Rahvussotsialistlik Õigusteadlaste Ühing. Ka sai ta ühingult uue
ülikonna, palitu, kingad ning uhke suletutiga kaabu.
Kasutades sõprade abi
õnnestus tal 1945. aasta märtsis
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"eestirootslasena" Reichist Rootsi sõita, kus asus elama Göteborgi. Rootsis elades töötas ta raamatupidaja ning ülevaatajaametnikuna Göteborgi sadama
kontoris ning osales aktiivselt
eestlaste tegemistes. Ta oli Eesti
Seltsi, luteriusu koguduse ja
Rotalia
koondise
liige.
1946.aastal asutas koos Leo
Karupääga eestlaste keskorganisatsiooni "Eesti Rahvusfond"
Göteborgi osakonna.
1951. aastal siirdus Ülo
Ojamaa elama Kanadasse, kus
töötas
pikka
aega
New
Foundlandis rauamaagikompanii
ametnikuna. Jäänud 1975. aastal
pensionile asus ta elama Mont-

reali, kus lülitus aktiivselt eestlaste seltsiellu. Ta oli Rotalia
koondise esimees, Eesti Seltsi
liige, EELK Jaani koguduse liige, Eesti Pensionäride Klubi asutajaid ja pikemat aega Montreali
Eesti Võitlejate Ühingu esimees.
1984. aastal Torontos
toimunud IV Ülemaailmsetel
Eesti Päevadel oli ta üliõpilasorganisatsioonide kongressi üks
organisaatoreid ja peakõnelejaid.
1987. aastal asus ta elama
Torontosse, kus oli eestlastele
kuuluva "Villa Esto" presidendiks.
Ülo Ojamaa suri Torontos 26. jaanuaril 1992. aastal.

Ernst Säga 100
Käesoleva aasta 30. augustil täitub 100 aastat pedagoogi, arsti ja sporditegelase Ernst
Säga sünnist.
Ernst Säga sündis Haaslava vallas Mõra külas Jugari
talu peremehe Juhani ja tema
naise Leena neljanda lapsena. Ta
õppis Igevere vallakoolis ja Tartu Kaubanduskoolis. 1917. aastal
lõpetas Riias võimlemis- ja
spordiõpetajate kursused. Töötas
1917. aasta novembrist 1918.
aasta märtsini Tartus sõjaväe
spordiõpetajate kursused. 1918.
aasta sügisel asus õppima H.
Treffneri Gümnaasiumi, kust
läks sama aasta detsembris vabatahtlikult Eesti Vabadussõtta. Ta
tegi koos Julius Kuperjanoviga
kaasa kogu tema kuulsusrikka
sõjatee Puurmani mõisast Paju
lahinguni, olles üks neist kümnest Tartu koolipoisist, kes astusid esimestena Kuperjanovi partisanide pataljoni. 1919. aasta
jaanuaris Valga vabastamislahingute ajal sai ta mürsuplahvatusest põrutada, kuid jäi rivisse

edasi. Selle eest ülendati teda
allohvitseriks ja nimetati rühmaülemaks.
1919. aasta sügisel asus
Ernst Säga uuesti õppima Hugo
Treffneri Gümnaasiumi, mille
lõpetas 1920. aastal. Edasi õppis
ta 1920 - 1925 Tartu Ülikoolis
meditsiini ja 1925 - 1927 juurat.
Kuulus alates 1920. aastast üliõpilaskorporatsiooni "Ugala".
Ernst
Säga
töötas
1924/1925
võimlemisspordiõpetajana Tartu Linna
Poeglaste
Gümnaasiumis,
1924/1926 ja 1927/1936 Tartu
Ühisgümnaasiumis, 1924/1925
Noorte Meeste Kristlikus Ühingus, 1927/1932 Tartu Õpetajate
Seminaris ja 1925/1936 Tartu
Õhtugümnaasiumis.
Arstina töötas Ernst Säga
1927 kuni 1944, olles Tartu Ülikooli Naistekliiniku assistentgünekoloog, ta töötas veel
1927/1941
Tartu
Üldhaigekassas, kindlustusseltsis
EEKS-maja usaldusarstina, samuti arstina Tartu Õhtugümnaa-

siumis, Tööstus- ja majandusõpilaste koolis ning 1937/1940 Tartu Õpetajate Seminaris.
1928.aastal sai ta meditsiinimagistriks ja 1930. aastal
komandeeriti ülikooli poolt Saksamaale Königsbergi
ennast
täiendama. 4. mail 1940 kaitses
Ernst Säga doktoriväitekirja vähiravi teemal, kusjuures üheks
tema oponendiks oli tollane Eesti
Teaduste Akadeemia president
professor K. Schlossmann.
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Omas Kaitseliidu Kotkaristi ja Naiskodukaitse teenetemärki.
Ernst Säga oli üks esimesi Tartu spordiarste. Ta tegi ka
ise aktiivselt sporti, harrastades
kergejõustikku, kõiki pallimänge
ja võimlemist. Ka tegutses ta
kohtunikuna kergejõustikus ja
ujumises. Ta on avaldanud spordi- ja tervishoiualaseid artikleid
ajakirjades "Eesti Arst", "Tervishoiu Nädal" ja "Uus Sõna". Sageli esines ta loengutega spordija koolijuhtide kursustel, raadios,
kaitseväes ja kaitseliidus.
Muljetavaldav on organisatsioonide loetelu, kus ta aktiivselt osales: Tartu Keskkoolide
Spordi Esinduskogu liige, Tartu
Võimlemisõpetajate Seltsi asutaja ja esimees, Tartu Spordikomisjoni liige, Tartumaa Spordi-

liidu asutajaliige ja juhatuse liige, Tartu Kooliarstide Kolleegiumi juhataja, Eesti Laste- ja
Kooliarstide Seltsi Tartu osakonna abijuhataja, Eesti Arstide
Seltsi juhatuse liige, Eesti Keskkooliõpetajate Kogu liige, Tartu
Keskkooliõpetajate Ühingu juhatuse liige.
Pärast sõda asus elama
Tallinna, kus töötas arsti ja
võimlemisõpetajana.
5. mail 1950 Ernst Säga
arreteeriti ja talle määrati tribunali otsusega 10 aastat vangilaagrit ja 5 aastat asumist. Teda
süüdistati metsavendade abistamises, samuti selles, et ta oli olnud kaiseliidu liige ja vaps.
Vanglast vabanes ta 20. jaanuaril
1955.
Aastail 1957 - 1968 töötas Ernst Säga Eesti NSV Tea-

duste Akadeemia Eksperimentaalse ja Kliinnilise Meditsiini
Instituudis günekoloogiaosakonna juhatajana.
Pensionipõlves oli ta üks
esimesi, kes hakkas Eestis organiseerima keelustatud korporatsiooni "Ugala" tegevust, tehes
seda sünnipäevade tähistamise ja
seltskondlike ürituste sildi all.
Ernst Säga suri Tallinnas
30. augustil 1975, oma 76. sünnipäeval.
Eelnevat lugedes tundub
raske uskuda, et üks inimene on
suutnud olla nii mitmekülgne ja
aktiivne. Tema elutöö vääriks
äramärkimist mitte ainult meie
vallas või Tartumaal, vaid Kogu
Eestis.
Taivo Kirm

Omavalitsuste spordimängud
4-5. augustil toimusid Pärnumaal Varemurrus järjekordsed
Tartumaa ja Pärnumaa omavalitsuste spordimängud, millest
võttis osa ka Haaslava valla võistkond, kuhu kuulusid Virve
Raidma, Kristel Petermann, Urmas Pleksner, Ain Esko ja Valeri Rudakov.
Spordimängud algasid pentanque´i võistlusega, järgnes mõõduvõtmine sõudeergomeetril ning vallavanemate või nende
asemike täpsusvise odaga. Õhtul kontrolliti teadmisi mälumängus. Kahte päeva läbis võrkpalliturniir ning teisel päeval
võisteldi kombineeritud teatevõistluses.
Üldvõitjaks tuli Pärnu Maavalitsus, Haaslava valla võistkond
sai 28 võistkonna seas 12. koha.

28. augustil 1999

SUVELÕPUPIDU
Kurepalu lauluväljakul.
19.00 kontsert lauluväljakul ja muud üritused ümbruskonnas
21.00 tants ja disko
TAAS AVATUD KOHVIK "Priius"
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Teataja

ÕIGUSAKTID
Vallavalitsuse istungitelt
12.07.1999

26.07.1999

• Kinnitati ametlikud kohanimed Aadami külas
Teppani (Jaan Ütsi maa) ja Visa (Milvi Kõll,
maa); Aardlapalu külas Väike-Ratasepa (Tambet
Kibal, Margus Pikk ja Evi Pärn, maa); Kriimani
külas Kunglarahva (Uuno Seeba hooned ja maa),
Kuke, Madise, Mardi ja Pähklisalu (Taimi Tara
maaüksuse jagamisel tekkinud maa katastriüksused), Halja (erastatav maaüksus); Koke külas
Gaasijaama (Eesti Gaasile kuuluv maaüksus);
Kõivukülas Alatalu (Tõnu Ojamaa hooned ja
maa), Kirbuoru (Tiiu Lillestiku maa); Mõra külas
Oru (Vahur Lauri hooned ja maa); Päkste külas
Kolgamõisa (Oleg Ossinovski hooned ja maa),
Ojaääre (Kaljo Kägo-Saunasoo hooned ja maa),
Puusta (Tiiu Malmi hooned ja maa); Palukülas
Sarapuumäe (Silvi Valdner, Viivi Tepp ja Eevi
Raasik maa) ja Pille (Annely Koorits maa); Unikülas Tiigi (Helmi Roose hooned ja maa) ning Pori
(August Prüüsi maa).

• Nõustuti Aadami külas endise Nuudi 20 talu
maast 22,6082 ha maa erastamisega Leida
Kiiselile maatulundusmaaks.
• Nõustuti Kriimani külas endise Heiti A-4 talu
maast 847 m2 maa erastamisega Kamilla Tegova,
Milvi Salve ja Kalmer Nurmeoja kaasomandisse
elamumaaks.
• Nõustuti Kurepalu külas endise Metsa A-62
talu maast 1658 m2 maa erastamisega Irena
Stefanovitšile maatulundusmaaks.
• Kinnitati Aardla külas Keskuse 4-6 asuva eluruumi enampakkumise tulemusena eluruumi ostjaks Toomas Koort, lugeda nurjunuks Aardla külas
Keskuse 2-6 asuva eluruumi enampakkumine ostjate puudumise tõttu.

19.07.1999
• Nõustuti Kriimani külas endiste Saava A-136
ja Turba 17 talude maast 13,82 ha maa erastamisega Kairi Ilvese ja Kristi Kährini kaasomandisse
maatulundusmaaks.
• Nõustuti Aadami külas endiste Aru 67 ja Rätsepa talude maast 17,82 ha maa erastamisega Arved Rämmerile maatulundusmaaks.

02.08.1999
• Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud Tordi 22
talu maa võõrandamisaegseks maksumuseks
454655 krooni ja määrata kompensatsioon tagastamata jäänud 8,78 ha maa eest omandireformi
õigustatud subjektile.
09.08.1999
• Anti nõusolek Ülenurme Jahiseltsile rendijahipiirkonna kasutamisele andmiseks tingimustel, et
järgitakse meie vallas kehtiva loomapidamiseeskirja nõudeid ning maaomanike või -haldajatega
sõlmitud maakasutuse ja jahipidamise tingimuste
lepinguid; jahti ei tohi pidada ega loomi toita
Tuigo kalmistu territooriumil.

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

