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5. MÄRTSIL ON RIIGIKOGU VALIMINE
Riigikogu korralise valimise läbiviimiseks on
Haaslava
Vallavolikogu
poolt
moodustatud
valimisjaoskond ja 7-liikmeline jaoskonnakomisjon, kuhu
kuuluvad Marju Jansen, Teet Jõepera, Riina Kalda, Anu
Kruus, Raivo Murumets, Mato-Tõnu Soomre ja Merle
Viira. Komisjoni esimeheks määras volikogu Anu
Kruusi. Komisjonil on kaks asendusliiget: Ene Laur ja
Maret Vassila. Komisjon töötab kuni valimispäevani
vallamajas, 5. märtsil aga Haaslava kultuurimajas.
Komisjoni telefon on vallamajas 490130 ja kultuurimajas
490186.
Riigikogu
valimisest
võtavad
osa
hääleõiguslikud Eesti kodanikud, kes on kantud meie
valla valijate registrisse. Registrit peab vallasekretär.
Registrisse on vastavalt seadusele kantud hääleõiguslikud
kodanikud, kelle alaline registreeritud elukoht
1.detsembril 1994.a. oli meie vallas. Kes on elukohta
vahetanud hiljem, peavad hääletama oma endises
elukohas. Vallavalitsus saatis kõigile registrisse kantud
valijatele valijakaardi, mis näitab, et selle saaja on võetud
valijate nimekirja. Kui millegipärast pole kaarti koju
kätte jõudnud, astuge ühendusse valimiskomisjoniga, et
kontrollida enda nimekirjas olemist.
Kes ei saa hääletama tulla 5. märtsil, võivad
seda teha 2., 3. ja 4.märtsil Haaslava vallamajas kella 1013 ja 14-16. Seda nimetatakse eelhääletamiseks. Kes
tervislikul või muul põhjusel ei saa valimisjaoskonda
tulla ja soovib hääletada oma kodus, peab sellest teatama
valimiskomisjonile kas telefoni teel või saatma kellegagi
teate vallamajja. Kuna valimine on iga kodaniku õigus,
mitte kohustus, ei toimu mingisugust “häälte püüdmist”

kastiga mööda küla sõites nagu oli tavaline Nõukogude
valitsuse ajal. Kodus hääletamine toimub 4. ja 5.märtsil.
Valimispäeval algab hääletamine hommikul kell
9.00 ja lõpeb kell 20.00.
Kelle poolt on võimalik hääletada, saame teada
valimisjaoskonnale 23. veebruaril üle antavast meie
ringkonnas kandideerivate kandidaatide üldnimekirjast.
Samaks ajaks saab valimisjaoskond ka kandidaatide
üleriigilise nimekirja, et igaüks saaks kontrollida, kes
tema poolt valitud saadikuga ühes nimekirjas riigikokku
kandideerib. Need nimekirjad on kaasas ka kodus
hääletamist toimetavatel komisjoniliikmetel ning
loomulikult väljas hääletamisruumis.
Oma hääle andmine toimubki kandidaatide
nimekirja abil. Iga kandidaadi nime ees on number. See
number, mida kannab Teie poolt välja valitud kandidaat,
tuleb igal hääletajal oma hääle andmiseks ise kirjutada
hääletussedelile. Siis kontrolligem veel kord üle, kas sai
ikka õige nime juurest õige number ja on see ikka
kirjutatud nii, et hääli lugev komisjon aru saab, kelle
poolt on hääletatud. Seejärel murrame hääletussedeli
kokku, et kõrvalseisjad ei näeks, kelle poolt hääl anti,
läheme valimiskasti juurde, kus komisjoni liige lööb
täidetud valimissedelile pitsati, laseme sedeli valimiskasti
ja jääbki vaid oodata tulemusi, kuidas igaühe antud hääl
uue parlamendi koosseisus kajastub .
Kui
peaksite
kogemata
tegema
vea
hääletussedelit täites või mõtlesite viimasel momendil
ümber, ärge heitke meelt. Viige julgesti rikkiläinud sedel
tagasi komisjonile, kellelt saate uue. Tähtis on, et Te
rikutud sedelit kasti ei lase, siis võib küll juhtuda, et Teie
hääl läheb lihtsalt kaduma.

Ja veel - ÄRA JÄTA TULEMATA. ARVESTA, ET SINU VASTASED TULEVAD OMA
HÄÄLTEGA NIIKUINII, MÕTTEKAASLASTEL VÕIB AGA JUST SINU HÄÄL PUUDU JÄÄDA.
5.MÄRTSIL ON KÄIGUS KA VALLASISENE BUSSILIIN,
SELLE
VÄLJUMISAEGADE KOHTA OOTAME ETTEPANEKUID KUNI 1. MÄRTSINI.

PEATUSTE

_____________________________________________________________________

JA

Sõna on vallavanemal:
Lugupeetud kodanikud! Valimised on
ukse ees. Seetõttu on täna käivitunud hoogne
valimiskampaania
häälte
ja
toetajate
võitmiseks. See on võitlus koha eest päikese all,
koha eest kõrgeimas riigivõimuorganis.
Sina, valija, oled kaudses mõttes
muutumas kauba ostjaks ja “riigikogujad”
muutunud kauba pakkujateks. Valija on see, kes
demokraatlikus riigis peab andma oma hääle
tema arvates parimale nimekirjale. Seepärast on
valijate nõustamisega tegelemas kõik, kes
arvavad ennast valimistest ja erakondadest
kõike teadvat. Kuid nõuandjatega peaks valija
ettevaatlik olema, sest nõustajad kipuvad alati
ka ise mingit erakonda või valimisliitu
eelistama ja näiliselt erapooletu jutuga püütakse
teid lihtsalt lollitada. Lähim näide sellest on
hiljuti ajalehtede vahel laiali saadetud
nn.küsitluslehed kolme viimase valitsuse kohta.
Esimesel pilgul tundub selline küsitlus süütu
olevat. Kui aga tutvuda vastajaile pakutava
“mäluvärskendusega”, milles anti kolme
viimase valitsuse iseloomustus, on asi
erapooletusest kaugel. Loodan, et meie valla
valijate enamik oma tõekspidamisi sellistest
nõuandjatest mõjustada ei lase.

Küsimusele, kas on üldse mõtet minna
valima, ei saa olla eitavat vastust. Ei saa olla
sellepärast,et põhiseaduse kohaselt on meie riik
demokraatlik ja riigikogu valijaks on rahvas.
Alternatiiv sellele oleks meile lähiminevikust
tuttav proletariaadi diktatuur või siis
autoritaarne riigikorraldus. Seetõttu on vähese
osalusega valimised vesi nende veskile, kes
väidavad, et demokraatlikud valimised on ajast
ja arust.
Oma eelistuse peaks valimiskasti juures
tegema ka seetõttu, et olla enda suhtes aus.
Lihtne on olla kõrvalseisja kõigele, mis
Eestimaal toimub. Andes oma hääle, toetad
enda valitud poliitilist suunda. Tee oma valik
valimisnimekirjade vahel erakondade varasema
tegevuse,
valimisdebattide
ja
isklike
veendumuste põhjal. Arvesta, et valimiste eel
võidakse ka lubadusi kergekäeliselt jagada, mis
hiljem on meelest läinud.
Kohtumiseni 5.märtsil valimiskastide
juures!
Vallavanem Margus Pleksner

Tartumaa Maksuamet
võtab vastu 1994.a. tuludeklaratsioone
Haaslava vallamajas

1.märtsil ja 29.märtsil 1995.a.
kell 10 - 15
Tulumaksudeklaratsiooni blankette
saab eelnevalt vallavalitsuse kantseleist
Samas registreeritakse üksikisikuid individuaaltöötajana ja

antakse välja tegevuslubasid
pensionäridele, kes saavad tulu loomakasvatusest või muust tegevusest.
Registreerimine annab Teile võimaluse järgmisel aastal
arvestada maha oma kulud
ja maksta vähem või vabaneda hoopiski tulumaksu tasumisest.

KASUTAGE SOODSAT VÕIMALUST !

Vallavolikogus
 15.veebruaril toimunud volikogu istungil kuulati
kõigepealt
ära
Ülenurme
politseijaoskonna
informatsiooni võitlusest kuritegevusega. Ettekande tegi
Haaslava konsataabel Ivar Dubolazov. Küsimustele
vastas Ülenurme politseikomissar Raivo Kiuru.
Koostööst Kaitseliiduga rääkis kaitseliitlane Ülo Vetka.
Tõnu Ojamaa tegi ettepaneku võtta kontrolli alla Aardla
küla läbivad prügiveoautod, kelle katmata koormatest
lenduv praht on Aardla küla reostajana kujunenud
kohalike elanike nuhtluseks.
 Järgmise

päevakorrapunkti all informeeris volikogu
munitsipaalettevõtte direktor Marko Sild Ignase küla
Villemi veevarustussüsteemi olukorrast. Süsteem oli
Kuuste sovhoosi poolt ehitatud seda arvele võtmata ning
seetõttu ei andnud majand seda likvideerimisel ka
kellelegi üle. Keegi vee eest ei maksnud ja
ekspluatatsioonikulusid ei kandnud. Nüüd on selgunud, et
tegelikult kuulus kogu süsteem ühe Villemi elamu juurde,
mis on nüüd valla omanduses ning seega tuleb ka
veevarustussüsteem lugeda valla vara hulka ning nüüd
RAV-i bilanssi kuuluvaks. Alates 1. veebruarist on
kehtestatud vee hind, mille alusel tasuvad vee ja süsteemi
korrashoiu eest tarbijad. Hind on erinev elanikele ning
vett tarbivaile ettevõtetele. Küsimuse kohta avaldasid
oma arvamust volikogu liikmed Tõnu Muru, Johannes
Toomsalu, Maie Kajalaid ja Arno Talbonen.

 Kolmas päevakorrapunkt oli seotud Puusta talust
võõrandatud vara tagastamisega. Puusta talu asub
Vooremäe külje all. Sinna on rajatud Vooremäe suusa- ja
rahvaspordikeskus, mille haldamiseks on loodud
aktsiaselts “Voore”. Talu maadele on rajanud ENSV
taluseaduse alusel talu Enn Otsus. Võõrandatud vara
tagastamise kohta on esitanud taotluse selle pärijad Hilda
Päiv, Eha Päiv ja Tiiu Malm. Säilinud taluhoonetest oli
Kuuste sovhoosi bilansis talu maakivist seintega laut,
mille sovhoos andis AS VOORE´le kui aktsionär.
Sovhoosi likvideerimisel tulid ka sovhoosi aktsiad
vallale.
Eelmise aasta märtsikuus otsustas vallavalitsus vastavalt
omandireformi aluste seadusele tagastada hoone
omandireformi õigustatud subjektidele lootuses, et selle
edasine kasutamine lepitakse kokku omanike ja AS
VOORE vahel ilma, et kummagi huvid saaks kahjustatud.
Sellisele kokkuleppele omavahel ei jõutud ning AS
VOORE ettepanekul esitas vallavolikogu taotluse
Vabariigi valitsusele laudahoone kultuurikompleksi
koosseisu kuuluvana mittetagastatavate objektide hulka
arvamiseks. Hoone üleandmine peatati. Seal hoitakse
suusaspordikeskuse varustust. Talu elumaja ei ole
võõrandatud vara. Selle on omanikud saanud tagasi ja
hiljem ise ära müünud ning see kuulub samuti
aktsiaseltsile “Voore”.
Küsimuse arutamine venis valitsuses siiamaani
ning nüüd saabus Andres Tarandi allkirjaga korraldus, et
volikogu taotlus jäetakse rahuldamata. Seega tuleb
vallavalitsusel laut kolme kuu jooksul tagastada
omandireformi õigustatud subjektidele.

Volikogu võttis vastu otsuse, et vallavalitsus
tagastaks hoone selliste lisatingimustega, et suusa- ja
rahvaspordikeskuse edasine eksisteerimine ja areng ei
oleks takistatud. Lisatingimuste kehtestamiseks anti aega
kuni 23. veebruarini, mil suusaspordikeskuse ja
vallavalitsuse poolt pakutud lisatingimused arutatakse
läbi volikogu maa- ja omandireformi komisjoni
koosolekul, millest võtavad osa ka omandireformi
õigustatud subjektide esindajad.

 Edasi kuulas volikogu ära vallavalitsuse aruande valla
eelarve täitmise kohta 1. jaanuari seisuga. Selgitusi andis
ja küsimustele vastas vallavalitsuse liige Ida Talbonen.
Eelarveaasta algusest möödunud kolme kvartali jooksul
on aastaks planeeritud eelarvetuludest laekunud 82,9%.
Alalaekumine on teiste valdade osaluse osas, sest Kambja
vald keeldus tasumast Kuuste naiskoori kulusid. Seetõttu
on meie vald teinud planeeritust enam kulusid
kultuurieelarvest. Saamata jäänud summa on 19,4 tuhat
krooni. Teine raskem probleem on kooliõpilastele
mõeldud bussiliini ülalpidamisega. Lubaduste järgi pidi
riigieelarvest õpilasliini doteeritama, kuid alates 1.
jaanuarist ei ole seda enam tehtud. Vald on oma
vahendeist juba üle kulutanud 6,1 tuhat krooni. Selle
eelarveaasta lõpuni, s.o. 1. aprillini läheb õpilasliini
ülalpidamiseks vaja veel 10,9 tuhat krooni.
Vahendeid on planeeritust rohkem kulutanud ka Sillaotsa
kool, kellele eraldati 50 tuhat krooni katuse remondiks.
Kulutused kujunesid koolil aga suuremaks 12,4 tuhande
krooni võrra. Kool sai vallavalitsuselt lisaraha veel 3,5
tuhat krooni õpetajate Soome reisiks.
 Volikogu kuulas ära informatsiooni, kuidas edeneb
Tuigo koolimaja hoone üleandmine Haaslava Talunike
Seltsile. Praegu on vallavalitsus esitanud taotluse hoone
hindamiseks ja hoonete registris arvele võtmiseks.
Talunike Selts on aga asunud oma põhikirja uute
seadustega kooskõlla viima, mis võimaldaks tal vara
omandada.
 Volikogu moodustas ka volituste kehtivusega alates
13. veebruarist riigikogu valimiste jaoskonnakomisjoni,
määras selle esimehe ja asendusliikmed.

ROIU KATLAMAJJA
vajatakse

KATLAKÜTJAT
Info tel. 490176
Munitsipaalettevõte "RAV"

Politseikroonika
 1994.a detsembrikuus varastas 13-aastane
D.B. Aadami külas E.L.-le kuuluva talu
majapidamisest toiduaineid 320 krooni
väärtuses.
 Ajavahemikul 14.-16.jaanuarini varastati
Lange külas asuva saekaatri juures seisnud
KAMAZ-i haagise alt neli kummi. Omanikule,
kelleks on aktsiaselts “SEAL” tekitatud kahju
hinnati 7000 kroonile.
 26.jaanuaril pandi Uniküla kaupluses toime
avalik vargus. Kaks vene keelt kõnelnud meest
sisenesid kauplusesse ja võtsid sealt müüjast ja

pealtnägijast, kelleks oli alaealine laps välja
tegemata 342 krooni eest alkohoolseid jooke
ning sõitsid autoga minema. Kurjategijaid
otsitakse.
 1994.a lõpul ja 1995.a. alguses on teostatud
ebaseaduslikku metsaraiet Tõõraste küla
Männimetsa talu metsast. Kahju suurus on 6510
krooni. Süüdlased on teada.
 13. veebruaril avastati, et Aardla küla
Savijõe alajaama piirkonnast on varastatud 26
km elektriliini alumiiniumjuhet. Kahju suurus
on 14135.66 krooni.

Seoses marutaudi levikuga metsloomade seas on palve kõigile koeraomanikele HOIDKE OMA KOERAD KINNI. Sillaotsas ja Igeveres on esinenud juhused, kus
marutõvekahtlased kährikud on tunginud ka otse koduõuele.
Tuletame meelde, et Haaslava valla avaliku korra eeskirjades sisalduvat koerte ja
kasside pidamise korra rikkujaid saab võtta vastutusele. Peale majandusliku kahju, mis tuleb
trahviraha maksmisest, võite kaotada oma koera ning seate ohtu enda ja teiste tervise.
Konstaabel Ivar Dubolazov
Siinkohal toome ära 1994.a andmed kuritegevuse kohta Ülenurme politseijaoskonna piirkonda
kuuluvais valdades /murrujoonest allpool toodud arv näitab avastatud kuritegusid/:
KrK § ja kuritegu
§ 78 - Kõrvalehoidmine sõjaväeteenistusest
§100 - Tahtlik tapmine
§101 - Tahtlik tapmine raskendavail asjaoludel
§107 - Üliraske kehavigastuse tahtlik tekitamine
§108 - Raske kehavigastuse tahtlik tekitamine
§113 - Vägivallateod isiku kallal
§115 - Vägistamine
§121 - Alimentide maksmisest kõrvalehoidmine
§128 - Ähvardamine
§139 - Salajane vargus
§140 - Avalik vargus
§141 - Röövimine
§143 - Kelmus
§144 - Vara hävitamine või rikkumine
§155 - Ebaseaduslik metsaraie
§166 - Ametialane võltsimine
§184 - Ähvardus või vägivald ametiisiku suhtes
§185 - Dokumendi või pitsatiriisumine või hävitamine
§195 - Huligaansus
§197 - Mootorsõiduki ärandamine
§203
- Kuritegelikul teel saadud vara omandamine või
turustamine
§207 - Tulirelva või laskemoona ebaseaduslik hoidmine

Kambja
0
0
0
1/1
1/1
0
0
0
0
47/19
4/4
1/1
3/3
0
4/3
0
0
0
2/2
1/1
1/1

Ülenurme
1/1
2/2
0
0
0
3/3
4/4
1/1
0
65/23
3/3
6/5
4/4
0
0
1/1
1/1
1/1
1/1
3/1
1/1

Haaslava
0
0
1/1
0
2/2
0
0
0
1/1
31/11
0
1/1
0
1/0
3/2
0
1/1
0
0
0
0

0

3/3

1/1

Päästeteenistusest teatatakse:
28.jaanuari hommikul kella viie paiku
süttis Aardla külas AS COMET kontori koridor
hoone teisel korrusel. Põles ära koridori ja
trepikoja laudvooderdis, osa põrandat ja lage.
Suits ja kustutamisvesi kahjustasid ka
kontoriruume.
Tulekahju
põhjus
on
selgitamisel.
Päästeteenistuse ülem Udo Vään

Alaealiste õigusrikkumistega
tegeleb Haaslava vallas
NOORSOOPOLITSEI
inspektor Marge Kuslap
Vastuvõtt iga kuu teisel reedel kell 9-13
vallamajas.
Teistel tööpäevadel kell 9-17 tel.
415402
Ülenurme politseijaoskonnas

KUUSTE ARVELDUSÜHISTU
müüb
eelläbirääkimistega
Haaslava valla elanikele, siin maad omavatele või harivatele isikutele

PÕLLUMAJANDUSINVENTARI:
Jrk.nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Vara nimetus
Elektrikalorifeer 25
Traktor DT-75
Traktor T-150K
Traktor MTZ-80
Traktor T-16
Teraviljakombain SK-5
Auto ZIL-4502
Teraviljakülvik SZH -3,6
Ader PKI-5-40
Ader PKSN-3-45
Sõnnikulaotaja PRG-10
Sõnnikulaotaja RSU-6
Järelhaagis 2-PTS-9
Järelhaagis
Kartulikombain
Keevitusagregaat
Väetisekülvik
Lohisti
10 m3 tsistern
Tsüklon

Müügi alghind
300.5000.13000.15000.3000.12000.8000.4000.3500.4600.6000.3000.6000.3000.4000.3000.1000.350.-

Osavõtumaks
30.250.650.750.150.600.400.200.175.230.300.150.300.150.200.150.50.35.-

Ostusoovi avaldused esitada ja osavõtumaks maksta
arveldusühistule Männi 5-1 enne 1. märtsi 1995.a.
Info tel 490176

UUE PASSI
Sünniaasta 1995

Maarja Kaha
22.01.1995
Kurepalu

tegemine vallavalitsuse kantselei kaudu
lõpeb 20. märtsil.
Pärast seda tuleb igal taotlejal minna endal Tartusse
passidokumente vormistama.
*
Meeskodanikud sünniaastate vahemikus 1945-1976!
Teie elukohta ei saa vallas enne registreerida,
(alaliselt sisse kirjutada)

kui olete läbi käinud
RIIGIKAITSE OSAKONNAST
Tartus Puiestee 114.

Palju õnne
emale ja isale!

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavalitsuse
MÄÄRUS
Kurepalu

30.jaanuar 1995

nr. 18

Eluruumide erastamise piirangud.
Haaslava Vallavalitsus m ä ä r a b :
Seoses võlgnevustega Haaslava valla munitsipaalettevõtte RAV osutatavate teenuste eest
kehtestada kord, et munitsipaalomandusse kuuluvat elamispinda ei erastata eelisjärjekorras
taotlejatele, kes on võlgu üüri või kommunaalteenuste eest üle kolme kuu.

A. Omann
vallavanema k.t.

V.Nõgene
maanõunik, vallavalitsuse liige

Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest
nr. 183 23.01.1995
Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse korraldus nr.
63 11.07.1994.a. uute asjaolude ilmnemise tõttu
ning määrati kompensatsioon 33790.- krooni
omandireformi õigustatud subjektile Valli
Arikesele, kes elab Tartus Vikerkaare 39 Suusa
talu võõrandatud vara eest, mida talle ei

tagastatud ja mille eest varem hüvitust ei olnud
makstud.
nr. 184. 23.01.1995
Otsustati alustada menetlust Roiu alevikus
Kõivukülas
Ede-Age
talu
omanikult
võõrandatud ja reaalse repressiooni ohu tõttu
maha jäetud vara kompenseerimise kohta.
Hävinud
hoonete
võõrandamisaegse

maksumuse
kindlakstegemiseks
määrati
ekspertiis.
Otsustati
tagastada omandireformi
õigustatud subjektile Linda Klausile, kes elab
Tartus Kalmistu 14a-2 säilinud Ede-Age talu
saun, mida sovhoos kasutas elamuna Haage
elamu nime all.
nr. 185 23.01.1995
Otsustati alustada kompenseerimise menetlust
Ignase külas Järveotsa talu omanikult Johannes
Malvikult võõrandatud ja tema poolt
repressiooniohu tõttu maha jäetud vara
kompenseerimise
kohta
omandireformi
õigustatud subjektidele Ellen Malvikule, kes
elab Tartus Kalevi 47-2 ja Valve Kapp´ile, kes
elab Elvas Veski 18.
Kuna
hoonete
võõrandamisaegse
maksumuse kohta andmed puuduvad, määrati
selle kindlakstegemiseks ekspertiis.
nr. 186 23.01.1995
Määrati ühekordne toetus sotsiaalabi rahadest
ühele taotlejale 300 krooni.
nr. 187 23.01.1995
Kinnitati
õigusvastaselt
Kullaoru
talu
omanikult Karl Anijalalt võõrandatud
maa
maksumuseks 45400.- krooni ja määrati
kompensatsioon omandireformi õigustatud
subjektile Peeter Tammingule, kes elab
Ülenurme vallas Lepiku külas.
nr. 188 30.01.1995
Kinnitati Kurepalu külas asuvate Veera Käärile,
kelle alaline elukoht on Tartus Kalda tee 34-13,
kuuluvate hoonete teenindamiseks vajaliku maa
suurus vastavalt AS KOBRAS poolt
valmistatud plaanile üldpinnaga 2454 m2.
nr. 189 30.01.1995
Kinnitati Uniküla (Alaküla) külas Ala-Kolli
talu omanikult Hendrik Paidelt õigusvastaselt
võõrandatud ja tema poolt reaalse repressiooni
ohu tõttu maha jäetud vara võõrandamisaegseks
maksumuseks kokku 279652.- krooni ning
määrati
kompensatsioon
omandireformi
õigustatud subjektidele Aino Paidele, kes elab
Nõo vallas Voika külas, Ants Paidele, kes elab

Tartus Anne 28-37, Mare-Mall Paidele, kes
elab Tartus Mõisavahe 26-19 ja Tiia Paidele,
kes elab Sakus Teaduse 8-20 á 69913.- krooni.
nr. 191
30.01.1995
Määrati ühekordseid toetusi kahele taotlejale á
300 krooni.
nr. 192
06.02.1995
Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud
Roiu talu metsavahimaja omandireformi
õigustatud subjektile Sirje-Reet Sulb´ile, kes
elab Tartus Sõpruse pst. 8-102. Hoone asub
Ignase külas ja kuulus Kuuste sovhoosi bilanssi
Liimingu elamu nime all.
nr. 193 06.02.1995
Alustati menetlust Kabeli-Sepa talu omaniku
poolt reaalse represiooniohu tõttu maha jäetud
vara
kompenseerimiseks
omandireformi
õigustatud subjektile Laine Järvisele, kes elab
Vastse-Kuuste
vallas.
Kuna
talu
põllumajandusloomad ja -inventar läksid arhiivi
andmetel kolhoosile “Rahvaste Sõprus”, lasub
nende kompenseerimise kohustus Ülenurme
Õppe-katsemajandi reformikomisjonil, kellele
otsustati edastada kogutud materjalid.
Hoonete võõrandamisaegse maksumuse
kindlakstegemiseks määrati ekspertiis.
nr. 194 06.02.1995
Alustati menetlust Haaslava külas Taari talu
omaniku Julius Ivane poolt repressiooniohu
tõttu maha jäetud ja tagastamata vara
kompenseerimise
kohta
omandireformi
õigustatud subjektile, kelleks on omanik Julius
Ivane, kes elab Tõrva linnas Kooli 25.
Hävinud hoonete võõrandamisaegse
maksumuse
kindlakstegemiseks
määrati
ekspertiis.
nr. 195 06.02.1995
Alustati menetlust Igevere külas Kangro talu
omaniku Jaan Hango poolt repressiooniohu
tõttu maha jäetud, tagastamata ja hävinud
hoonete kompenseerimise kohta omandireformi
õigustatud subjektile Arry Hangole, kes elab
Elvas Vaikne 13.

Mälestame lahkunuid
Linda Tarakanova
12.03.1904 - 30.01.1995
Kriimani

Rein Peetsi
15.09.1942 - 11.02.1995
Uniküla

Haaslava valla munitsipaalettevõtte “RAV” põhikiri.
Põhikiri on kinnitatud Haaslava Vallavalitsuse korraldusega nr. 87 29.08.1994
1. Üldsätted.
1.1 Munitsipaalettevõte "RAV" ( lühend: ME RAV,
edaspidi nimetatud: ME) asukoht on : Tartumaa, Haaslava
vald, Roiu alevik postiaadress: Roiu, EE2404.
1.2 ME on Haaslava valla munitsipaalomandi baasil
asutatud iseseisev juriidiline isik.
1.3 ME tegevuse põhisuundadeks on Haaslava valla
munitsipaalomandusse kuuluvate elamute haldamine,
eluruumide üürile andmine soojus-, veevarustus- ja
kanalisatsioonivõrkude hooldamine, eelnimetatud elamute
ja teiste tellijate varustamine kütte, sooja ja külma vee
ning muude kommunaalteenustega, valla vara hulka
kuuluvate ehitiste remont ja hooldamine, heakord nende
ehitiste juurde kuuluval territooriumil, valla teede ehitus
ja remont, teenuste osutamine ja tööde teostamine
tellijatele, jaekaubandus ja vahendus.
1.4 ME-l on vara, mis on temale eraldatud valla varast või
moodustunud tema tegevuse tulemusena, isesesev bilanss,
pangaarve(d), pitsat ja sümboolika.
1.5 ME kõrgemalseisvaks organiks on Haaslava
Vallavalitsus. Ta lähtub oma tegevuses Haaslava valla
kohaliku omavalitsuse huvidest.
2. Vara.
2.1 ME vara koosneb p. 1.4 nimetatud varast, mille
omanikuks on Haaslava vald, keda esindab Haaslava
Vallavolikogu.
2.2 Vara on ME kasutuses ja käsutuses käesolevas
põhikirjas määratletud ülesannete täitmiseks . Kasutamine
ja käsutamine peab toimuma vastavalt
valla vara
kasutamise ja käsutamise korrale (kinnitatud Haaslava
Vallavolikogu määrusega nr. 11/2 17.08.1994).
2.3 ME kasumi või tulu jaotamine, aga samuti kahjumi
katmine toimub ME-s iseseisvalt. Haaslava valla eelarvest
investeeritakse, kaetakse kulusid või kahjumit ainult
juhtudel, kui see on eelarves ette nähtud.
3. Majandustegevus.
3.1 ME-l on õigus sõlmida lepinguid füüsiliste ja
juriidiliste isikutega isesisvalt, samuti kinnitada iseseisvalt
hindu ja tariife, kusjuures seadusega ette nähtud juhtudel
tuleb kinni pidada vallas kehtestatud piirmääradest.
3.2 Kui vallavalitsus tellib töid, mille tegemine annab
kahjumit, võtab ME need teha juhul kui kahju kaetakse
valla eelarvest.
3.3 ME vastutab oma majandustegevuse eest iseseisvalt
temale üle antud ja tema poolt oma tegevuse käigus
soetatud vara ja vahenditega.
3.4 ME maksujõuetuse korral lahendab küsimuse tema
kõrgemalseisev organ lähtudes valla eelarvest, valla vara
kasutamise ja käsutamise korrast ning käesolevast
põhikirjast.
3.5 ME peab iseseisvalt raamatupidamise seadusele
vastavat raamatupidamist, maksab makse ja esitab
aruandeid, mis on kohustuslikud juriidilistele isikutele.
3.6 Kõrgemalseisval organil on õigus kontrollida ME
majandustegevust, kontrollida valla vara säilimist ja anda
soovitusi majandustegevuse tõhustamiseks.

4. Juhtimine.
4.1 ME -t juhib direktor, kes määratakse ametisse
Haaslava
Vallavalitsuse
poolt
vastavalt
valla
põhimäärusele.
4.2 Direktor tegutseb ME nimel ilma volituseta käesoleva
põhikirja alusel esindades ettevõtet kõigis riigi- ja
omavalitsusorganites, teistes ettevõtetes, asutustes ja
organisatsioonides.
4.3 Direktoril on õigus käsutada vara vastavalt p.2.2
tingimustele.
4.4 Direktori ametipalga suuruse kinnitab kõrgemalseisev
organ.
4.5 Direktoril on õigus kinnitada ME struktuur, sõlmida
töölepinguid ja kinnitada palkasid arvestades seadusega
ette nähtud piiranguid.
4.6 Töösuhteid ME-s reguleeritakse vastavalt EV
seadustele.
4.7 Direktor allub kõrgemalseisvale organile, tema
otseseks ülemuseks on Haaslava vallavanem või viimase
poolt määratud ametiisik.
5. Aruandlus ja revideerimine.
5.1 ME finants- ja aruandeaasta langeb kokku Haaslava
valla finants- ja aruandeaasta alguse ja lõpuga.
5.2 Kõrgemalseisval organil on õigus nõuda tema
tegevuse aruandeid, mis on vajalikud valla vara
arvestuseks ja statistiliste aruannete esitamiseks.
5.3 ME revideerimise õigus ja kohustus on
kõrgemalseisval organil. Revideerimise korra ja tähtajad
kehtestab kõrgemalseisev organ.
Revideerimisel on õigus kontrollida materiaal-tehniliste ja
rahaliste vahendite ning muu vara olemasolu ja kasutamist
ning tutvuda kõigi ME tegevust kajastavate
dokumentidega.
6. Tegevuse lõpetamine
6.1
ME
tegevus
lõpeb
likvideerimise
või
reorganiseerimisega,
mis
otsustatakse
tema
kõrgemalseisva organi poolt.
6.2 Likvideerimise või reorganiseerimise korralduses
märgitakse tähtajad, komisjon ja selle volitused,
õigusjärglane või selle puudumine, kreeditoride poolt
pretensioonide esitamise tähtaeg ja muud vajalikud
tingimused.
6.3 Likvideerimis- või reorganiseerimiskomisjon võtab
direktorilt üle asjaajamise ja vara, kutsub kokku
kreeditorid, organiseerib nende nõuete rahuldamise ja
peab läbirääkimisi kolmandate isikutega vallavalitsuse
poolt saadud juhendite alusel. Tähtaja lõpul koostab
likvideerimise või reorganiseerimise aruande, annab
õigusjärglasele
või
selle
puudumisel
Haaslava
Vallavalitsusele üle olemasoleva vara ja bilansi.
Likvideerimis- või reorganiseerimisaruande, bilansi ja
üleandmisaktide üks eksemplar esitatakse vallavalitsusele
kinnitamiseks.
_____________________________

