Haaslava valla infoleht

Nr 2 (81) veebruar 2001

Hea vallarahvas !
Juba on käes uue aasta teine kuu, mis tuletab tavaliselt meelde, et veebruar on talve kõige
külmem aeg. Tänavu aga näitab talv oma heitlikku
meelt, tehes paarikümnekraadilise külma järel paari päeva pärast üllatuseks sellise sula, et liivatera
ka tee peal ei püsi.
Sellest hoolimata lõpetatakse reisirongide
liiklus nii meie vallas kui kogu Tartumaal. Targad
valitsejad Tallinnast, kes ennast ekspertideks nimetavad, teavad täpselt, et Tartumaal pole vaja ei
ronge ega ka töökohti.
Tartu maavanema hr Jaan Õunapuu poolt
kokkukutsutud komisjoniga, kuhu kuulusid kõigi
asjaomaste valdade esindajad, tuli kohtuma teedeja sideministeeriumi üksainuke esindaja, kes kahjuks ei vastuta millegi eest, pole volitatud otsuseid
tegema ega ka vastuseid andma. Ei huvitanud kedagi valdade tehtud analüüsid, kui palju on rongidega sõitjaid ja kui palju töökohti on kadumas.
Kedagi ei huvita ka Tartu maakonnas läbiviidud uurimus haldusreformi kohta. Kui härra
maavanem ütleb selge sõnaga välja eitava seisukoha, siis oskavad teatud ringkonnad seda tõlgendada nõusolekuna. Kui vallavanem ütleb välja
oma rahva arvamusel põhineva seisukoha, siis
hoidvat ta meeleheitlikult kinni oma ametikohast.
Aga võibolla hoopis hoolitakse oma rahvast, aidatakse lahendada tekkinud probleeme, hoolitsetakse
inimeste heaolu eest.

Võibolla polegi kõik vallavalitsejad kurjade mõtetega kasuahned inimesed? Tekib kahtlus,
et hoopis mõni rikutud mõttemaailmaga inimene
näeb kõigis teistes tonti ja kahtlustab neid tegudes,
millega ise on hakkama saanud.
Kõigest hoolimata võeti meie valla käesoleva aasta eelarve volikogu poolt vastu juba jaanuaris. See on esimeseks eelarveks Haaslava vallas, mis ei võimalda vallaametnike palku tõsta.
Vajab ju sisustamist ja hädavajaliku varustuse muretsemist äsjavalminud Roiu päevakeskus. Päevakeskuse kulud on lisandunud täiendavatena kõigile
eelmisel aastal tehtud kulutustele.
Vald pole ära kaotanud koolitoidu ja õpilastranspordi soodustusi, endiselt tasutakse väljaspool valda õppivate ja lasteaedades käivate laste
kohamaksud, makstakse sotsiaaltoetusi, sõidab
vallasisene bussiring, toetatakse tegutsevaid laulukoore.
Sel aastal korraldatakse taasiseseisvunud
valla 10. aastapäeva üritused, tulevad Haaslava
meestelaulupäev ja Vooremäe mängud.
Teie teenistuses on endiselt kõik valla asutused ja vajalikud ametnikud.
Nii elamegi edasi ka aastal 2001 ja tähistame 24. veebruaril Eesti iseseisvuspäeva. Õnne
sulle, Eesti Vabariik, 83. sünnipäeval.
Vallavanem Koit Prants

Parema teenindamise huvides on alates 1. märtsist
Haaslava vallamaja
avatud
lõunavaheajata
igal tööpäeval kella 8 – 16.
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Kes veebruarikuus on sündinud...
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Liidia Oknova
Anatoli Romanov
Karl Meinhard
Lev Krukov
Hendrik Kennik
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Asta Koljak
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Tõõraste
Ignase
Kurepalu
Lange
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Igevere
Kriimani
Aardlapalu
Päkste
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Uniküla
Roiu
Uniküla
Haaslava
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Aliide Oks
Koidula Mitt
Ilme Piir
Hilda-Helene Jens
Valentina Kerge
Kalju Kõiv
Elvi Villemson
Ella Voltein
Aleksandra Tätte
Illar Pappel
Ivan Mihhailov
Jevdokia Burkova
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Kriimani
Lange
Roiu
Kriimani
Kriimani
Igevere
Kitseküla
Kriimani
Ignase
Koke
Roiu

Palju õnne!

Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kooskõlas Kohanimeseadusega ja Kohanimede määramise korraga Haaslava vallas on tehtud ettepanek määrata
ametlikeks kohanimedeks

Igevere külas

Roiu alevikus

Väike-Toomu – Pille Ilvesele kuuluvate
ehitiste aadressi- ja maa katastriüksuse
nimena;

Kesktänav 10 – korterelamu aadressija maa katastriüksuse nimena.

Aadami külas
Kõivukülas
Rauge-Jaani – Priit Ojamaale kuuluva
maa aadressi- ja katastriüksuse nimena;
Urda – Priit Ojamaale kuuluva maa
aadressi- ja katastriüksuse nimena;

Vana-Saksa – Gustav Paul 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.

Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Keiu Leopard
Velda Naulin
Valeri Rudakov
Andres Ennok
Elmeta Ennok

Koke
Aardlapalu
Roiu
Roiu
Roiu

Arsi
Rajala
Männi 3-1
Oja 7-12
Oja 7-12

Roiu alevikust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust

Metsanurga
Igevere
Metsanurga
Lange

Uuetalu
Toome
Tõlgu
Rajanurme

Tartusse
Tartusse
Vara valda
Tartusse

Lahkusid vallast
Küllo Vohla
Krista Soobik
Siiri Meus
Maie Saarkivi

Teataja
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veebruari öösel varastati Igevere külas neli mastivahet
elektrijuhtmeid. Kahju suurus 8623 krooni.
veebruari õhtul püüti Aardla külas ärandada Tõnu Ojamaale kuuluvat traktorit MTZ- 82, millega sõideti kraavi
ja varastati 2 akut Optima. Kahju tekitati 4500 krooni.
Konstaabel Ivar Dubolazov

Politseiteated








Jaanuarikuu esimestel päevadel on Roiul Kesktänav 11a
hoonesse akna kaudu sisse tungitud ja varastatud Kalle
Kruusile kuuluv plekilõikeseadeldis. Kahju suurus on
üle 8000 krooni.
Ajavahemikul 31. detsembrist kuni 6. jaanuarini on sisse
murtud Aleksandr Pozdnjakovi suvilasse Kriimanis Heiti 4. Varastati värviteler Rubin, voodipesu, tekke, käterätte. Kahju on üle 5000 krooni.
9. jaanuaril peksis Aardla külas M.K. huligaansetel
ajenditel H. Vooret.
Detsembrikuus on varastatud Kitsekülas Raivo Õunpuule kuuluvalt sõiduautolt IŽ-2715 mootor, armatuur, rattad, tuled jm. Kahju ulatub üle 6000 krooni.
20.– 21. jaanuaril varastati Unikülast Marguse talu hoovis seisnud MTZ-traktorilt Harry Hennu mootorsaag
Oleo-Mac 951. Kahju 4600 krooni.




Politsei poole pöördumiseks kasutage lühinumbrit 110 (0
tuleb vallas asuvalt analoogtelefonilt muidugi ette valida);
töö ajal võib helistada ka Tõrvandi politseijaoskonda tel
415 440. Konstaabli mobiiltelefon on 253 903 710, kodune
lauatelefon 490 250. Kui soovite jääda tundmatuks, aga
siiski politseid abistada, kasutage vihjetelefoni 308850.
Noorsookonstaabli telefon on 415 388

KODUKANDI LOOD XLIX
lehekülgi Haaslava valla ajaloost

Kodu-uurimisest Haaslaval
Kodu-uurimine on oma kodukandi looduse, inimeste, kultuuri, ajaloo, majanduse jne üksikasjalikum
tundmaõppimine. Seda tehakse üldjuhul
tasuta oma vabast ajast ja tahtest. Koduuurimine on pikaajaline protsess ja oma
kogemuste põhjal võin öelda, et mida
rohkem sellega tegelda, seda huvitavamaks asi muutub.
Tihti tuntakse huvi, kustkohast
kodu-uurijad oma materjale saavad.
Seni on kõige rohkem kasutatud möödunud aegade ajakirjandust ja vanemate
inimeste isiklikke mälestusi. Tartu Ülikooli Raamatukogus ja Eesti Kirjandusmuuseumis on peaaegu täielik kogu
kõigist Eestis ilmunud ajalehtedestajakirjadest.
Omal ajal oli Haaslaval päris
palju erinevate väljaannete kirjasaatjaid, nii et on, mida lugeda.
Palju materjali leidub ka Eesti
Ajalooarhiivis Tartus (valla materjalid,
kirikuraamatud, karskusseltsi "Priius"
materjalid jm) ja Tallinnas Eesti Riigiarhiivis (vallavalitsuse, vallakohtu, valla raamatukogu, erinevate seltside jm
materjalid).
Koduloolist materjali on ka
Elva muuseumis, Eesti Rahva muuseumis ja Eesti Põllumajandusmuuseumis.
Tartumaa Arhiivis säilitatakse
külanõukogude arhiivimaterjale ja majapidamisraamatuid, Perekonnaseisuametis valdade ja külanõukogude perekonnaraamatuid.

Suureks abiks on ka erinevate
eluvaldkondade (sport, kunst, haridus,
kultuur, tuletõrje jne) kohta välja antud
koguteosed ja leksikonid, aadressraamatud, kihelkondade ülevaated, mälestuste raamatud. Palju kasutatakse valla
elanike mälestusi ja meenutusi. Mõnikord tuleb ette vasturääkivusi ja erinevusi, aga sellegipoolest on suuline pärimus vägagi oluline.
Palju infot saab vanadelt fotodelt, millel on jäädvustatud endisaja
inimesi, loodust ja erinevaid sündmusi.
Koduloolise väärtuse tõttu ei tohiks
mingil tingimusel vanu fotosid ära visata, kuigi seal kujutatud inimesed tunduvad olevat võõrad.
Valla elanikud saaksid koduuurijaid palju aidata. Kui kellegi on
fotosid, dokumente või muid materjale,
mis võiksid huvi pakkuda koduloolisest
aspektist, andke teda Sillaotsa kooli või
vallamajja. Materjalidest saame teha
koopiad ja originaalid tagastada.
Kodu-uurimisel on võimalikud
suurt kultuuri- ja ajalooline väärtust
omavad leiud. Näiteks on mitmeid vihjeid selle kohta, et 1920. aastate lõpul
andis Ülemaalise Eesti Noorsoo Ühingu
Haaslava osakond välja oma ajakirja.
Ülikooli raamatukogus ja kirjandusmuuseumis seda aga ei leidu. Võibolla
on aga mõni number kellegi kodus kapinurgas või pööningul tolmu kogumas.
Mõne aasta eest algatati Eestis
elulugude kirjapanemist. Ka meie valla

vanemad inimesed võiksid oma elulood
ja mälestused kirja panna. Võib kirjutada mina-vormis, kus inimene vaatab
oma vaatepunktist enda ümber toimunud sündmusi. Võib kirjutada ka nii,
nagu räägiksid väga hea sõbraga, keda
pole 40 aastat näinud ja nüüd on kummalgi üks tund aega, et teineteisele oma
elusündmused ära rääkida. Pisiasjad
jäävad paratamatult tahaplaanile. Kui
aga kõik oluline on kirjas, võib detailidessegi süveneda, mis hiljem meelde
tulevad. Võib kirjutada oma pere loo,
aga loo ka kellestki teisest, kus ise olete
tagaplaanil. Niisuguseid lugusid kogutakse Kirjandusmuuseumi.
On tore, et meie vallas on
enamus põliseid talu- ja kohanimesid
taastatud. Kodukoha algupära säilitamiseks ja tema eripära väljatoomiseks
oleks aga veel palju teha. Korrastamist
ja kõpitsemist vajaksid paljud vaatamisja kultuuriväärtusega kohad. Turismi
edendamise huvides võiks koostada
valla plaani, kus märkimisväärsed kohad (näiteks Tuigo koolimaja, Age org,
ohvriallikad, kalmed jne) oleks eraldi
välja toodud. Suurematel üritustel peaks
kavasse võtma puude istutamise traditsiooni – näiteks kooli lõpetamisel.
Valla kodu-uurijate vaimseks
juhiks on Ilmar Voltri. Võib kindlalt
väita, et Ilmar on vähemal või suuremal
määral olnud osaline peaaegu kõikide
valla lehes ilmunud kodukandilugude
materjali hankimisel. Hiljutises naislii-
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kumist käsitlenud loos olid tema poolt
välja otsitud "Priiuse" naisosakonna
asutamiskoosoleku, naiste valimisnimekirja ja Naiskodukaitse toidunõude üleandmise originaaldokumendid.
Palju mälestusi on kirja pannud põline vallakodanik Karl Meinhard.
Vaevalt on meie kandis viimase 60 või
70 aasta sündmusi, mille kohta ta midagi ei teaks. Oma mälestusi on kirja pannud veel Linda Välja Haaslava külast.
Fotosid ja muid materjale on koduuurijatele kasutada andnud Julius Ivane, Tiiu Malm, Aime Kopli, Linda
Henn, Ere-Kai Lotta jt; palju on kasu
olnud valla vanematest põliselanikest
fotodel kujutatute äratundmisel, oma
abist pole küsimise puhul keegi keeldunud.
Viimasel 10 aastal on valla koduuurijate innustajaks olnud vallasekretär

Teataja
Aavo Omann, kes toimetab valla infolehte ja selle kodu-uurimisrubriiki Kodukandi lood, lihvib ja korrigeerib kirjapandut ning lisab asjakohaseid kommentaare.
Suur hulk kohalikku hariduselu ja koole
puudutavat materjali on aastatega kogunenud Sillaotsa kooli direktori Ain
Esko kätte. Sillaotsa kooli õpilased on
õpetajate juhendamisel koostanud ka
mitmeid kodu-uurimistöid
Aastat 5–6 tegeleb kodu-uurimisega ka
selle loo kirjutaja.
Lõpetuseks veel teemadest,
mille uurimine on praegu käsil: Ilmar
Voltril on koostamisel sõja- ja okupatsiooniohvrite (Siberis ja vangilaagris
surnud, sõjas langenud, tapetud, haavadesse surnud, teadmata kadunuks jäänud, välismaale põgenenud) nimekirja
koostamine. Valla lehes on plaanis

edaspidi kirjutada järgmistel teemadel:
sporditegemine, valdade liitmine, 100
aastat karskusseltsi – juulis, posti- ja
sideolud, 1941.a. sündmused, noorsooliikumine, põllumehed, arstiabi, kauplemine ja ärid, Kurepalu suvituskohana,
Haaslava parv, Vooremägi, autod ja
liiklus, sõjaväelased, metsavennad, tuntud inimeste elulood ja erinevate organisatsioonide tegevus.
Seda muidugi siis, kui valla leht ka tulevikus edasi ilmub, senistel tegijatel
jõudu ja tervist jätkub ja uusi tegijaid
juurde tuleb. Ka tahaks tänada meie
valla vanemaid inimesi, kes on leidnud
aega ja pole pidanud paljuks koduuurijatega oma teadmisi ja mälestusi
jagada.
Taivo Kirm

Sügispäeva soojendavad mälestused

Kõik me tuleme oma lapsepõlvest… Ilus on tagasi
mõelda läinud sügisele, mil sai teoks mu armsa Sipe kooli
235. aastapäeva tähistamine. 2000. aasta 7. oktoobri laupäev
oli ilus ja päikesepaisteline, aga karm sügistuul sasis meid,
kokkutulnuid nii nagu ka värvilisi puulehti ümberringi.
Sel päeval pööras palju autosid Võru maanteelt ära
Küti järve orgu, Rõuge mäest üles, Urda ja Villemi tee otsast
ning Jänese talust mööda, kuni jõudsid Uniküla, Kallipera ja
Teppani teeristi. Sääl asus kord Sipe koolimaja, nüüd on
ainult varemed. Kahju, sõjast jäi ju kool terveks. See oli suur
kahekordne puumaja avarate klassitubadega, spordiplatsi ja
õunapuuaiaga.
Oma kooli saabusid endised õpilased. Pidulikult
tervitas saabujaid Kambja puhkpilliorkester. Aitäh neile ja ka
Kuuste kooli õpilastele, kes ümbruse olid korrastanud.
Kell kaks eemaldasid pidulike orkestrihelide saatel
pr Aino Ütsi ja pr Elli Kuum (Aland) siidkatte uhkelt kivilt.
Liigutav hetk pani südamed kiiremini tuksuma ja pisarad
kippusid palgele.
Tahan väga tänada Sipe kooli vilistlast proua Aino
Ütsi, kes oli Sipe koolimaja selle kõrge mälestuskiviga tähistamise mõtte algataja. Ta palus appi Haaslava küla Saage
talu peremehe Tõnu Ojamaa. Sobivat kivi hakati otsima juba
märtsikuus. Autoga sõideti läbi Villemi, Patska, Laane, Järve

ja Sula talude metsad. Ei midagi. Ometi leiti lõpuks sobiva
kõrgusega ja kandiga kivi lõpuks kooli lähedalt Teppani talu
kuusikust.
Härra Ojamaa vedas ja paigaldas kivi oma kulul
traktorit ja kraanat kasutades kohale. Kooli vilistlane härra
Harri Kolsar Rebaselt silus oma buldooseriga koolimaja
ümbruse võsast ja risust. Aitäh neile meestele. Ja muidugi
skulptor Endel Taniloole, kes kujundas ja valmistas sobiva
plaadi proua Ütsi poolt arhiiviandmeil koostatud tekstiga:
SIPE KOOL 1765 – 1961. SIIT SAI ALGUSE
VANA-KUUSTE PIIRKONNA KOOLIHARIDUS.
Mälestuskivi paigaldamist rahastasid Eesti Kultuurkapital ja Kuuste Põhikool.
Kirjas seisab, et 1903. aastal nimetati Sipe vallakool
ümber Vana-Kuuste 2.kl ministeeriumikooliks. Selles koolis
õppis palju õmbruskonna lapsi. Ka minu ema Liine.
1905 lõpetas Sipe kooli luuletaja Hendrik Visnapuu
ja 1909 legendaarne Vabadussõja kangelane Julius Kuperjanov.
Minu ema jutustas meile, et Kuperjanov olnud koolis energiline ja vigureid täis poiss. Koolis käis õppetöö vene
keeles, ainult söögipalvet võis lugeda eesti keeles. Tulnud
kord naisõpetaja klassi, teinud vaheukse lahti ja kõik lapsed
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Salme Nemvalts, Hilda Viljus, Hilja Maidla, Olga Vorlov.
kogunenud sinna söögipalveks. Õpetaja küsinud vene keeles,
Meenuvad ka koolitädid.
kes tahab lugeda. Lastel kõigil käed püsti: "Ja toš, ja toš!"
1944.a. lasti kool lahti juba märtsi algul, sest kooli["Mina ka!"] Õpetaja näidanud Kuperjanovi peale. Ta lugemajja sisse tuli Saksa sõjavägi.
nud siis: "Ma olen vaene laits, ei ole mul essa emma, üits
Oma mälestustega tervitan kõiki Sipe kooli endisi
ema ommgi tääl ja tuuki naesterahvas. Aamen." Õpetaja lõi
õpilasi.
risti ette ja lubas sööma minna. Keegi ei naernud – taevaisa
Linda Välja,
ju näeb ülevalt.
Sipe kooli vilistlane
Mina meenutan Sipe kooli juhatajat ja õpetajaid:
Eduard Pügi ja Jenni Joonsoo, Sorga, Jaan Aia, Albert Ütsi,

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

25.01.2001

nr 22

Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksust vabastamine Haaslava vallas;
Haaslava Vallavolikogu 19.12.1997 määruse nr 15 muutmine
Aluseks võttes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82,755; 2000, 51, 322) paragrahvi 22
lõike 1 punkti 37, Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428; 1996, 41, 797; 89, 1589; 1997, 82, 1398; 93, 1556; 1999, 27, 381;
95, 840; 2000,95,612) paragrahvid 5 ja 11 Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Muuta Haaslava Vallavolikogu 19.12.1997 määruse nr.15 punkt 1 ning kehtestada alates 01.01.2001 maamaksu määraks
Haaslava vallas 1,2 % maa maksustamishinnast aastas.
2. Muuta Haaslava Vallavolikogu 19.12.1997 määruse nr.15 punkt 3 ja kehtestada see järgmises sõnastuses:
3. Vabastada alates 01.01.2001 kuni 31.12. 2002 maamaksust Riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 1998, 64/64, 1009;
2000, 36, 226) alusel pensioni saajad nende kasutuses olevalt elamumaalt Haaslava vallas isikliku taotluse alusel kuni 1 ha
ulatuses tingimusel, et maamaksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
3.1. Maamaksuvabastusi antakse järgmises korras:
3.1.1. Taotlus maamaksust vabastamise kohta tuleb esitada Haaslava Vallavalitsusele, kes annab vabastamise kohta korralduse ja esitab andmed maakonna maksuametile hiljemalt maksustamisaasta 1. veebruariks ning täiendavalt sama aasta 1.
augustiks.
3.1.2 Pensioni saajad, kes olid vabastatud maamaksust seisuga 31.12.2000 ei pea esitama täiendavat taotlust. Nende maamaksusoodustuse ulatuse korrigeerib Haaslava Vallavalitsus lähtudes käesoleva määruse punktist 3.
3.1.3. Samaaegselt andmete esitamisega maakonna maksuametile saadab Haaslava Vallavalitsus maksuvabastuse saajale
teatise maksuvabastuse kohta.
4. Käesolev määrus jõustub 29. jaanuaril 2001 ja saadetakse avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
Avo Samarüütel
volikogu esimees

Haaslava Vallavalitsuse korraldus
Kurepalu

29.01.2001

nr 259

Maamaksust vabastamine
Esitatud taotluste alusel annab Haaslava Vallavalitsus kooskõlas Maamaksuseaduse paragrahvi 11 lõigetega 2 ja 3 ning Haaslava Vallavolikogu 19.12.1997.a. määrusega nr. 15 ja 25.01.2001 määrusega nr. 22 kinnitatud Maamaksust vabastamise korraga korralduse :
1.Vabastada maamaksust kuni 31.12.2002 Riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 1998, 64/64, 1009; 2000, 36, 226) alusel
pensioni saajad, kelle kasutuses on elamumaad Haaslava vallas vastavalt käesoleva korralduse lisale .
2. Korraldus jõustub 30.01.2001.
Koit Prants
vallavanem
Aavo Omann
vallasekretär
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LISA
Maakasutaja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ADAMKA,REIN
ANNAMAA, JAAN
ARJU,ÜLO
BABARÕKINA,ALEKSANDRA
ERNITS,LAINE
ETTI,TOOMAS
GERASSIMOVA,VALENTINA
HEIN,HILLE
HIRSNIK,MALLE
IND,TAMARA
JUHKAM,EDE
KAHA,VIRVE
KAJALAID,MAIE
KAMA,TIIU
KARTSEPP,AINO
KERGE, VÄINO
KIHO,VELLO
KIIN,AINO
KILGI,MARTA
KOOL,HELVE
KOPLI,AIME
KUPRI,ALVIINE
KUUSMANN,ASTA
KÄNDRA,LISETTE
KÄSPER,AMANDA
KÖÖRNA,ELSA
LAJA,AINO
LANTSOVA,VEERA
LEETLA,ARVO
LJAMINA,LONNI
LOSS,ELSBETH
LÕSSENKO,NADEZDA
MATSALU,HEINO
METS,LAURI
METS,LIIVIA
MITT,KOIDULA
NELLIS, LUDMILLA
OIDSALU,VIIVE
OKS, MATI
PALU,TEODOR
PASTEL,RAIMOND
PIHLAPUU, KARL
PIIR,ILME
PILVISTU,SALME

Ha

Maamaks

0,6
43,3
13,0
0,0
0,5
0,4
0,5
0,3
0,6
2,1
16,0
1,0
49,5
6,2
0,0
1,3
2,0
0,0
0,9
0,1
9,6
0,1
0,9
0,1
0,9
0,6
0,5
0,2
0,5
0,2
0,7
0,2
0,2
1,0
0,2
5,5
0,0
33,2
1,9
0,5
0,4
41,3
0,0
0,2

138 kr
1 839 kr
379 kr
44 kr
178 kr
126 kr
70 kr
139 kr
66 kr
145 kr
594 kr
143 kr
1 612 kr
325 kr
18 kr
131 kr
144 kr
50 kr
39 kr
159 kr
425 kr
198 kr
92 kr
36 kr
70 kr
127 kr
18 kr
116 kr
45 kr
199 kr
68 kr
193 kr
62 kr
245 kr
64 kr
196 kr
15 kr
829 kr
113 kr
53 kr
78 kr
1 326 kr
36 kr
123 kr

Vabastus
138 kr
42 kr
29 kr
44 kr
178 kr
126 kr
70 kr
139 kr
66 kr
70 kr
37 kr
143 kr
119 kr
52 kr
18 kr
101 kr
72 kr
50 kr
39 kr
159 kr
44 kr
198 kr
92 kr
36 kr
70 kr
127 kr
18 kr
116 kr
45 kr
199 kr
68 kr
193 kr
62 kr
245 kr
64 kr
36 kr
15 kr
25 kr
113 kr
53 kr
78 kr
32 kr
36 kr
123 kr

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

PROST,ELLEN
PUUMETS,URVE
PÕLGAST,SALME
RANDOJA,VAIKE-VILHELM.
RANKEN,VALTER
REIT,VAIKE
ROMANOVA,KATRI
RULLI,AIME
SALAKKA,JEKATERINA
SALUPERE,VELLO
SEEBA,UUNO
SELISTE,LINDA
SELISTE,LINDA
SEPP,MATI
SIKK,LINDA
SILM,MILVI
SOGGAR,KALJU
SOOME,VELLO
SOOVEER,MARIA
SULA,RUDOLF
SUSI,MARGARITA
SVETLJAKOVA,ZINAIDA
SÄÄGI,TANIEL
ZIRK,HELGA
TAAVITA,ELFRIEDE
TAAVITA,HILDA
TALBONEN,REINO
TASA,ZINAIDA
TERAS,MARE
TIKK,ELLEN-MAIE
TOOMSALU,JOHANNES
TRALLA,HELGI
UNDRITS,ENDEL
UNDRITS,HELENE
UNDRITS,JAAN
VAHVA,ALEKSANDRA
VANAKÜLA,MIHHAIL
VANNIK,TATJANA
VARUSK,SELMA
VIERLAND,JEKATERINA
VIHM,AIVO
VIILUP,LYDIA
VILLEMSON,ELVI
VOITER,HELMI
VÄLJA,LINDA
VÄRNO,UNO

0,2
5,9
1,4
0,4
0,4
9,1
0,1
0,0
0,2
0,3
0,5
9,0
9,0
0,1
0,2
0,0
0,1
4,0
0,0
7,6
0,2
0,1
0,1
0,5
0,1
0,1
0,0
1,4
0,2
1,0
1,1
0,9
2,3
19,0
1,1
1,1
0,3
0,3
10,0
0,0
0,4
14,9
4,4
0,6
1,2
9,5

121 kr
307 kr
84 kr
134 kr
189 kr
219 kr
198 kr
36 kr
194 kr
205 kr
124 kr
340 kr
340 kr
101 kr
193 kr
50 kr
60 kr
112 kr
22 kr
402 kr
116 kr
72 kr
101 kr
70 kr
51 kr
51 kr
16 kr
48 kr
41 kr
70 kr
133 kr
159 kr
113 kr
595 kr
129 kr
21 kr
65 kr
54 kr
489 kr
12 kr
130 kr
535 kr
253 kr
136 kr
167 kr
236 kr

121 kr
52 kr
61 kr
134 kr
189 kr
24 kr
198 kr
36 kr
194 kr
205 kr
124 kr
38 kr
38 kr
101 kr
193 kr
50 kr
60 kr
0 kr
22 kr
53 kr
116 kr
72 kr
101 kr
70 kr
51 kr
51 kr
16 kr
48 kr
41 kr
69 kr
124 kr
159 kr
49 kr
31 kr
119 kr
18 kr
65 kr
54 kr
49 kr
12 kr
130 kr
36 kr
58 kr
136 kr
138 kr
25 kr

Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

25.01.2001

nr 23

Haaslava valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra kinnitamine
Aluseks võttes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 22
lõike 1 punkti 5 ning Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21,323; 1996, 49, 953; 1997, 35, 538; 77, 1309; 2000, 33, 198)
paragrahvid 8, 21, 23 ja 41, Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada Haaslava valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord (lisa).
2. Tunnistada kehtetuks järgmised õigusaktid:
2.1 Haaslava Vallavolikogu 26.02. 1998 määrus nr 18 Riiklike sotsiaaltoetuste maksmise kord;
2.2 Haaslava Vallavolikogu 26.02.1998 määrus nr 19 Haaslava valla eelarvest ühekordsete sotsiaalabitoetuste maksmise kord;
2.3 Haaslava Vallavolikogu 30.03.1999 määrus nr 24 1999. aasta riigieelarvest eraldatud laste koolitoetuse maksmise kord
Haaslava vallas;
2.4 Haaslava Vallavolikogu 06.05.1999 määrus nr 26 Täiend- ja ümberõppetoetuse maksmise kord Haaslava vallas.
3. Määrus jõustub 01. veebruaril 2001 ja saadetakse avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
Avo Samarüütel
Volikogu esimees

Teataja
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LISA

Haaslava valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord
I. Üldsätted
1. Käesolev kord sätestab täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise Haaslava valla eelarvest lisaks riigieelarvest makstavatele.
2. Haaslava Vallavolikogu kinnitab valla eelarve osana valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste üldmahu.
3. Haaslava valla eelarvest makstakse järgmisi täiendavaid sotsiaaltoetusi:
3.1 Sünnitoetus;
3.2 Matusetoetus;
3.3 Toetus Tšernobõli AEJ avarii likvideerimises osalenule;
3.4 Koolilõunatoetus;
3.5 Töötute täiend- või ümberõppetoetus;
3.6 Ravikindlustuseta isikute ravitoetus;
3.7 Ühekordne sotsiaaltoetus raske majandusliku olukorra puhul;
3.8 Toetus hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude tasumiseks.
4. Ühekordsete toetuste suurus sõltub taotleja olukorra raskusest ja valla rahalistest võimalustest.
5. Täiendavat sotsiaaltoetust valla eelarvest võib taotleda isik, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Haaslava vallas.
6. Toetuse saamiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse koos toetuse saamise vajalikkust põhjendavate dokumentidega Haaslava
Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale.
7. Haaslava Vallavalitsuse sotsiaalosakond vaatab avaldused läbi ja teeb ettepaneku toetuse määramise kohta Vallavalitsusele.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanek esitatakse kinnitamiseks Haaslava Vallavalitsusele.
7.1 Punktis 3 nimetamata juhtudel või määruse II osas toodud tingimustest erineva toetuse määramise otsustab Haaslava Vallavolikogu sotsiaalkomisjon.
7.2 Toetus määratakse Haaslava Vallavalitsuse korraldusega.
7.3 Määratud sotsiaaltoetus kantakse toetuse taotleja avalduses näidatud pangakontole, makstakse välja vallavalitsuse
kassast või kantakse üle teenust osutavale asutusele.
II. Toetuste määramise tingimused
8. Sünnitoetust makstakse Haaslava vallas lapse sünni registreerinud perele, kui laps kantakse Haaslava valla elanike registrisse ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Haaslava vallas.
8.1. Sünnitoetust makstakse pärast lapse sünni registreerimist Haaslava Vallavalitsuses.
8.2. Sünnitoetuse suurus on 1500 krooni.
9. Matusetoetust makstakse Haaslava vallas viimast rahvastikuregistrisse kantud elukohta omanud isiku matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.
9.1. Matusetoetuse saamiseks esitatakse surmatunnistus.
9.2. Matusetoetuse suurus on 1500 krooni.
10. Tšernobõli AEJ avarii likvideerimises osalenu toetust makstakse igakuuliselt Tšernobõli AEJ avarii likvideerimises osalenu taotluse ja selle kohta välja antud tunnistuse alusel.
10.1. Toetuse suurus on 100 krooni.
10.2. Toetust makstakse üks kord kuus.
11. Koolilõunatoetust saavad
11.1. kõik I – IV klassi õpilased;
11.2. V – XII klassi õpilased kui peres on vähemalt kolm põhikoolis või gümnaasiumis õppivat last, kellele kompenseeritakse koolilõuna järgmiselt:
11.2.1. kolme õpilasega pere lastest saavad tasuta söögi kaks;
11.2.2. nelja õpilasega pere lastest saavad tasuta söögi kolm;
11.2.3. alates viie õpilasega pere lastest saavad tasuta söögi kõik.
11.3. Koolilõunatoetuse maksmine toimub vallavalitsuse poolt ülekande korras toitlustamist korraldavale asutusele arvestusega 6 krooni ühe söögikorra eest.
11.4. Käesoleva korra punktist 11.1 ja 11.2 erinevatel juhtudel võib koolilõuna toetust määrata vallavalitsuse korraldusega kooli hoolekogu ettepaneku või lapsevanema isikliku avalduse alusel.
12. Töötu täiend- või ümberõppetoetust makstakse üks kord aastas tööjõuturul konkurentsivõime tõstmise eesmärgil koolikohustuslikust east vanemale töötule isikule, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Haaslava vallas.
12.1. Toetuse suurus on kuni 1000 krooni
12.2.Toetuse maksmine toimub reeglina sularahata arvlemise korras arve tasumise teel koolitusasutusele või juriidilisele isikule, kellele koolitamine on põhikirjaliseks tegevuseks.
12.3. Koolituse lõppedes esitab selle läbiteinu Haaslava Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale tõendi, kutsetunnistuse või
muu dokumendi koolituse kohta.
12.4. Kui taotleja katkestab täiend- või ümberõppe mõjuva põhjuseta, on ta kohustatud toetussumma vallavalitsusele
tagasi maksma.
13 Ravikindlustuseta isikute ravitoetus
13.1. Ravikindlustuseta isiku raviks ja tema puude raskusastme kindlaksmääramiseks tehtud rahalised kulutused kompenseeritakse vastavalt valla rahalistele võimalustele.
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13.2. Ravikulude kompenseerimise taotlemiseks esitatakse Haaslava Vallavalitsuse sotsiaalosakonda avalduse lisana
kulu suurust tõendav dokument.
13.3. Taotluse vaatab läbi ja teeb ettepaneku toetuse määramiseks Haaslava valla arst.
14. Ühekordne sotsiaaltoetus raske majandusliku olukorra puhul
14.1. Toetuse määramise aluseks võib olla:
14.1.1. taotleja kirjalik avaldus;
14.1.2. vallavolikogu või vallavalitsuse liikme ettepanek;
14.1.3. vallavolikogu sotsiaalkomisjoni otsus;
14.1.4 vallavalitsuse sotsiaalosakonna ettepanek.
14.2. Toetust makstakse riiklikku toimetulekutoetust mittesaava isiku toimetuleku parandamiseks raskes majanduslikus olukorras.
14.2.3. Ühekordse toetuse määraks on kuni 500 krooni, toetust ei maksta ühele isikule üle kahe korra aastas.
14.2.4. Töövõimelistele abitaotlejatele võib vallavalitsuse sotsiaalosakond seada toetuse saamise tingimuseks kohustuslike abitööde tegemise.
15. Toetus hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude tasumiseks
15.1. Hooldekodusse paigutatud lähedaste omasteta isiku ülalpidamiskulud kompenseeritakse Haaslava Vallavalitsuse
poolt ulatuses, mida ei kaeta isiku pensioni või muude toetuste abil.
15.2 Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega ning kantakse üle hooldusasutusele temaga sõlmitud lepingu alusel.

Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

25. 01. 2001

nr 25

Haaslava valla 2001. aasta eelarve kinnitamine
Juhindudes Valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40) paragrahvidest 8 ja
12, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 22 lõike 1 punktist 1, paragrahvidest 38 ja 39, Haaslava valla põhimääruse paragrahvist 6, paragrahvi 18 lõigetest 1 ja 8 ning kooskõlas
Haaslava Vallavolikogu 25.11.1998 määrusega nr 22 kinnitatud Haaslava valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise
korraga Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada Haaslava valla 2001. a eelarve alates 1. jaanuarist 2001. a kogumahuga 8551430 krooni.
2. Käesolev määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus valla põhimäärusega sätestatud korras
ning jõustub 29. jaanuaril 2001.
LISA: Haaslava valla eelarve 2001. aastaks.
Avo Samarüütel
volikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

25.01.2001

nr 39

Audiitori määramine Haaslava valla 2000. aasta eelarve täitmise auditeerimiseks
Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 22 lõike 1
punktist 1 ja paragrahvi 39.1 lõikest 1 Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Määrata Haaslava valla 2000. aasta eelarve täitmise audiitoriks aktsiaselts E-Audit.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval.
Avo Samarüütel
volikogu esimees

Mälestame lahkunuid

Gaissa Habakuk
07.04.1924 – 25.01.2001
Igevere

Jaan Mölder
06.08.1938 – 30.01.2001
Roiu

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

