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Haaslava valla infoleht

märts 1994

Vallarahvas valis Riigikogu
5. märtsil toimunud Eesti Vabariigi Riigikogu valimiseks oli kantud hääleõiguslike
kodanike nimekirja 1006 Haaslava valla elanikku.Valima tuli neist 55,8%. 88 inimest hääletas
eelhääletamisel. Keda soovis meie valija näha Riigikogus?
Meie valijad eelistasid järgmisi valimisnimekirju (erakonnad ja valimisliidud):
Koonderakond ja Maarahva Ühendus 29,9%
Isamaa ja ERSP liit
18,5%
Parempoolsed
9,1%
Eesti Reformierakond
8,2%
Keskerakond
6,9%
Tuleviku Eesti Erakond
6,8%
Eeltoodud valimisnimekirjad kogusid üle 5% häältest ja oleksid pääsenud Riigikokku, kui
see sõltunuks ainuüksi meie valla valijate tahtest: Vähem kui 5% häältest kogusid:
Valimisnimekiri "Õiglus"
Metsaerakond
Eesti Talurahva Erakond
Parem Eesti/Eesti Kodanik
Kuningriiklaste ja Roheliste nimekiri
Meie kodu on Eestimaa
Eesti Rahvuslaste Keskliit
Eesti Sinine Erakond
Üksikkandidaat (Eino Korjus)

4,5%
3,6%
1,4%
1,4%
0,9%
0,5%
0,4%
0,2%
0,2%

Kehtetuks tunnistati 1,6% hääletussedelitest - s.o. 9 sedelit. Neist viiele olid kantud meie
valimisjaoskonnas mittekandideerinud isikute numbrid, kolmele oli tõmmatud lihtsalt kriips (kas
see tähendab, et valija ei taha Riigikokku mitte kedagi?) ja ühele tehtud kaldrist (nõus kõigi
kandidaatidega?) Igatahes olid need üheksa valijat tol pühapäeval asjata oma aega raisanud.
Kuidas läks meie vallast pärit kandidaatidel? Margus Pleksneri poolt andis oma hääle 81
valijat, s.o. 14,4% võimalikest ja Tõnu Ojamaa poolt 42 valijat - 7,5%. Kogu valimisringkonnas,
mis hõlmas Tartu- ja Jõgevamaad hääletas Margus Pleksneri poolt 115 valijat ja Tõnu Ojamaa
poolt 352 valijat.

Keda meie valla valija eelistas, näitab kandidaatidele antud poolthäälte arv:
Margus Pleksner
Ülo Nugis
Aavo Mölder
Tõnu Ojamaa
Ignar Fjuk
Robert Närska
Uno Silberg
Ervin Järv
Kaupo Ilmet
Juhan Telgmaa
Villu Reiljan
Väino Uibo
Liia Hänni
Peeter Olesk
Ants Paju
Uno Kiisholts
Mai Treial
Toivo Niiberg
Sulev Vahtre
Ain Särg
Vello Malken
Tiit Niinep
Jaan Pöör
Heino Kroon
Kalle Jürgenson
Endel Ploom
Andrus Arro
Ain Villems
Matti Timmermann
Madis Linnamägi
Kadri Peterson
Raivo Randoja
Raimo Sule
Peeter Kreitzberg
Meelis Pauklin
Lembit Jakobson
Enn Sõmer
Anton Kruuse
Aleksei Zõbin
Aksel Ojaste
Valentina Strukova
Tiit Korman
Rein Luht
Rein Kuresoo
Olavi Annuk
Margit Nirgi
Kalmer Kikkas
Helle Rätsep
Endel Jürjens
Eino Kroon
Ants Verliin
Andres Joosep
Aleksei Peterson
Airi Rütter
Aigar Brett
Aarne Liiv

Isamaa ja ERSP liit
Parempoolsed
Koonderakond ja Maarahva Ühendus
Koonderakond ja Maarahva Ühendus
Eesti Reformierakond
Koonderakond ja Maarahva Ühendus
Tuleviku Eesti Erakond
Õiglus
Metsaerakond
Koonderakond ja Maarahva Ühendus
Koonderakond ja Maarahva Ühendus
Keskerakond
Mõõdukad
Isamaa ja ERSP liit
Keskerakond
Mõõdukad
Koonderakond ja Maarahva Ühendus
Tuleviku Eesti Erakond
Isamaa ja ERSP liit
Parem Eesti/Eesti Kodanik
Tuleviku Eesti Erakond
Koonderakond ja Maarahva Ühendus
Koonderakond ja Maarahva Ühendus
Kuningriiklased ja Rohelised
Isamaa ja ERSP liit
Keskerakond
Eesti Reformierakond
Eesti Talurahva Erakond
Mõõdukad
Koonderakond ja Maarahva Ühendus
Eesti Reformierakond
Eesti Talurahva Erakond
Mõõdukad
Keskerakond
Eesti Reformierakond
Mõõdukad
Eesti Rahvuslaste Keskliit
Eesti Talurahva Erakond
Meie kodu on Eestimaa
Parem Eesti/Eesti Kodanik
Meie kodu on Eestimaa
Eesti Sinine Erakond
Õiglus
Parempoolsed
Koonderakond ja Maarahva Ühendus
Metsaerakond
Tuleviku Eesti Erakond
Mõõdukad
Mõõdukad
Üksikkandidaat
Õiglus
Tuleviku Eesti Erakond
Parempoolsed
Tuleviku Eesti Erakond
Mõõdukad
Parempoolsed

81
48
44
42
37
26
24
23
19
18
16
15
15
13
12
8
8
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Niisugused olid meie valijate eelistused. Igaüks väljendas oma isiklikku tahet ja
veendumusi ning valimistulemused on selle peegeldus ja Riigikogu uus koosseis selle tahte
elluviimise tagajärg.

Lastetoetused
Käesolevast aastast on muutunud
lastetoetused ja nende maksmise kord.
Lastetoetuse seaduse alusel makstakse järgmisi
riiklikke lastetoetusi: lapse sünnitoetus,
lapsetoetus,
ülalpidamistoetus,
lapse
koolitoetus,
üksikvanema
lapse
toetus,
eestkostetava või hooldatava lapse toetus,
elluastumistoetus ja ajateenija lapse toetus.
Neid toetusi makstakse Eesti kodanikele või
siin alalist elamisluba omajatele. Isikutele, kel
on õigus saada mitut liiki riiklikku lastetoetust,
makstakse neid samaaegselt. Vaatleme nüüd
lähemalt eelnimetatud toetuste liike.
Lapse
sünnitoetust
makstakse
ühekordselt iga lapse sünni puhul. Selle
suuruseks on lapsetoetuse 12-kordne määr.
Lapsetoetust makstakse iga kuu lapse
sündimisest kuni tema 16-aastaseks saamiseni,
põhikoolis, gümnaasiumis või ametikoolis
õppimise korral kuni 19-aastaseks saamiseni.
Selle toetuse suurus on lapsetoetuse ühekordne
määr, kusjuures täiendavalt makstakse toetusi
peredele, kus kasvab mitu last: teise lapse kohta
35 krooni ja iga järgneva kohta 85 krooni kuus.
Vabaabieluperedes võetakse ühised lapsed
arvesse, kui elatakse ühisel elamispinnal,
omatakse ühist majapidamist ja kasvatatakse
koos lapsi.Neid asjaolusid tuleb tõendada ühise
avaldusega. Täielikul riiklikul ülalpidamisel
olevat last ei arvata toetuse saajate hulka.
Osalisel riiklikul ülalpidamisel olevad lapsed
saavad toetust pooles ulatuses. Osalisel riiklikul
ülalpidamisel olijaks loetakse näit.lapsed, kes
õpivad Kaagvere Erikoolis, Tartu I EIK, Tartu
Emajõe Koolis, Meeri Eriinternaatkoolis
(selliseid koole on 37) ning kasutavad seal
kooli internaati ning saavad koolist tasuta
toidu.
Ülalpidamistoetust
makstakse
lapsehoolduspuhkusel olevale, mittetöötavale
või päevases vormis õppivale vanemale iga
lapse kohta, kes on alla 1,5 aasta vanune
igakuuliselt lapsetoetuse kahekordses määras.
Kui lapse vanus on 1,5 - 3 aastat, on toetuse
suuruseks ühekordne määr iga sellises vanuses
lapse kohta. See toetus määratakse rasedus- ja
sünnituspuhkusele järgnevast päevast. Kui isik
saab töötasu või tulu ettevõtlusest (v.a.

talupidaja
5
a.jooksul),
siis
talle
ülalpidamistoetust ei maksta.Kui lapsevanem ei
tööta ja kasvatab 1,5 - 18-aastast lapsinvaliidi,
makstakse talle igakuulist ülalpidamistoetust
lapsetoetuse
kahekordses
määras.
Ülalpidamistoetust ei maksta, kui laps on
täielikul riiklikul ülalpidamisel.
Lapse
koolitoetust
makstakse
õppeaasta alustamiseks lastetoetuse ühekordses
määras iga päevases õppevormis õppiva
lapsetoetust saava lapse kohta. See toetus
makstakse välja õppeaasta alguseks.
Üksikvanema lapse toetust makstakse
last üksi kasvatavale invaliidile iga kuu
poolteisekordses lapsetoetuse määras last üksi
kasvatavale vallasemale (lapse isa on kantud
sünniaktile vaid ema ütluse kohaselt), samuti
last üksi kasvatavale vanemale kui teine vanem
on seadusega kehtestatud korras tunnistatud
tagaotsitavaks - igakuuliselt lapsetoetuse 0,6kordses määras Üksikvanema lapse toetust ei
maksta emale, kellel on laps isikult, kellega ta
ei ole registreeritud abielus, kuid elab koos, neil
on ühine majapidamine ning koos kasvatavad
last. Last üksi kasvatava ema abiellumisel
lõpetatakse
selle
toetuse
maksmine.
Üksikvanema toetust makstakse lapse 16aastaseks saamiseni, õpilaste puhul nende 19aastaseks saamiseni.
Eestkostetava või hooldatava lapse
toetust, mille suuruseks on lapsetoetuse
kahekordne määr, makstakse eestkostetava või
hooldatava 16-aastaseks või õppimise korral
19-aastaseks saamiseni. Eestkoste seatakse
lapse üle, kelle vanemad on surnud, tunnistatud
teadmata kadunuks või teovõimetuks, kellelt
vanemlikud õigused on ära võetud või on laps
muudel põhjustel jäänud ilma vanemlikust
hoolitsusest.
Elluastumistoetust suurusega 3000
krooni makstakse orvule või vanemliku
hoolitsuseta jäänud isikule, kes on elanud
lastekodus või hälvikute erikoolis vähemalt
kolm viimast aastat. Kui ta on seal elanud
vähem, vähendatakse toetust iga vähem elatud
kuu eest ühe lastetoetuse määra võrra. Seda
toetust makstakse lastekodu või erikooli
taotluse
põhjal
riikliku
ülalpidamise

lõpetamisel ja uues elukohas elu alustamisel.
Seda makstakse ka siis, kui talle on määratud
hooldaja.
Ajateenija lapse toetust makstakse EV
kaitsejõududes viibiva ajateenija lapsele
igakuuliselt lapsetoetuse ühekordses määras.
Seda toetust makstakse ka siis, kui abielu on
lahutatud või vanemad pole abielus, kuid lapse
sünd on registreeritud nende ühise avalduse
põhjal või lapse isa on oma avaldusega end
tunnistanud lapse isaks.
Kõiki eeltoodud lastetoetusi taotletakse
lapse ema või isa (eestkostja määramisel eestkostja) elukohajärgse pensioniameti kaudu.
Lapse sünnitoetuse taotlemisel esitatakse
perekonnaseisuameti (või vallavalitsuse) tõend
lapse sünni registreerimise kohta, taotleja pass
ja vajaduse korral lapse elukoha tõend. Muude
lastetoetuste taotlemiseks esitatakse avaldus,
pass, lapse sünnitunnistus, 16-aastase või
vanema lapse õpilaspilet või kooli tõend,
vajaduse korral andmed lapse elukoha kohta ja
arstitõend. Ülalpidamistoetuse taotleja, kellel
on töökoht, esitab väljavõtte käskkirjast
lapsehoolduspuhkusele lubamise kohta; kes ei
tööta, esitab tööraamatu. Kui taotleja ei ole
töötanud ega oma tööraamatut, märgib ta seda

oma avalduses. Ülalpidamistoetuse taotleja
käest võetakse allkiri kohustusele teatada oma
tööleasumisest või tulu saamisest. Vastavalt
toetuse liigile võib vaja minna veel teisi
dokumente.
Toetus määratakse toetusele õiguse
tekkimise päevast, kui toetuse taotlemiseks
vajalikud dokumendid on esitatud kuue kuu
jooksul sellest päevast arvates.
Toetus arvutatakse Riigikogu poolt
kehtestatud lastetoetuse määra alusel. Praegu on
selleks määraks 105 krooni. Kui määra
suurendatakse, siis arvutatakse toetused ümber
uue määra kehtimahakkamise kuupäevast
alates. Toetusi makstakse jooksva kuu eest
posti teel või kantakse panka toetusesaaja
arvele. Elukohta vahetanud toetusesaajale
jätkatakse toetuse maksmist pärast vastava
avalduse ja passi esitamist uue elukoha järgsele
pensioniametile alates ajast, millal endises
elukohas toetuse maksmine lõpetati, kuid
tagasiulatuvalt mitte rohkem kui ühe aasta eest.
Liigselt makstud toetus nõutakse tagasi või
tehakse tasaarvestus, juhul kui enammakse on
tingitud toetusesaaja süül, ebaõigete andmete
esitamise või andmete varjamise tõttu.

Maamaksust
Selle kuu alguses jõudsid maaomanikele
ja -kasutajatele kätte teated 1995.a. maamaksu
kohta. Kuna paljudel on tekkinud sellega seoses
küsimusi, püüame siinkohal anda selle maksu
kohta vajalikku teavet.
Maamaks kuulub vastavalt Eesti
Vabariigi maksukorralduse seadusele riiklike
maksude hulka. Riikliku maksu summa määrab
maksumaksjale maksuhaldur, kelleks on riigi
maksuamet. Maksuhaldurit esindab maamaksu
osas Tartumaa Maksuameti inspektor Ülle Nõu,
kelle telefon on 431379.
Maamaksu suurus arvutatakse maa
maksustamishinna järgi. 1995.a. määratakse
maa maksustamishind vastavalt tegelikule
maakasutusele. Vallavalitsus esitas eelmise
aasta 27.detsembriks maakasutuse täpsustatud
andmed, mille alusel maks arvutati. Hiljem
toimuvate muudatuste kohta esitab valla
maanõunik andmed 1. aprilliks, 1.juuliks ja
1.oktoobriks. Täpsustusi eelneva perioodi kohta

seega enam teha ei saa.Maksuamet teeb maksu
ümberarvestuse ühe kuu jooksul.
Maamaks koosneb kahest osast:
kohalikust
ja
riiklikust
maamaksust.
Vallavolikogud
kehtestavad
oma
valla
territooriumil maakasutuse kõigi sihtotstarvete
jaoks kohaliku maamaksu ühtse määra.
Haaslava Vallavolikogu on kehtestanud
kohaliku maamaksu määraks 0,5% maa
maksustamishinnast. Riiklik maamaks on
samuti 0,5% maa maksustamishinnast. Kuni 31.
detsembrini 1997.a. ei maksustata riikliku
maamaksuga põllumajanduslikult kasutatavat
haritavat maad ja looduslikku rohumaad. Seega
sellise maa eest on maamaks praegu ainult
kohaliku määra järgi 0,5% maksustamishinnast.
Kui maamaksu summaks kujuneb alla 10
krooni, siis maksu ei määrata ja maksuteadet
välja ei saadeta.
Ajutine
maamaksusoodustus
kuni
31.12.1977, mida võis anda vallavalitsus
volikogu poolt kehtestatud korras, puudutab

vanadus- või invaliidsuspensioni saajaid, kelle
maakasutuse õigus tekkis enne 1993.a. 1. juulit.
Selliseid maakasutajaid lubas vallavolikogu
vallavalitsusel nende isikliku avalduse alusel
vabastada hoonetealuse ja hoonete juurde
kuuluva õue-aiamaa maksust juhul, kui
pensionär või invaliid elab alaliselt valla
territooriumil ega saa selle maa eest renditulu.
Sellisel juhul vabastati taotleja maamaksust
kuni 1,0 ha maa eest summas kuni 200 krooni
aastas. Kes õigel ajal (enne 15.novembrit
1994.a.) taotlusi ei esitanud, ei saanud
1995.aastaks ka nimetatud soodustust.
Tähtajaks tasumata või vähem tasutud
maksusummale lisandub intress 0,15% päevas,
samasuurt intressi arvestatakse maksumaksja
kasuks, kui tasutud on suurem summa kui
maksuseadus ette näeb.
Kuna
maa
maksustamishinna
määramise aluseks on
küllalt mahukas
metoodika, siis siinkohal toome ainult mõned
hinnanäited:

Endise Kuuste sovhoosi kasutuses olnud
põllumaa 1 ha maksustamishind on 7136
krooni, endise Ülenurme sovhoosi käes olnud
põllumaa hektari maksustamishind on 8395
krooni, loodusliku rohumaa vastavad hinnad on
1525 ja 1643 krooni. Ehitiste aluse ja õuemaade
maksustamishinnaks on ühe ruutmeetri eest
10 - 14 krooni sõltuvalt kaugusest Tartu linnast.
Täpsemat informatsiooni saab maanõunik
Vahur Nõgene käest.
Maaomanikul või maa kasutajal on
õigus esitada kirjalik protest maakonna
hindamiskomisjonile
koos
põhjendustega
temale kuuluva krundi maksustamishinna kohta
ühe kuu jooksul pärast maksuteatise
kättesaamist, kui maksustamishind on valesti
määratud või on ebatäpsusi selle arvutamiseks
vajalikes alusandmetes. Enne protesti esitamist
soovitame tingimata kontrollida alusandmete
õigsust valla maanõuniku juures, kuna alusetu
protesti puhul võidakse selle esitajalt sisse
nõuda selle lahendamisega seotud kulud.

Uusi talusid
Kihno (täiendavalt)
Tamme
Roa
Järve
Piirilombi

Aadami küla
Metsanurga küla
Mõra küla
Kriimani küla
Igevere küla

Olev Anderson
Valmar Kukk ja Allar Kukk
Inga Teder
Kalju Kõiv
Jaan Haagel

1,8 ha
19,9 ha
6,3 ha
28,2 ha
32,5 ha

Majapidamised korda!
Kevad on käes. Lume alt on välja
sulanud kõik see, mis sinna eelmisel sügisel ja
veel varem on kogunenud. Mõne asutuse ja
kodu aknad säilitavad kramplikult veel
nõukogudeaegset kõntsa, millest üha kõrgemale
tõusva päikese kiiredki ei suuda läbi tungida.
Vallas ringi sõites avanevad tihti pilgule
lääbakil aiad ja viltuvajunud putkad, varjava
rohu pikemakskasvamist ootab põllutehnikast
jäänud utiil, mis asub sageli just seal ja sellises
olukorras, nagu ta viimase kõlbliku jupi
küljestvõtmisel jäi. Kõige kurvem on asja
juures see, et on kadunud häbi naabrite ja
möödakäijate ees oma lohakil majapidamise
pärast. 50 aastat suurt eeskuju on teinud oma
töö ka inimeste harjumuste ja mõttelaadiga.
Kuna peagi algab kiire põllutööde
periood, on viimane aeg hindava pilguga oma

valdused üle vaadata ja pühendada päev või
paar ka oma majapidamise väljanägemise
korrastamiseks. Vallavalitsusel on kavas
maikuus korraldada majapidamiste heakorra
ülevaatus, mis hõlmab nii era- kui asutuste
valdusi. Alates eelmisest aastast kehtivad valla
avaliku korra eeskirjad, mis avaldati infolehe
septembrinumbris. Nende täitmine on kõigile
kohustuslik ja täitmata jätmisel rakendatakse
haldustrahve, mis on küllaltki suured võrreldes
meie kasina sissetulekuga.
Hoonete ümbruse koristamiseks, akende
pesemiseks, kola ja jäätmete kõrvaletoimetamiseks ei ole vaja uusi seadusi ega uut
valitsust, ei riiklikku dotatsiooni ega tollipiiranguid,
vaja on ainult tahtmist ja
kättevõtmist. Tehke oma majapidamistes

suurpuhastus ja küll näete, et elu tundubki juba
natuke parem.

Rõõmsat kevade algust ja jõudu
tööle!

ÕIGUSAKTID
Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest.
nr. 197 13.02.1995
Määrati kompensatsioon Igevere külas Kangro talu
omaniku Jaan Ango poolt represseerimisohu tõttu
maha jäetud, tagastamata ja hävinud hoonete eest
20007 krooni omandireformi õigustatud subjektile
Arry Hangole, kes elab Elvas Vaikne 13.
nr.203 13.02.1995
Tagastati Valmar Kukele ja Allar Kukele , kes
elavad Põlvas Piiri 20-9 omandireformi õigustatud
subjekti Linda Varese loovutatud 19,9 ha maad
Metsanurgas Tüüra talu maadest Tamme talu
rajamiseks.
nr. 204 13.02.1995
Tagastati Maie Lassile, kes elab Ülenurme vallas
Reola külas 7,9 ha suurune maatükk Tõõraste külas
Männimetsa talu taastamiseks.
nr. 205 20.02.1995
Alustati menetlust Metsanurga külas omanikult
Marta Allikult õigusvastaselt võõrandatud Uuetalu
talu hoonete kompenseerimiseks omandireformi
õigustatud subjektile Salme Sabrakule, kes elab
Tallinnas Humala t. 21. Hoonete võõrandamisaegse
maksumuse kindlakstegemiseks määrati ekspertiis.
nr. 206 20.02.1995
Alustati menetlust Aadami (Kärevere) külas
õigusvastaselt võõrandatud Kamsu talu tagastamata
ja
hävinud
hoonete
kompenseerimiseks
omandireformi õigustatud subjektidele Hermann
Orrakule, kes elab Tartus Pärna 21a-51, Arved
Orrakule, kes elab Jõgevamaal Saare vallas ja Kalju
Orrakule, kes elab Tartus Riia 89. Hoonete
võõrandamisaegse maksumuse kindlakstegemiseks
määrati ekspertiis.
nr. 207 06.02.1995
Otsustati
tagastada
Unikülas
(Alakülas)
õigusvastaselt võõrandatud Mäe-Kolli talu säilinud
elumaja ja kõrvalhooned omandireformi õigustatud
subjektidele Eino Tättele, kes elab Tartus Anne 275, Helve Orusalule, kes elab Jõgeval Rohu 6-13 ja
Jaan Tätte pärijatele Anu Kolgile, kes elab Tartus
Kaunase pst. 2-1 ja Jaan Tättele, kes elab Tallinnas
Soo t. 37-2. Hoonete üleandjaks kinnitati
munitsipaalettevõte "RAV".
nr. 208 20.02.1995

Määrati kompensatsioon Igevere külas Piirilombi
talus omaniku Aleksander Haageli poolt
represseerimisohu tõttu maha jäetud ja tagastamata
jäänud hoonete eest omandireformi õigustatud
subjektile Jaan Haagelile, kes elab Tartus Ravila t.
62-60 69083 krooni.
nr. 210 20.02.1995
Tagastati Igevere külas Johani talu maa 41,4 ha
omandireformi õigustatud subjektidele Tõnis
Otsale, kes elab Tartus Kastani 30-1 ja Vello
Otsale, kes elab Tartus Aardla 144-13
kaasomandusse.
nr. 222 20.02.1995
Anti nõusolek 1257 m2 suuruse maatüki maa
ostueesõigusega
ostmiseks
Haaslava vallas
Kurepalu külas suvila omanikule Zakaria
Nemsitsveridzele, kes elab Tartus Ropka t.19-16.
nr. 245 27.02.1996
Eraldati sihtotstarbeliseks kasutamiseks raha valla
eelarve
reservfondist
bussi
õpilasliini
ülalpidamiseks 17000 krooni ja Sillaotsa kooli
remonttööde lõpetamiseks 12400 krooni.
nr. 211 27.02.1995
Alustati menetlust Ignase külas Urda talu omanikult
Eduard Karneolilt õigusvastaselt võõrandatud vara
kompenseerimise kohta omandireformi õigustatud
subjektile Maila Heldi Kõivale, kes elab USA-s
Marylandis.
nr. 212 27.02.1995
Alustati menetlust Roiu alevikus (Päkste külas)
Marguse 17 talu omaniku Karl Kääriku poolt
repressiooniohu
tõttu
maha
jäetud
vara
kompenseerimise kohta omandireformi õigustatud
subjektile Tatjana Käärikule, kes elab Põlvamaal
Ihamaru vallas. Hoonete võõrandamisaegse
maksumuse kindlakstegemiseks määrati ekspertiis.
nr. 213 27.02.1995
Alustati menetlust Kriimani külas Tasuja talu
omanikult
August
Vederilt
õigusvastaselt
võõrandatud
vara
kompenseerimise
kohta
omandireformi õigustatud subjektidele Ants
Vedderile, kes elab Haapsalus Nurme t. 12-18 ja
Priit Allasele, kes elab Tartus Mesika t.4.
nr. 214 27.02.1995

Alustati menetlust Lange külas Lange talu omaniku
Albert Assori poolt repressiooniohu tõttu maha
jäetud vara kompenseerimise kohta omandireformi
õigustatud subjektile Aino Assorile, kes elab
Kanadas Torontos. Hoonete võõrandamisaegse
maksumuse kindlakstegemiseks määrati ekspertiis.
nr. 215 27.02.1995
Määrati ekspertiis, et kindlaks teha, kas omaniku
Johannes Alt´i poolt repressiooniohu tõttu maha
jäetud suvila VILLA MAYA hooned Kurepalus on
säilinud endisel individualiseeritaval kujul ja
kuuluvad tagastamisele või mitte. Suvila
tagastamist on taotlenud omandireformi õigustatud
subjekt Marino Siegfried Oskar Alt, kes elab
Kanadas Quebecis. Suvila kuulub Tartu Tarbijate
Kooperatiivile.
nr. 216 27.02.1995
Otsustati tagastada omandireformi õigustatud
subjektile August Hansenile, kes elab Järvamaal
Väätsa alevikus Kuusiku talu hooned Mõra (Tuigo)
külas. Hoonete üleandjaks kinnitati Ülenurme õppekatsemajandi põllumajandusreformi komisjon.
nr. 225 06.03.1995
Määrati kompensatsioon Ignase külas RedeliKoordi
talust
õigusvastaselt
võõrandatud
põllumajandusloomade
eest
omandireformi
õigustatud
subjektidele,
kelleks on Reet
Tammeväli, kes elab Järvakandi alevis Papli 2 ja
Tiiu Kiisk, kes elab Rakveres Laada 41-44
kummalegi 1000 krooni.
nr. 228 13.03.1995
Määrati kompensatsioon Aardla külas Siimo-Ansi
talu omanikult Maks Eduard Lamp´ilt võõrandatud
vara eest omandireformi õigustatud subjektidele,
kelleks on Asta-Milita Lellep, kes elab Tartus Riia
98 ja Endla Kokk, kes elab Tartus Kalda tee 4-38.
Kumbki saab hüvitusväärtpaberiarvele 99724
krooni.
nr. 229 13.03.1995
Määrati kompensatsioon 46577 krooni Aardla külas
Treiali talu omanikult Osvald Treialilt võõrandatud
ja tagastamata vara eest omandireformi õigustatud
subjekile Vilma Pabuskile, kes elab Tartus Sangla t.
38.
nr. 230 13.03.1995
Määrati kompensatsioon maa asendamiseks
Põlvamaale Kõlleste valda 418000 krooni Marguse
17 talu maa eest Roiu alevikus (Päkste külas).

Asendusmaa saaja on omandireformi õigustatud
subjekt Vahur Käärik, kes elab Kõlleste vallas.
nr. 231 13.03.1995
Määrati kompensatsioon omandireformi õigustatud
subjektile Harri Kõrvelile, kes elab Tartus Uus 36110 90200 krooni ½ Mäeotsa A-9 talu maa eest
Lange külas, mis võõrandati omanikult Erich
Kõrvelilt.
nr. 232 13.03.1995
Määrati
kompensatsioon
176850
krooni
omandireformi õigustatud subjektile Salme
Pastel´ile, kes elab Tartus Jaama 117-43 Roiu
alevikus(Päkste külas) Ritso 13 talu omanikult
Kusta Lätt´ilt võõrandatud ½ maa eest.
nr. 233 13.03.1995
Määrati
kompensatsioon
142700
krooni
omandireformi õigustatud subjektile Lilli Uibole,
kes elab Tartus Anna 25 ½ võõrandatud maa eest,
mis kuulus Kitseküla külas Pori 14 talu omanikule
Eduard Prüüsile.
nr. 234 13.03.1995
Määrati
kompensatsioon
71750
krooni
omandireformi õigustatud subjektile Jaan Keiss´ile,
kes elab Tartus Välja 11 ½ võõrandatud maa eest,
mis kuulus Uniküla küla Kõrtsi talu kaasomanikule
Salme Keiss´ile.
nr. 235 13.03.1995
Määrati
kompensatsioon
66650
krooni
omandireformi õigustatud subjekti Elfriide Maasiku
pärijatele ½ Kase 8 talu maa eest Lange külas, mis
võõrandati omanikult Karl Sirelilt.
nr. 236 13.03.1995
Määrati kompensatsioon omandireformi õigustatud
subjektidele(igaühele 45200 krooni): Aadi Unt, kes
elab Põlvamaal valgjärve vallas, Johannes Unt, kes
elab Tartus Sepavälja 29, Ene Leetsaar, kes elab
Tallinnas Vana-Kalamaja 17a-10, Andres Unt, kes
elab Tallinnas Luite 17 ja Juhan Unt´i pärijatele
Ignase külas Otsa 43 talu omanikult Johan Unt´ilt
võõrandatud maa eest.
nr. 237 13.03.1995
Määrati kompensatsioon omandireformi õigustatud
subjektidele (kummalegi 149750 krooni) : Valve
Kapp, kes elab Elvas Veski 18 ja Ellen Malvik, kes
elab Tartus Kalevi 47-2 Aadami (Kärevere) külas
omanikult Johannes Madsenilt õigusvastaselt
võõrandatud Järveküla 16 talu maa eest.
nr. 243 13.03.1995
Kinnitati Sillaotsa Põhikooli põhikiri.

Mälestame lahkunuid

Karl-Adolf Karro
13.07.1941 - 12.03.1995
Roiu

Elve Kopli
22.07.1974 - 28.09.1994
Tõõraste küla
Hukkus reisilaeva
"Estonia"
katastroofis Läänemeres
Utö lähistel

Aimar Kõllamõts
11.04.1960 - 10.03.1995
Roiu

Sõna saab meie valla mees:
Rahvusriiklikust vaimsusest ja ajakirjanduse võimust. (avaldatakse lühendatult)
Ametis olles Kaitsejõudude Peastaabi kasvatustöö peaspetsialistina kuulus minu ülesannete
hulka isamaalise kasvatustöö korraldamine väeosades ja malevates, samuti isamaalise ja sõjalise
kasvatustöö koordineerimine tsiviilorganisatsioonide ja kaitsejõudude vahel. See töö oli suunatud
Kaitseliidule ja tema organisatsionidele "Noored Kotkad" ja "Kodutütred". Suhtlesin koolide ja
kohalike omavalitsustega, koostasin abi- ja teabematerjale, paljundasin ja levitasin neid.
Töö efektiivsuse huvides oleks vaja olnud kaasata ajakirjandust ja Kaitseliidu malevate
infovahendeid. Minu artikkel isamaa-armastusest ja rahvuslikust iseteadvusest "Postimehes" on
aga avaldamata 1994.a. augustikuust. Samas aga ilmuvad kiiresti riigikaitsega seonduvat ja
rahvuslikku vaimsust kandvaid isikuid halvustavad kirjutised.Kas selline hoiak aitab kaasa
rahvusriikliku meeleolu kujundamisele oma lugejates?
Eesti rahvas peab rohkem tähelepanu pöörama oma idanaabrile. Mis saab siis, kui
Riigikogusse pääsevad petinovide ja lebedevite taolised eestimaalased. Meie rahvusriiklik vaimsus
peab uuesti tõusma 1918-1920 aasta tasemele. Kas peamegi jääma oma isade maal käima orjaküür
seljas, ärahirmutatuna ja idanaabrile lipitsevalt naeratades? Kutsun üles kaitseliitlasi ja teisi
isamaaliselt meelestatud kodanikke pühendama oma jõu ja oskused noorsoo isamaalisele
kasvatamisele, vanade traditsioonide edasikandmisele ja rahvusriikliku moraali kindlustamisele.
On loomulik, et meie vaenlastele nii sees- kui väljaspool Eestit on valus vaadata Kaitseliidu
arengut. Sellepärast sagenevad ka rünnakud ajakirjanduses. Olen suhtunud sellesse põhimõttel " ...
las koerad hauguvad, karavan läheb edasi." Loodan, et varsti selgitatakse välja, kelle tellimustöö
on minu tegevusele varju heitvate artiklite kirjutamine. Jaanuarikuus avaldas "Postimees"
materjale ettekandest, mis oli mõeldud ainult kaitseväesiseseks lahendamiseks. Minu soov, et
moodustataks erapooletu komisjon, et lõpetada intriigide ja vaenu õhutamine, jõudis
"Postimehesse" Toomas Mattsoni sule läbi pealkirja all "Leitnant Harri Henn püüab õõnestada
major Johannes Kerdi positsioone". Mulle on teada ka Tartu maleva juhtkonna osa ettekande
paljundamisel. Minu mainet püütakse alla kiskuda, avaldada mulle psüühilist survet, ilma, et mulle
endale ajakirjanduses sõna antaks. Mis aga puutub "Päevalehes" toodud dokumendikoopiatesse,
mis püüavad tõestada minu seotust relvaäriga, siis siin on tegemist võltsingutega, mille päritolu on
tarvis selgitada.
Luban, et pühendan jätkuvalt kogu oma jõu rahvusriikliku moraali ja vaimsuse tõstmisele.
Leian, et see on väärtuslikum ja tähtsam kõigist relvadest. Teid, lugupeetud võitluskaaslased ja
tuttavad tänan südamest, et olete mulle ja minu perekonnale toeks oma arusaamise ja hea sõnaga.
Soovin teile külma pead ja tulist südant, Eestimaa pojad ja tütred. Ärgem jäägem Eesti rahva
taassündiva demokraatia ja vabariigi taastamisel kõrvaltvaatajateks.
Lugupidamisega
Harri Henn, leitnant

