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Hea Haaslava valla rahvas.
Käes on jõuluaeg, aeg meenutada aasta jooksul tehtut. Läbi poliitiliste tõmbetuulte
on jõutud stabiilsuseni. Vallas on paigas volikogu ja vallavalitsus.
Äsja vastuvõetud riigieelarve tõotab küll kõike muud kui elu võimalikkust maal.
Ära on kadunud riiklikud investeeringud, mille abil seni on lapitud koolimaja ja Roiu perekeskust, tulevikku lükkub unistus remontida lasteaeda.
Vähendatud on toetusi kultuurile-spordile. Sellest hoolimata aitame ellu äratada
Vooremäe rahvaspordikeskust. Tahame toetada hariduse omandamist, pensionäride eluolu parandamist, pakkuda kultuurilist meelelahutust.
Soovime kogu valla rahvale rahulikke jõule ja särtsakat aastavahetust.
Aavo Samarüütel
Haaslava Vallavolikogu esimees
Aisakella helin...
Päkapiku rutt...
Nõnda algab igal aastal
jõulumuinasjutt.
Leidku helded päkapikud ja helged haldjad tee üle iga pere koduukse
läve. Jäägu nad pikaks-pikaks ajaks
teie külalisteks. Vaadake koos lummavat küünlaleeki ja säravaid taevatähti.
Head uut aastatuhandet!
KODUKANT TARTUMAA
juhatuse nimel Aasa Sulg

Koit Prants
Haaslava vallavanem
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Palju õnne !
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Liisbeth Michelson
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Palju õnne!

Sillaotsa Põhikool
kuulutab välja
15. detsembrist 1999 – 15. jaanuarini 2000

SOODUSPAKKUMISE KOOLILE
KÜTTEPUUDE HANKIMISEKS
Varume kvaliteetseid küttepuid
pikkusega kuni 2 m ja läbimõõduga 10 – 40 cm
koos kohaletoomisega kooli laoplatsile
ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 1. aprillini 2000
Info kooli majandusjuhatajalt
tel 490133
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Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kooskõlas Kohanimeseadusega ja Kohanimede määramise korraga
Haaslava vallas on tehtud ettepanek
määrata ametlikeks kohanimedeks
Aardlapalu külas
Hõbekuuse – Toivo Karusionile kuuluva Kaigu kinnisasja jagamisel tekkiva
maa katastriüksuse ja sellel asuvate
hoonete aadressinimena;
Kurepalu külas
Valli – Vello Ritsingu ja Ago Murdeli
kaasomandisse kuuluva Väike-Kure

kinnisasja jagamisel tekkiva maa katastriüksuse nimena;
Ergo – Vello Ritsingu ja Ago Murdeli
kaasomandisse kuuluva Väike-Kure
kinnisasja jagamisel tekkiva maa katastriüksuse nimena;
Linnu – Vello Ritsingu ja Ago Murdeli
kaasomandisse kuuluva Väike-Kure
kinnisasja jagamisel tekkiva maa katastriüksuse nimena;
Kastani – Vello Ritsingu ja Ago
Murdeli kaasomandisse kuuluva VäikeKure kinnisasja jagamisel tekkiva maa
katastriüksuse nimena;

Väike-Maia – Kaido Avarmaa omandisse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa
katastriüksuse nimena;
Unikülas
Soolajõe – Elle Otsa omandisse kuuluvate hoonete aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;
Kõigil, kellel on vastuväiteid
toodud nimede ametlikeks kohanimedeks kinnitamise kohta, esitada need
vallavalitsusele 30 päeva jooksul käesoleva eelteate avaldamisest.

KODUKANDI LOOD XXXV
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Vallarahva hingehoolest
Läheneb aastalõpp, mis seekord on vägagi eriline.
Läheneb ka jõuluaeg, kui inimene vaatab tagasi mööduvale
aastale ja käidud teele, teeb kokkuvõtteid ja hindab tulemusi,
on rohkem koos oma lähedastega. Andestatakse vanu patte,
lahkunute kalmudel süüdatakse küünlad...
Selle aja märksõnadeks on jõulukuusk, päkapikud,
kingipakid, jõuluvana, verivorstid, aga kindlasti ka hingerahu
ja kirik. Jõululaupäeval on rohkem kirikuskäijaid kui tavaliselt, igapäevastelt asjadelt pöörduvad mõtted sagedamini
igavikulistele teemadele.
Seetõttu on õige aeg heita pilk ka meie valla inimeste varasemaile usuasjadele.
Praegune Haaslava valla territoorium kuulus 1224 –
1558 Tartu Piiskopiriigi koosseisu, kus võimul oli vaimulik
valitseja. Selle tõttu on võimalik, et siin kuulutati jumalasõna
rohkem kui Taanile kuulunud Põhja-Eestis või Liivi Ordu
aladel.
On üldlevinud arvamus, et meie muistsed esivanemad suhtusid võõraste poolt sissetoodud ja pealesunnitud
ristiusku pikka aega vaenulikult. Nii palju kui võimalik, püüti
kinni pidada ka vanadest kommetest ja uskumustest. Kiriklikest kohustuslikest rituaalidest püüti kõrvale hiilida. Veel
1680. aastal on Võnnu kirikukohtu protokollis märge selle
kohta, et ümberkaudsed talupojad käivad paganlikes hiites
oma ebajumalaid kummardamas ja neile ohvriande viimas.
Kambja kirikuõpetaja kurtis umbes samal ajal, et rahvas ei
taha vanu kombeid maha jätta ja surnuid maetakse "põõsaste
sisse".
Muistsetest ohverdamiskohtadest on Haaslaval teada ohvriallikad Mõraoja kaldas ning Kolga ja Roio talude
piiril, ohvrikivid Kiigeoru hiiesalus ja Sika talu maadel Koke
külas, Päkste küla Pihlapuu talu lähedal olnud Raudlätte ohvriallikas.
Lõplikult võeti ristiusk Eestis omaks 18. sajandil.
Esimesed 400 aastat 1230 – 1690 oli valitsevaks katoliku
usk, pärast Martin Lutheri usupuhastust sai selleks luteri usk.
Samas on aga eestlased erinevail põhjustel tunnistanud ja
vastu võtnud ka teisi ristiusu suundi ja liikumisi – õigeusk,

baptistid,
adventistid,
metodistid,
nelipühilased,
jehoovatunnistajad jne.
18. sajandi esimesel poolel oli uue usuvoolu nn
"vennastekoguduse" tähtsaks Lõuna-Eesti keskuseks
Kriimani mõis. Saksamaal Herrenhutis 1729 tekkinud liikumise juht krahv Zinzendorf külastas 1736. aastal Eesti- ja
Liivimaad. Üheks kohaks, kus ta peatus, oli ka Kriimani.
Mõisaomanik, õuekohtu assessor Karl Gustav Gauel hakkas
ise üheks siinsete "hernhuutlaste" juhiks ja tegi Kriimani
mõisa vennastekoguduste Lõuna-Eesti rändamiskeskuse.
Oma olemuselt erines vennastekoguduste liikumine
ametlikust kirikust sellega, et propageeris tagasihoidlikku
eluviisi ja võitles joomise ja lihasuretamisega. Kuna eesti
talupoeg elas isegi tagasihoidlikult ja oli lihasuretamisest asi
samuti kaugel, on raske öelda, miks vennastekoguduste liikumine Eestis poolehoidu leidis. Igatahes hakkasid tühjemaks jääma nii kirikud kui kõrtsid.
1743. aasta alguses ehitati Kriimanisse hernhuutlaste suurim palve- ja koolimaja Eestis. On teada, et lisaks palvetundidele korraldati seal ka lugemise ja kirjutamise õppetunde, millest nii noored kui vanad osa võtsid.
Seni on koolihariduse alguseks Haaslava vallas loetud aastat 1766. Eeltoodu põhjal võiks seda 23 aasta võrra
varasemaks pidada.
Hästi alanud vennastekoguduse tegevus Kriimanis
katkes varsti. Kiriku ja rüütelkonna survel andis keisrinna
Jelizaveta Petrovna 1743. aasta lõpul välja ukaasi, millega
suleti kõik vennastekoguduste palvemajad. Oma osa liikumise keelustamisel oli sellel, et viinavastane võitlus ajas paljud
mõisakõrtsid pankrotti. Uuesti anti vennastekogudustele
tegutsemiseks luba 19. sajandi alguses. Oma endist mõjuvõimu ja suurust aga liikumine enam ei saavutanud.
Kirikus on meie valla rahvas käinud peamiselt Võnnus ja Kambjas, mis tuleneb sellest, et valla jagab kaheks
nende kihelkondade piir. Meie sajandi esimesest veerandist
on teada mitmed pered, kes kuulusid Tartu koguduste –
Maarja, Peetri ja Pauluse koguduste alla.
Samasugune jaotus kehtib ka matmispaikade kohta.
Tänapäeval on siiski Kambja kalmistule valla kadunukesi
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Kimmel 6. mail 1928 sisse Priiuse seltsimaja juurdeehituse,
rohkem maetud. Viimased aastad on toonud lisaks valla
5. novembril 1935 luges valla lõikuspeol tänujumalamaadel asuva Tuigo kalmistu.
teenistuse Kambja õpetaja O. Erits.
Varasemast, ristiusueelsest perioodist on teada kivi7. jaanuari 1935 Postimehest loeme, et Haaslaval
kalme Laksi talu maadel, külakalmistu Papa talu maadel,
olnud sel ajal kombeks jumalateenistusi korraldada. Need
kivikalme Kondi talu metsas, muistne matmiskoht Puusta
toimunud vaheldumisi Kaitseliidu, "Kaitse kodu" ja rahvatalu maadel, kalmed Roio ja Raudsepa talude maadel, suur
maja ruumides ning alati olnud seal palju rahvast. Suviti korkülakalmistu asus Unikülas Kabelimäel, kuhu maeti veel 18.
raldasid väljasõite Haaslava valda Kurepallu Tartu Pauluse
sajandi lõpul.
koguduse õpetaja Harri Haamer ja Maarja koguduse õpetaja
Võnnu Jakobi koguduse ajalugu ulatub 1232. aasAksel Vooremaa. Tsiteerime 25. mai 1936 Postimeest:
tasse, mil tollase Tartu piiskopi Hermanni käsul hakati seal
76 last ja pastor käisid jalgsi Haaslaval.
ehitama kirikut, mis valmis 4 aastat hiljem. Rahvapärimuse
Pühapäeval, 24 mail toimusid käesoleval kevadel esimesed
järgi ei jäänud kiriku müürid enne püsima, kuni nende sisse
väljasõidud mööda Emajõge vabasse loodusesse. Pauluse
Jakobi-nimeline mees müüriti, sellest ka koguduse nimi.
koguduse kirikumuusika selts käis Haaslaval. Kuna ilm oli
Luteriusu õpetaja hakkas siin teenima 1631. aastal. Venekülm ja tuuline, oli väljasõidul rahvast vähem kui tavaliselt.
Rootsi sõja ajal 1656 põletati kirik maha. Koguduse esimese
Kell 14 toimus Haaslaval vabaõhujumalateenistus,
Haaslava vallast pärit vöörmündrina märgiti 1640. aastast
mille pidas õpetaja Harri Haamer. Pastor läks Haaslavale
Naritse Jaaku. Viimase saja aasta jooksul on Võnnu kogukoos oma pühapäevakooli lastega jalgsi. 76 last koos pastodust teeninud õpetajana 1892–1913 August Vares, 1914–
riga alustasid matka Tartust kell 8.30 rivi korras ja olid kell
1923 Jaan Treumann, 1924–1945 August Ein, Peale sõda oli
11 Haaslaval. Matk toimus laste lõbusa laulu saatel ja isegi
kogudus mitu aastat ilma õpetajata ja teenimas käisid Tartu
kõige pisem, 8-aastane plika, ei tundnud suurt väsimust kui
õpetajad. Alates 1948. aastast on õpetajaks olnud Peeter Ilkohale jõuti.
ves, Heinrich Koppel, August Pähn, Voldemar Ilja ja 1978.
Õpetaja H.Haameril on kombeks igal kevadel püaastast tänaseni Kalle Kasemaa.
hapäevakooliga jalgsirännakuid ette võtta.
1935. aastast valiti Võnnu koguduse nõukogusse
1930. aastail hakkas Haaslaval laiemalt levima bapHaaslava vallast Karl Mitt Palukülast Sarapuumäe talust ning
tism. 1935. aastal õnnistati baptistide palvemaja sisse VõnJaan Saks Kitsekülast Kondi talust.
nus. Umbes samal ajal hakkas Tuigol korraldama palvetunde
Kambja kogudust on esimest korda mainitud 1330.
Liivaku rendikohapidaja Sope. 1938. aastal alustati palvemaaastal ja seejärel 1471 Liivi sõja ajal. 1558 põletati kirik maja ehitamist. Loeme 31. augusti 1938 Postimeest:
ha ning ehitati uuesti üles 1613. aastal. Luteriusu õpetaja on
Tuigole ehitab Liivaku talu peremees palvemaja,
siin ametis 1626. aastast.
mille järele ümbruskonnas suurt puudust tuntakse. VallavoKoguduse õpetajaiks olid sajandi alguses: 1889–
likogu eraldas palvemaja ehitamiseks maakoha "Palvela".
1900 Johannes Rennit, 1902–1928 Friedrich Ederberg ja
Maja alumine korrus on mõeldud abiruumideks, ülemine
1930–1944 Oskar Erits. Sõja ajal, 1944. aasta augustis, põles
palvesaaliks.
kirik koos pastoraadiga maha ja kogudus likvideeriti. Varsti
[Tänapäeval on samal kohal
Zakaria Nemsitsveridzele kuuluvad
hooned. Varem seal elanud EreKai Lotta on leidnud palvemaja
kujutisega kutsekaardi (pildil) millega kutsutakse pühapäeval 15.
augustil 1943 kell 3 ja laupäeva
õhtul kell 6 Palvela talu juurde
jumalateenistusele palvela avamise puhul. A.O.]

asus kogudust taastama Tartu Pauluse koguduse õpetaja Harald Tammur. Hooldajaõpetajaks oli Jüri Stepanov Otepäält.
1999. aasta kevadest töötab koguduse õpetajana Peeter Karma.
Haaslava vallas on teadaolevalt sündinud kaks kirikuõpetajat: Jaan Muru (sünd. 09.12.1900), lõpetas Tartu
Ülikooli 1928, töötas õpetajana alates 1929 Kursis, Tartu
Peetri ja Maarja kogudustes, Paistus, Kõpus ja 1964–1985
Tormas. Saksamaal oli kirikuõpetajaks Haaslava mõisas sündinud Reinhold Grauber, kes oli 1957–1982 teoloogilise
seminari professoriks Hannoveris.
Eesti Vabariigi ajal 1918–1940 oli valla usuelu aktiivne. Reeglina olid kõik lapsed ristitud ja abielud sõlmiti
kirikliku laulatusena. Koolides oli usuõpetus. Suurematele
üritustel ja tähtpäevadele kutsuti kohale kirikuõpetaja kas
Võnnust, Kambjast või Tartust. Nii õnnistas õpetaja K.

Omapärane
seltskond
usukuulutajaid olid varem ja on ka
praegu igasugused ukselt uksele
käijad.
1936. aasta kevadel ja
suvel rändasid Tartumaal ja ka meie vallas ringi viimsepäeva
kuulutajad, kes käisid talust tallu ja kuulutasid ette maailma
lõppu, mis pidi saabuma 1939. Pärast seda pidid vähesed
ellujäänud üle elama 7 rasket nuhtluse aastat.
Tuleb tunnistada, et nende ennustuses oli sees tõetera. Maailma lõppu küll ei tulnud, kuid vähemalt 6 rasket aastat– 1941/1945 seisis Eesti rahval küll ees.
Nüüd räägitakse maailma lõpust aasta 2000 saabudes...
Nõukogude periood on kõigil veel liiga hästi meeles, et sellest pikemalt rääkida. Igasugune usutegevus oli alla
surutud, isegi surnuaiad olid riigi omad.
Kahjuks peab märkima, et praegu, kaheksandal iseseisvuse aastal, pole selles osas suurt midagi muutunud. Kui
jätta kõrvale Tuigos ametikohustuste täitmine matustel või
surnuaiapühal, on kirikuõpetaja valla avalikel üritustel viibi-
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Kui noorik tahab eluaeg perekonnas mehest üle
nud vaid ühel korral: 23. juunil 1992 õnnistas Tartumaa
olla, siis peab ta laulatusele minekul kolm korda vastupäeva
praost ja Pauluse koguduse õpetaja Harald Tammur sisse
ümber oma tulevase mehe käima.
Kurepallu püstitatud valla vabadussamba, kodukoha tähise
Lapseristimisel pannakse temale raha pihku, et tast
kõigile neile, kes Haaslava vallaga kuidagi seotud.
rikas inimene tuleks. Kui tahetakse, et lapsest tark inimene
Sellega võib nõustuda või mitte, kuid usk on inikasvaks, tuleb ristimise ajal lapse käega piiblit lehitseda.
meste vaimsete väärtuste hoidmisel alati olnud tähtsal kohal.
Lõpetuseks ühest omapärasest jõulupeost ja aastaMida varem seda endale teadvustatakse, seda parem.
vahetuse tähistamisest. Loeme kogumikust Korporatsioon
Et mitte pessimistlikus toonis lõpetada, tsiteerime
"Rotalia" võõrsil 1944/1987:
19. aprilli 1911 Postimeest, kus kirjeldatakse Võnnu kihel1944. aasta septembris Eestist lahkudes asus Harri
konnas säilinud kiriku ja kombetalitustega seotud uskumusi:
Põdersoo (Päkste Pihlapuu talu) Neubrandenburgi ja
Surnute matmise juures pannakse noorematele
Neustrelitzi vahel asuvasse Ballwitzi külasse ühe suurtalu
meestele 1 rubla raha, pool toopi viina ja pussnuga hauda
valitsejaks. Seal külastasid teda Rein Klaos (Ede-Age talu
kaasa. Kui matuserong surnuaia poole läheb, pannakse hooKõivukülas) koos Ülo Ojamaaga (Aardla küla Saage talu).
lega tähele, kes esimesena vastu tuleb. Kui meesterahvas,
Ühiselt peeti seal jõulupühi ja võeti vastu uut aastat. Tõesiis sureb selles talus, kust surnut maetakse, järgmisena
näoliselt oli see esimene ja ainus paguluses toimunud kodumeesterahvas, kui naisterahvas, on ka järgmine lahkuja
valla inimeste ühine jõulu- ja uusaastapidu.
naissoost.
Häid jõule!
Laulatusel peab pruut suka sisse kontsa alla hõbeTaivo Kirm
rubla panema, siis ei ole majas kunagi puudust.

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

16. detsembril 1999 nr 4

Haaslava valla põhimääruse muutmine
Kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT 1 1993, 37, 558; 1999, 82, 755) paragrahvi 22 lõike 1 punktiga 9
Haaslava Vallavolikogu määrab:
Seoses Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse (RT1 1999, 75, 705) jõustumisega teha Haaslava
valla põhimääruses, mis on kinnitatud Haaslava Vallavolikogu 25. novembri 1998 määrusega nr 23 (RTL 1998, 372, 1613)
järgmised muudatused ja täiendused:
§ 1. Paragrahvi 2 lõige 2 muuta ja sõnastada järgmiselt:
2. Kohalikku omavalitsust teostavad Haaslava valla elanikud demokraatlikult moodustatud esindus- ja võimuorganite kaudu,
samuti kohaliku elu küsimuste otsustamisega rahvaküsitluste või rahvaalgatuse teel.
§2. Paragrahv 17 lõiked 1 — 4, 6 ja 7 muuta ning sõnastada järgmiselt:
Paragrahv 17. Vallavolikogu liige
1. Haaslava Vallavolikogu liige on isik, kes on osutunud valituks vastavalt Kohaliku omavalitsuse valimise seadusele (RT I
1996, 37, 739; 1999, 60, 618).
2. Vallavolikogu liige juhindub seadustest, käesolevast põhimäärusest ja muudest Haaslava valla õigusaktidest ning valla elanike vajadustest ja huvidest.
3. Volikogul on õigus maksta oma liikmeile hüvitust volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste ning oma põhitöökohal
saamata jäänud töötasu eest volikogu kehtestatud määras ja korras.
4. Haaslava Vallavolikogu esimehe või volikogu aseesimehe ametikoht võib volikogu otsusel olla palgaline.
6. Volikogu liige ei tohi osa võtta volikogu sellise üksikakti (otsuse) arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes tal on huvide
konflikt Korruptsioonivastase seaduse (RT I 1999, 16, 276) § 25 lõike 1 mõttes. Volikogu liige on kohustatud enne sellise päevakorrapunkti arutelu algust tegema avalduse enda mitteosalemiseks, mille kohta tehakse vastav märge istungi protokolli. Küsimuse arutamiseks ja otsustamiseks vajalik kvoorum on selle volikogu liikme võrra väiksem.
7. Volikogu liige on kohustatud esitama oma majanduslike huvide deklaratsiooni Korruptsioonivastases seaduses sätestatud
korras.
§ 3. Põhimäärusesse lisada paragrahv 171 järgmises sõnastuses:
Paragrahv 171. Volikogu liikme volituste peatumine ja ennetähtaegne lõppemine.
1. Haaslava Vallavolikogu liikme volitused peatuvad või lõpevad enne tähtaega Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahvides 18 ja 19 sätestatud juhtudel ja korras.
§ 4. Paragrahv 18 muuta ja sõnastada järgmiselt:
Paragrahv 18. Vallavolikogu pädevus.
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1. Haaslava Vallavolikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustamine:
1) valla eelarve vastuvõtmine, muutmine ja selle täitmise aruande kinnitamine ning audiitori määramine;
2) kohalike maksude kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine;
3) valla eelarvesse laekuvate kohalike maksude soodustuste andmise korra kehtestamine;
4) koormiste määramine;
5) valla eelarvest toetuste andmise ja eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra kehtestamine;
6) valla vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine;
7) valla arengukava vastuvõtmine ja muutmine;
8) valla poolt laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmine;
9) valla põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine;
10) taotluse esitamine valla piiride või nime muutmiseks ning sellega seotud varaliste või muude vaidluste lahendamiseks;
11) osavalla moodustamine ja lõpetamine, tema pädevuse kindlaksmääramine ja põhimääruse kinnitamine;
12) Haaslava Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine;
13) valla valimisringkondade arvu, piiride ja ühtse numeratsiooni ning igas valimisringkonnas mandaatide arvu määramine,
valla valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni moodustamine;
14) volikogu esimehe ja aseesimehe valimine;
15) Haaslava vallavanema valimine ja ametist vabastamine;
16) Haaslava Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine;
17) Haaslava Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja nende liikme kohustustest vabastamine ning palgaliste vallavalitsuse liikmete ametisse nimetamine ja ametist vabastamine;
18) umbusalduse avaldamine Haaslava Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, komisjoni esimehele või aseesimehele, revisjonikomisjoni liikmele, vallavalitsusele, vallavanemale või vallavalitsuse liikmele;
19) vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele töötasu määramine ning palka mittesaavatele vallavalitsuse liikmetele hüvituse maksmise ja selle suuruse otsustamine;
20) vallavolikogu komisjonide moodustamine ja nende tegevuse lõpetamine, komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
volikogu liikmete hulgast ning komisjonide koosseisu kinnitamine;
21) volikogu esimehele või aseesimehele töötasu või hüvituse määramine;
22) volikogu liikmeile volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste või põhitöökohal saamata jäänud töötasu eest hüvituse
suuruse ja maksmise korra kinnitamine;
23) Haaslava valla esindamise korra kinnitamine;
24) valla poolt äriühingu ja sihtasutuse asutamine, lõpetamine, põhikirja kinnitamine ja muutmine;
25) valla äriühinguis, sihtasutustes või mittetulundusühinguis osalemise või osalemise lõpetamise otsustamine;
26) kohtukaasistujate valimine;
27) volikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse;
28) volikogu esindaja valimine Tartu maavanema kandidatuuri kooskõlastamiseks;
29) valla ehitusmääruse kinnitamine, muutmine ja tühistamine;
30) kinnisasja sundvõõrandamise taotluse esitamine;
31) üldplaneeringu algatamine, kehtestamine ja tühistamine;
32) üldplaneeringu projekti vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine;
33) detailplaneeringu kehtestamine ja tühistamine;
34) valla ametiasutuse ja valla ametiasutuse hallatava asutuse moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine, põhimääruse kinnitamine ja muutmine;
35) valla ametnikele sotsiaalsete garantiide kehtestamine;
36) valla ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu, palgamäärade ja -tingimuste kinnitamine;
37) muud seadusega kohaliku omavalitsuse volikogu pädevusse antud küsimused.
2. Seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi
otsustab Haaslava vallas vallavolikogu, kes võib delegeerida nende küsimuste lahendamise vallavalitsusele.
3. Volikogu võib delegeerida vallavalitsusele muudatuste tegemise aasta jooksul ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.
§ 5. Paragrahv 27 muuta alates lõikest 3 järgmises sõnastuses:
3. Haaslava Vallavolikogu õigusaktid vormistatakse eesti keeles ning avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus, kus nad on tutvumiseks vabalt kättesaadaval kõigile isikutele. volikogu istungite protokollidega on kõigil soovijail õigus
tutvuda vallamajas vallavalitsuse kantselei juhataja juures.
4. Volikogu määrus loetakse avalikustatuks tema lõplikult vormistatud ja allkirjastatud kujul kättesaadavaks tegemisest Haaslava vallamajas Kui määruse tekstis pole hilisemat jõustumistähtaega, jõustub ta kolmandal päeval pärast avalikustamist.
5.Volikogu otsused jõustuvad neis sätestatud tähtajal ning need tuleb saata täitjatele ja asjaosalistele.
6. Üldist tähtsust omavad Haaslava Vallavolikogu määrused saadetakse nädala jooksul pärast neile allakirjutamist Riigikantseleile ja avaldatakse valla infolehes.
§ 6. Paragrahv 29 lõiked 1 ja 2 muuta ja sõnastada järgmiselt:
1. Haaslava Vallavalitsusse kuuluvad vallavanem ja vallavalitsuse liikmed.
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2. Vallavalitsuse suuruse, struktuuri ja liikmed kinnitab vallavanema ettepanekul oma volituste ajaks Haaslava Vallavolikogu,
samuti nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsuse palgalised liikmed..
§ 7. Paragrahvi 31 muuta alates lõikest 2 ning sõnastada järgmiselt:
2.Haaslava Vallavalitsus võtab oma istungitel õigustloovate üldaktidena vastu määrusi ja annab üksikaktidena korraldusi.
Määrused ja korraldused vormistatakse eesti keeles ja avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus. Vallavalitsuse õigusakt loetakse avalikustatuks tema lõplikult vormistatud ja vallavanema ning vallasekretäri poolt allkirjastatud kujul
kättesaadavaks tegemist vallamajas. Ei avalikustata korraldusi, mis sisaldavad andmeid, mille väljastamine on seadusega keelatud või mõeldud üksnes valla ametiasutusesiseseks kasutamiseks. Vallavalitsuse istungite protokolle ei avalikustata.
3. Vallavalitsuse määrused jõustuvad kolmandal päeval pärast avalikustamist, kui määruses eneses pole sätestatud hilisemat
tähtaega.. Üldist tähtsust omavad vallavalitsuse õigusaktid avaldatakse valla infolehes.
4. Vallavalitsuse korraldused jõustuvad neis ettenähtud tähtajal ning need tuleb saata täitjaile ning teistele asjaosalistele.
5. Vallavalitsuse õigusaktid võetakse vastu poolthäälte enamusega vallavalitsuse istungil, mida juhib vallavanem või tema
asendaja. Vallavalitsus on otsustusvõimeline, kui istungist võtab peale vallavanema või tema asendaja osa vähemalt pool vallavalitsuse koosseisust. Vallavalitsuse istungist võtab sõnaõigusega osa Haaslava vallasekretär. Vallavanem või tema asendaja võib kutsuda istungile ka teisi isikuid. Vallavalitsuse istungid on kinnised, kui vallavalitsus pole otsustanud teisiti.
§ 8. Paragrahv 34 muuta ning sõnastada järgmiselt:
Paragrahv 34. Haaslava vallasekretär.
1. Haaslava vallasekretär on valla kantselei juht, kelle nimetab seaduses sätestatud korras ametisse ja vabastab ametist Haaslava vallavanem.
2. Vallasekretäriks võib nimetada vähemalt 21-aastase Eesti kodaniku, kellel on seaduses sätestatud kvalifikatsioon valla- või
linnasekretäri ametikohal töötamiseks.
3. Haaslava vallasekretär
1) juhib valla kantseleid ning teeb vallavanemale ettepanekuid kantselei ülesannete, struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
2) annab kaasallkirja vallavalitsuse määrustele ja korraldustele;
3) korraldab Haaslava Vallavolikogu ja Haaslava Vallavalitsuse õigusaktide avaldamist ja töö avalikustamist kooskõlas seaduse ja käesoleva põhimäärusega;
4) omab õigust esindada Haaslava valda kohtus või volitada selleks teisi isikuid.
5) hoiab Haaslava valla vapipitsatit;
6) osaleb vallavalitsuse istungite ettevalmistamisel ja korraldab nende protokollimist;
7) annab valla kantselei sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
8) täidab muid seaduses, käesolevas põhimääruses või vallavalitsuse töökorras temale pandud ülesandeid,
4. Haaslava vallasekretäri asendamise korra määrab vallavanem. Alates 1. jaanuarist 2002 peab vallasekretäri asendaja vastama käesoleva paragrahvi lõikes 2 esitatud nõuetele.
§ 9. Paragrahv 35 tunnistada kehtivuse kaotanuks.
§ 10. Paragrahv 36 lõige 2 muuta ning sõnastada järgmiselt:
2. Kohaliku omavalitsuse teenistus toimub vallavolikogu poolt ametisse nimetatud vallavalitsuse liikmena, avaliku teenistuse
seaduse kohaselt ametisse nimetatud teenistujana või töölepinguga tööle võetud teenistujana vallavalitsuse koosseisus, valla
kantseleis, vallavalitsuses kohaliku omavalitsuse asutusena või selle struktuuriüksustes.
§ 11. Paragrahv 38 lõige 2 muuta ja sõnastada järgmiselt:
2. Vallavolikogu võtab üksikaktidena vastu otsuseid, vallavalitsus — korraldusi. Vallavanem ja vallasekretär annavad oma
volituste piires välja käskkirju.
§ 12. Paragrahv 40 tunnistada kehtivuse kaotanuks.
§ 13. Paragrahvi 44 lõige 5 muuta ning sõnastada järgmiselt:
5. Eelarve täitmise aruande kinnitab vallavolikogu hiljemalt eelarveaastale järgneva aasta 1. juuniks, olles eelnevalt ära kuulanud revisjonikomisjoni vastava arvamuse ja alates 1. jaanuarist 2001 audiitori arvamuse aruande kohta. Eelarve täitmise
aruanne avalikustatakse analoogiliselt vallavolikogu määrustega.
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§ 14. IX peatüki nimi muuta ja sõnastada järgmiselt:
IX. Haaslava valla arengukava ja planeeringute üldpõhimõtted.

§ 15. Paragrahv 47 muuta ning sõnastada järgmiselt:
Paragrahv 47. Valla arengukava, selle vastuvõtmine ja muutmine.
1. Haaslava valla arengukava on dokument, mis sisaldab Haaslava valla kui kohaliku omavalitsusüksuse majandusliku ja sotsiaalse olukorra ning keskkonnaseisundi analüüsi, kavandab pikemaajalist tegevust ning valla edasise arengu suundi ja eelistusi.
2. Arengukava on aluseks
1) valla eelarve koostamisele,
2) investeeringute kavandamisele ja nende jaoks vahendite taotlemisele,
3) eelarveaastast pikemaks perioodiks laenude võtmisele ja võlakirjade emiteerimisele.
4) valla üldplaneeringule;
5) valla arengut mõjutada võivate otsustuste tegemisele ja õigusaktide vastuvõtmisele vallavolikogu ja vallavalitsuse
poolt.
3. Vallal peab olema volikogu poolt kinnitatud arengukava vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks. Kui vald võtab varalisi kohustusi pikemaks perioodiks kui kolm aastat, peab ka arengukavaga olema hõlmatud vähemalt sama pikk periood.
4.Valla arengukava ja selle muutmise eelnõu avalikustatakse enne selle vastuvõtmist vähemalt ühe kuu jooksul Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus.
§ 16. Käesolev määrus avaldada Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
§ 17. Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast tema avalikustamist Haaslava vallamajas.
Avo Samarüütel
Vallavolikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

16. detsembril 1999 nr 15

Koke ja Metsanurga maakorralduspiirkonna ümberkruntimiskava kinnitamine
Kooskõlas Maakorraldusseaduse (RT I 1995, 14, 169; 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 1999, 54, 580) paragrahvi 34 lõikega 6
ning võttes aluseks maakorralduse osaliste 18.10.1999 koosoleku protokolli
Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Kinnitada osaliste poolt kooskõlas Maakorraldusseaduse paragrahvi 26 lõikega 4 kooskõlastatud Koke ja Metsanurga maakorralduspiirkonna ümberkruntimiskava.
2. Käesolev otsus jõustub 17. detsembril 1999, millisest kuupäevast alates on puudutatud isikuil õigus teda vaidlustada ühe kuu
jooksul.
3. Käesolev otsus anda allkirja vastu või saata tähitud kirjaga Koke ja Metsanurga maakorralduspiirkonna osalistele või nende
esindajatele: Arujõe OÜ, Haaslava Vallavalitsus, Rudolf Heidemann, Katrin Hõbenurm, Linda Laar, Erich Lilo, Väino Lõuna,
Männiku Piim OÜ, Heldur Peterson, Malle Pungar, Piia Rebane, Linda Reili, Tiit Soe, Helgi Zettermann, Koidula Teder, Johannes Toomsalu, Pelageja Tuum, Kalev Täht, August Vohla, Elmar Vohla, Helmi Voiter ja Ösel Foods AS.
4. Avaldada teade käesoleva otsuse kohta ajalehes Postimees.
Avo Samarüütel
Volikogu esimees

Mälestame lahkunuid

Raivo Haljas
20.08.1947 – 22.11.1999
Ignase

Rudolf Sõster
14.05.1912 – 15.12.1999
Haaslava

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  (27) 490 130.
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