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Sõna on vallavanemal
Lugupeetud vallakodanikud.
Tahaks tervitada
teid algava kevade puhul
ja soovida kõike head
edaspidisekski aastaks.
On ju vikatimees viinud
viimasel ajal manalateele
meie häid sõpru või kolleege mitte ainult meie
vallast, vaid ka kaugemalt.
Lõppenud
on
aasta kõige külmem kuu,
kõige
karmim
kuu.
Rõõmu tõi nii suurtele
kui väikestele vastlapäev, mis üllatas rõõmsalt tõelise talveilmaga
tänases kummalisevõitu
kliimas. Nii sai mõnigi
sel talvel esimest korda alla lumelauad või uisud.
Nauditi vastlalusti nii kelgul kui lihtsamailgi liuvahenditel. Toob ju vanarahva tarkuse kohaselt
vastlaliug saagi salvedesse ja jõukuse kodudesse.
Seevastu meie poliitilisel näib küll ettearvamatu, mida toob meile helge tulevik! 14. märtsi
Äripäevas Haaslava vallavanema esitatud kahtlus
riigi usaldusväärsuses vallakodanike poolt makstud maksude valda jõudmises on nii mõneski asjaomases ametnikus tekitanud pahameelt. Kuid kaua
me siis jõuame vastu panna põhimõttele Toots
koorib Toomingat, nagu sõnastas kirjandusklassik
Luts Kevades. Alustasime ju augustikuus Roiul
päevakeskuse remonti arvestusega, et meie rahakotti jõuab vahendeid senise laekumise rütmis.
Paraku sulas riigi poolt tagastatav 56% üksikisiku
tulumaksust kui kevadine lumi. Maksuametnikele
esitatud küsimuse vastuseks oli soovitus lugeda
Internetist, kui palju on meie vallale maksuraha
ette nähtud. "Lõuad pidada ja edasi teenida!" –
või kuidas?

Kas ütleb meile nii ka siseminister 23.
märtsil toimuval kohtumisel, me veel ei tea. Tuleb
ju siis arutusele Tartumaa tulevik vallavanemate ja
volikogu esimeeste osavõtul. Eks aeg näita, kas
peavad riigiisad meiega dialoogi või monoloogi.
Vallaelu meeldivama pole pealt võiks välja
tuua meie inimeste aktiivsuse võtmaks osa uues
päevakeskuses toimuvaist üritustest. Hiljuti toimunud salongiõhtu sai kiitva hinnangu nii esinejate kui osalejate poolt. Kindlasti annab see tahtmist
juurde ka tegijatele, et vajatakse seda, mis on välja
pakutud.
Ruumide varustatus paraneb ka päevpäevalt. Tekib juurde uusi võimalusi, uusi soove.
Ehk pakub see halli argipäeva midagi huvitavat ja
ka arendavat. Võibolla väheneb stressitont ning
inimesed saavad kevadele vastu minna palju
rõõmsamana ja sõbralikumana. Tuletame meelde
nii endisi kui ka tähistame saabuvaid tähtpäevi.
Kena kevadet teile, hea vallarahvas.
Koit Prants,
vallavanem
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Kes märtsikuus on sündinud...
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Vladimir Koseson
Meeta Laar
Jenny Uibu
Kalju Saag
Galina Koseson
Maria Kahar
Ilmar Luht
Eevi Vaher
Miralda Puusepp
Virve Kaha
Zinaida Svetljakova
Heldur Silm
Julius Kärgendson
Eva Sori
Valter Rammul
Eliida Dubolazova
Helmi Voiter
Paul Hank

Roiu
Metsanurga
Päkste
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Roiu
Koke
Igevere
Tõõraste
Haaslava
Kurepalu
Ignase
Igevere
Kriimani
Metsanurga
Roiu
Päkste
Koke
Mõra

Kesktänav 8-7
Aru
Sotniku
Vahe
Kesktänav 8-7
Käki
Tammiku
Raudteemaja 2-4
Metsala
Kure-Loku
Pikamäe tee 4-1
Karu
Piiri
Mesila
Männi 2-10
Vassila
Tiigi
Pedaku
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Aliide Soggar
Karl Pastel
Hilja Ojalaid
Malle Lumiste
Leida Volke
Ivan Dubolazov
Taimi Tara
Eha Allik
Marta Annamaa
Juta-Marie Lemberg
Milvi Salve
Aleksandr Jegorkin
Leida Raevald
Paul Kasemägi
Vladimir Vello
Ülo Laumets
Heino Orav
Evi Tõruke

Uniküla
Aardla
Paluküla
Lange
Lange
Päkste
Roiu
Roiu
Koke
Ignase
Kriimani
Roiu
Tõõraste
Roiu
Metsanurga
Igevere
Ignase
Roiu

Mäeotsa
Keskuse 1-4
Mäe-Sagara
Veskioru
Langemäe 5-1
Vassila
Kesktänav 10-1
Oja 8-5
Musta
Kiige
Mõisamaja 1
Männi 5-2
Kaspri
Oja 3
Albre
Metsküla
Pikamäe tee 7-7
Männi 3-11

Toetused puuetega inimestele
Sotsiaaltoetuste seadus näeb
ette mitmesuguseid toetusi puuetega
inimestele, et kompenseerida nende
igapäevast toimetulekut, mis on puude
tõttu kulukam kui tervetel inimestel.
Inimese puue võib olla nii kehaline kui
vaimne. Toetuse saaja võib olla nii lapseeas kui ka töövõimetus- või vanaduspensionär.
Sellest aastast hakkasid toetust
saama üle 16-aastased puudega inimesed, lapsed said juba varem.
Kas inimesel olev puue on selline, mille olemasolul riik maksab toetust, seda otsustab arstlik ekspertiisikomisjon. Inimese suunab ekspertiisi tema
raviarst. Toetust makstakse inimesele,
kes on keskmise, raske või sügava puudega. Puude raskusastme määramisel
arvestatakse, kas ja kui palju inimene
vajab oma puude tõttu kõrvalabi. Puue
on sügav, kui abi ja järelevalve on vajalik pidevalt, ööpäevaringselt. Kui abi ja
juhendamist vajatakse küll iga päev,
kuid mitte pidevalt, on puue raske.

Keskmiseks loetakse puue, kui kõrvalabi vajatakse vähemalt kord kuus.
Toetuse suurus arvutatakse
igaks eelarveaastaks uuesti kehtestatava
riikliku sotsiaaltoetuse määra järgi.
Käesoleval aastal on selleks määraks
400 krooni. Toetus keskmise puudega
inimesele on 50% määrast, seega 200
krooni kuus, raske puudega inimesele
makstakse kuus 420 krooni (105% määrast) ja sügava puudega inimesele 640
krooni (160%).
Toetuse määramiseks on vaja
esitada isikut tõendav dokument (välismaalasel – nn. halli passiga elanikul –
peab selles olema kehtiv elamisluba),
arsti teatis ja ekspertiisikomisjoni otsus
puude raskusastme kohta. Toetuse saamise asjaajamist tuleb alustada oma
perearsti juurest.
Riik maksab toetust ka puudega inimese mittetöötavale hooldajale
või eestkostjale. Hooldaja määrab inimesele vajaduse korral hoolekandeasutus, kelleks on vallavalitsus. Vallavalitsusele tuleb esitada avaldused, milles

on kirjas nii hoolduse vajaja soov endale konkreetse hooldaja määramiseks kui
ka hooldaja nõusolek tema hooldajaks
olemiseks. Hooldajat saab vallavalitsus
määrata ainult teovõimelisele puudega
inimesele. Kui inimene ei saa aru oma
tegudest ega suuda neid juhtida, tuleb
talle määrata eestkostja. Seda saab teha
ainult kohus.
Hooldajatoetust makstakse ainult sügava või raske puudega inimeste
hooldajaile. Toetuse suurus on sügava
puude korral 400 krooni (100% toetuse
määrast), raske puude korral 240 krooni
(60% määrast) kuus.
Hooldajatoetuse saamiseks tuleb esitada lisaks eespool nimetatud
dokumentidele ka hooldaja tööraamat ja
taotleja peab omakäeliselt kinnitama, et
ta ei tööta.
Toetusi määrab taotleja elukohajärgne pensioniamet, seega Tartumaa
Pensioniamet Põllu t 1a. Konsultatsiooni ja abi annavad ka valla sotsiaaltöötajad.

Kas Sinu haigekassakaart on kehtiv?
Palume kõigil ravikindlustust omavatel isikutel kontrollida
oma haigekassakaardi kehtivust ning vajadusel pöörduda selle pikendamiseks Tartumaa Haigekassasse Tartus Põllu 1a.
Vallaarst Evi Tamm

Priiuse Seltsimajas
22. aprillil
Pensionäride kevadpidu.
Külas Haaslava meeskoor.
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Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kooskõlas Kohanimeseadusega ja Kohanimede
määramise korraga Haaslava vallas on tehtud ettepanek
määrata ametlikeks kohanimedeks

Aardla külas
Raadiomajaka – Aktsiaseltsile Tartu Lennujaam kuuluva
rajatise aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;

Roiu alevikus
Männi 3 - elamu aadressi- ja korteriomandi seadmisel tekkiva maa katastriüksuse nimena;
Oja 7 - elamu aadressi- ja korteriomandi seadmisel tekkiva
maa katastriüksuse nimena;
Oja 8 - elamu aadressi- ja korteriomandi seadmisel tekkiva
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
Sandra Rebase
Urmo Sorga
Sven Udras
Guido Soolepp
Aide Roosimäe

Kurepalu
Aardla
Aardla
Haaslava
Roiu

Kure-Loku
Keskuse 4-1
Keskuse 2-3
Järve
Oja 8-4

Tähtvere vallast
Tartust
Valgast
Tartust
Tõrvandist

Metsanurga
Lange
Uniküla
Uniküla
Uniküla

Uuetalu
Mäe
Kullamäe
Kullamäe
Kullamäe

Tartusse
Tartusse
Tartusse
Tartusse
Tartusse

Lahkusid vallast
Christina Vohla
Rein Pallo
Valmi Vassa
Christopher Peedoson
Ramon Peedoson

KODUKANDI LOOD L
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Millest jutustavad kohanimed
(Kasutatud Ilmar Voltri vahendatud
Lemming Rootsmäe ja Ilse Rootsmäe
käsikirjalist uurimismaterjali Kirjandusmuuseumist. Järg. Algus 2000. aasta veebruarikuu numbris)
Metsala – Asundustalu Haaslava külas Tuigo metsa lähedal. [1940.
aastal kuulus Oskar Savikule. Praegused omanikud: Miralda Puusepp ja
Maie Erik].
Metsavahi saar – Saar Aardla
järves. Kunagi kuulunud see Tuigo
(Kadaja) metsavahile.
Mets-Loku (Mõts-Loku) – vt
Loku
Miku – Koke küla vanatalu,
mille nimi ulatub tagasi 18. sajandisse.
(1744 oli peremeheks Micko Hans).
1782–1850 revisjonikirjades esineb
tõenäoliselt Soo (Sooh) ja 1858 Soola
(Sola) taluna. Päriseks osteti 1881 Johan Opmanni poolt. Kolhoosikorra ajal

asus seal Mitšurini-nimelise kolhoosi
keskus. [Enne natsionaliseerimist oli
talu omanikuks alates 1932.a. maist
Gustav Unne. Praegune maaomanik
suuremas osas on Eho Unne, uued
hooned kuuluvad Andres Hussarile]
Mitšurini-nimeline kolhoos –
Nõukogudeaegne ühismajand, mis hõlmas põhiliselt Koke küla maid, keskus
asus Miku talus, hiljem Kurepalu külas
Kure talus. Pärast likvideerimist ühendati riigimajandi – Kuuste sovhoosiga.
Molliku – Koke küla vanatalu,
mis 1782 – 1858 revisjonikirjades esineb Pori (Porri nr 62) taluna. Molliku
nimi esineb esmakordselt 1843 Võnnu
kirikuraamatu sünniregistris. Talu asus
kvoodimaal ja osteti mõisalt 1888. [Enne natsionaliseerimist oli talu omanik
Alvine-Elisabet Küün. Praegune omanik on Lembit Küün]
Munamägi vt Kunnimägi.

Musta – Koke küla vanatalu.
Oli samanimelisena olemas juba 17.
sajandi lõpul (peremees Musta Johan).
Varem asusid talu hooned Molliku talu
lähedal, kuid maade kruntiajamisel
1870. aastail pahandanud Musta talu
peremees maamõõtjat sellega, et tolle
piibust paar mahvi tõmmanud ja too
mõõtnud talu külast välja (Juhan Teder
1895 Koke). Talu asus kvoodimaal ja
osteti mõisalt välja 1888.a. [Talu omanikuks oli enne natsionaliseerimist
1940 a. Johanna Annamaa. Praegune
omanik on Jaan Annamaa]
Mustsoo (Mustsuu) – Koke külas Musta ja Mandli talude vahel Kikkamäe ääres asuv soo.
Muugaorg – Lange külas Vangi talu juures talu hoonete ja Vangimäe
vahel asuv lohk, kus enne sõda asunud
popsimaja, milles elanud Muuganimeline mees, kelle nime järgi nimeta-
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tudki Vangiorgu mõnikord Muugaoruks
(Eduard Ärs 1898 Aardla).
Mõra küla – esines selle nime
all juba 16. sajandil (1582 – Mera,
1588 – Meraküll) kuuludes 1582 Reola
ja 1588 Kriimani mõisale. Külas oli siis
5 talupoega ja mölder. 1638 on juba
Haaslava mõisa valduses, elab kaks
taluperet ja üks muu pere. Edaspidi oli
külas talusid 1688.a. 13-14, 1758.a. 14,
1782-1816.a. 17, 1834-1858.a. 16.
Pärast talumaade kruntiajamist 1870.
aastail jäi külla 13 talu: Hennu, Jugari,
Käo, Laugi, Lilu, Mällo, Peetsu, Roa,
Rüütli, Tiku, Tsobi, Ute ja Vanka. [Taludel on kasutatud ametlikest nimedest
erinevaid nimesid, mida kahjuks pole
Lemming Rootsmäe fikseerinud ja mis
ähvardavad nüüd käibelt kaduda].
Kolm viimast ühendati Nõukogude ajal
Tuigo külaga, hiljem ühendati mõlemad
külad. Külla kuulus üks popsikoht: AlaLilu.
Mõraküla luht – Haaslava küla
Laane, Paju ja Nõmme talude kohal
Emajõe ääres olevad heinamaad, mis
kuulusid Mõra küla taludele.
Mõra oja [nüüd ametlikult
Mõra jõgi] – Haaslava mõisa kohal
Emajõkke suubuv Võnnu ja Kambja
kihelkondade piiriks olev jõgi. Nimi
alates
16.
sajandist:
1536
–
Mellechtoja, 1627 – Meroya, 1638 –
Merrisch bäche. Nimetatakse Uniküla
kohal ka Uniküla oja ja Piirioja. Varem
olnud väga vähirikas. 20. sajandi algul
püüdnud Uniküla Hanso talu rahvas
ojast ühe ööga 1900 vähki, neist mõned
olnud 40 cm pikad.
Mõrsjaorg – Möldripalu vahtkonna vanast metsavahikohast 0,5 km
ida suunas olev sügav lohk, mille kaguveerul leidub kive ja on tuntav endine
põld ning lomp.
"Sääl ollu üts tüdruk, lubanu
katele mehele minnä, sis viidu sinna
orgu, seotu kummagi jala külge üts ärg
ja tõmmatu lahki" (Miili Raag 1886
Paluküla).
Sel jutul on palju teisendeid.
Mõne variandi järgi tõmmatud tüdruk,
kes end kahele mehele lubanud, lõhki
hobuste vahel (Aleksander Ilves 1899
Kärevere), teine jutt märgib lõhkitõmbamise põhjusena, et tüdruk keeldunud
rikkale noormehele minemast kuna armastanud vaest. (Emilie Mooses 1892
Kõvesilla). Ühe jutu järgi tõmmatud
siin mäel lõhki ilus rikas neiu tema austajate poolt, kes omavahel riidu läinud
(vt RKM I 5, 258). Ka kõneldakse
mõrsjast, kes peiule truudust vandunud
kui see sõtta läinud, mida aga pole
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suutnud pidada. Sõjast tagasitulnud
peig surmanud siin algul oma mõrsja ja
seejärel ka enda. Veel räägib vanajutt
kahest mõisnikust, kes mõlemad üht ja
sama tüdrukut ihaldanud, lepituseks
otsustanud siin tüdruku pooleks tõmmata, et kumbki võiks poolt omaks pidada.
Teisendi kohaselt ihaldanud sama neidu
mõisnik ja talupoiss ning kuna neiu
eelistanud viimast, lasknud mõisnik
meelepahas neiu kahe härja vahel pooleks tõmmata (Juhan Võõbus 1873
Hammaste).Vähem on levinud jutt, et
siin sattunud vastamisi kaks pulmarongi
ja tekkinud löömingus saanud mõrsja
surma.(Anna Rosi 1882 Mäletjärve).
Ka on kõneldud neiust, kes seotud kahe
mahapainutatud puuladva külge ja
tõmmatud niiviisi lõhki.
Kohta nimetatakse ka Mõrsjamäe org.
Mäe talu - Endine asundustalu
Koke külas endisest Peetri karjamõisast
üle tee. [Omanik enne maa natsionaliseerimist oli Johannes Teder. Praegu
asub talu kohal Rein Kaldale kuuluv
Oksa elamu]
Mäe-Luusepera – Unikülas
asuva Marguse talu paralleelnimetus.
Mäeotsa talu – endine asundustalu nr 39 Unikülas. [1940.a. oli
omanik Voldemar Vernomasing, kelle
pärijad võtsid võõrandatud maa eest
kompensatsioon.. Praegu kannab sama
nime korteriomanditest koosnev mitmepereelamu Unikülas].
Männiku talu - endine kandikoht ja asundustalu nr 72 Mõra (Tuigo)
külas. 100–200 meetrit lääne pool asuvas männikus leidub rohkesti kääpa- ja
vallitaolisi moodustisi ning kaevatud
auke. Osa neist on II maailmasõja aegsed, osa vanemad. Siin olnud Rootsi
sõja aegne matusepaik (Oskar Silm
1888 Igevere). [Talu omanik oli 1940
a. Eduard Kitsel, kes ostis talu 1934.a.
Praegune omanik on Olev Häide].
Mätku talu – Endine popsikoht Aardla külas Treiali talu maal, nn
Kakutare. [Praegu on ametlikuks nimeks Mätliku, omanik on Alar-Ants
Kesvatera].
Möldripalu – endine riigimetsa
vahtkond, suur metsamassiiv Uniküla,
Paluküla ja Lootvina vahel. 1890.a. oli
vahtkonna suuruseks 313,36 tiinu, millest metsa 271,47 tiinu. Nime saanud
mets ühe jutu kohaselt sellest, et vanasti
olnud metsavahikoha asemel talu, mille
peremees teinud endale "teraõõrmise
kivi" (käsikivi), millega omandanud
möldri nimetuse (Ernst Schwalbe 1902
Paluküla).

Metsast
Mõrsjaoru
ja
Taivatahra vahel on leitud majade vundamente, mis arvatakse olevat varem
kuulunud röövlitele. Vanasti olnud mets
paljude röövlite tõttu väga kardetud.
Möldripalu metsavahitalu –
asus varem Uniküla piiril.
Neeruti lomp – Igevere külas
Toomu talu maal hooneist 0,4 km idas
tee ääres asuv kinnikasvanud lomp,
mille ääres elanud 19. ja 20. sajandi
vahetusel Neeroti-nimeline Klaose talu
pops (Leho Toom 1885 Igevere).
Niiduserva talu – Aardlapalu
küla väiketalu. [Praegune omanik:
Taniel Säägi]
Nurme talu – Endine Koke küla Miku talu popsikoht, nn Sagara tare.
[Praegune majaomanik: Roman Peil]
Nõmme – endine asundustalu
Haaslava külas. [aastail 1931 – 1940
oli talu omanik Valdur (ValterAdalbert) Toom. Talu praegune nimi on
Uus-Nõmme; omanikud Lembit Prost
ja Helle Prost]
Oja – endine asundustalu
Haaslava külas Mõraoja kaldal. [Endiste taluhoonete omanik Maibi Jõelo]
Oksisoo (Oksisuu) – Oli 1960.
aastail metsaga kaetud Aardla külas
endine Roodna talu heinamaa Haaslava
küla Raamatu talu lähedal (Eduard
Grossberg 1883 Aardla).
Oru talu – Unikülas endise
Vene talu küljest 1895a. paiku eraldatud talu Kriimani oru kaldal endisel
karjamaal. Tolleaegse peremehe perekonnanime Roog järgi nimetatud ka
Ruvva taluks (Liine Hüdse 1899
Kriimani; Alfred Zoobel 1902 Tartu)
Oru talu – Asundustalu Koke
külas endise Peetri karjamõisa keskuses. [Omanik 1929 – 1940 oli Jakob
Käppa; Hooned on August Vohla pärandvara]
Orupäälne – endise Sabali talu põld Kitsekülas Kriimani oru ääres
talust 1 km kaugusel, kus praegu [1960.
aastail] on kruusaauk . 20. sajandi algul
on siit leitud vanaaegseid ümmargusi
rauast kahurikuule (Alfred Zoobel 1902
Tartu)
(Järgneb)

5

Teataja

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

25.01.2001

nr. 24

Toimetulekutoetuse määramise ja maksmise kord Haaslava vallas
Lähtudes Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953; 1997, 35, 538; 77, 1309; 2000, 33, 198)
paragrahvi 5 lõigetest 1 ja 4, paragrahvi 22 lõikest 3, Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusest nr 318 Riiklike sotsiaaltoetuste maksmise tingimuste ja korra kehtestamine (RT I 1996, 91, 1615; 1997, 20, 334; 99, 1609; 1999, 52, 565; 74,
696; 96, 849), Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada Toimetulekutoetuse määramise ja maksmise kord Haaslava vallas (lisatud).
2. Määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus vastuvõtmisele järgneval päeval ning jõustub kolmandal
päeval pärast avalikustamist
3. Määrus saadetakse avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.

Avo Samarüütel
Volikogu esimees

TOIMETULEKUTOETUSE MÄÄRAMISE JA MAKSMISE KORD
HAASLAVA VALLAS
I. ÜLDOSA
1. Toimetulekutoetust makstakse isikutele ja pereliikmetele, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukoht on Haaslava vallas ja kelle tulud pärast alaliste eluasemekulude normpinna ulatuses katmist on alla Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
toimetulekupiiri.
2. Eluasemekulude eest tasumata jätmisel toimetulekutoetuse taotlejale järgmises kuus eluasemekulusid toimetulekutoetuse määramisel arvesse ei võeta.
3. Taotleja ja tema pereliikmete sissetulekute tahtliku varjamise või valeandmete esitamise korral lõpetatakse toetuse
määramine ja makstud raha nõutakse kohtu korras tagasi.
4. Vallale eraldatavate toimetulekutoetuse vahendite piisavuse korral on vallavalitsusel õigus oma korraldusega määrata isiku toimetulekuks oluliste kulutuste osaliseks katmiseks täiendavaid sotsiaaltoetusi.

II. TOIMETULEKUTOETUSE MÄÄRAMINE
5. Toimetulekutoetusi määratakse igakuuliselt kuni 20. kuupäevani dokumentaalselt tõestatud normeeritud eluasemekulude ulatuses.
6. Toimetulekutoetuse määramise aluseks on taotleja ja tema pereliikmete sissetulek, kusjuures pereliikmeteks loetakse toimetulekutoetuse taotlejat, tema abikaasat või temaga abielulistes suhetes samas eluruumis elavat isikut, nende ülalpidamisel olevaid lapsi ja vanemaid ning teisi ühtset tuluallikat ühiselt kasutavaid või ühise majapidamisega isikuid.
6.1. Pereliikmeteks loetakse ka ajutiselt registrijärgsest elukohast mujal viibivad Eesti Vabariigi riiklike või EV Haridusministeeriumi antud koolitusluba omavate õppeasutuste päevase õppevormi õpilased ja üliõpilased, samuti kaitseväes viibivad ajateenijad.
7. Pere tulude hulka arvatakse kõik sissetulekud.
7.1 Pere tulude hulka ei arvata ühekordseid riiklikke toetusi ega Haaslava valla eelarvest makstavaid täiendavaid sotsiaaltoetusi.
8. Toimetulekutoetuse määramisel võetakse eluasemekulud arvesse nendel perekondadel, kelle täisealised liikmed
töötavad, õpivad Eesti Vabariigi riiklike või Haridusministeeriumi poolt väljaantud koolituslubasid omavate õppeasutuste päevases õppevormis, saavad riiklikku pensioni või on ametlikult tunnistatud töötuks. Kulude arvestamisel lähtutakse Vabariigi
Valitsuse ning Haaslava Vallavalitsuse poolt kehtestatud või kooskõlastatud kulunormidest, hindadest ja tariifidest.
9. Toimetuleku määramisel võetakse eluasemekulud arvesse eluruumi normpinna ulatuses. Normpinnaks loetakse 18
2
2
m üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m pere kohta. Juhul kui tubade arv võrdub seal alaliselt elavate elanike arvuga,
2
võetakse kulude arvestamisel aluseks üldpind. Üksi elava pensionäri normpinnaks arvestatakse maksimaalselt 51 m , olenemata
tubade arvust.
10. Toimetulekutoetuse määramisel võetakse alaliste eluasemekuludena arvesse:
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10.1. Eluruumi hooldustasu või korteriüüri tegelike kulude ulatuses maksedokumentide alusel, kuid mitte üle vallavalitsuse poolt kehtestatud üüri piirmäära.
10.2. Tasu veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuste eest vastavalt tegelikele kuludele maksedokumentide alusel.
10.3. Tasu kütte eest:
10.3.1. tsentraalse soojavarustusega hoonetes – tasu soojuse eest maksedokumentide alusel vastavalt tegelikele kuludele;
10.3.2. ahiküttega elamutes ja korterites – tegelikud kulud eluruumide kütmiseks, kuid mitte üle 4.50 krooni
ühe ruutmeetri köetava pinna kohta kuus;
10.3.3. elektriküttega elamutes ja korterites – dokumentaalselt tõestatud tegelikud kulud, kuid mitte üle 22
kWh ühe ruutmeetri köetava pinna kohta kuus.
10.4. Tasu sooja vee eest:
10.4.1. ahiküttega elamutes – tegelikud kulud sooja vee valmistamiseks, kuid mitte üle 15 krooni taotleja
kohta kuus, millele iga ülejäänud pereliikme kohta lisandub 7 krooni kuus;
10.4.2. elamutes, kus on statsionaarne gaasipliit ja -veesoojendi – tegelikud kulud maksedokumentide alusel,
kuluga mitte üle 10,0 kg vedelgaasi taotleja kohta kuus, millele lisandub iga ülejäänud pereliikme kohta 5.0 kg kuus.
10.4.3. elamutes, kus sooja vee valmistamiseks kasutatakse elektriboilereid – tegelikud kulud maksedokumentide alusel, kuluga mitte üle 20 kWh taotleja kohta kuus, millele lisandub iga järgmise pereliikme kohta 10 kWh kuus.
10.5. Elektrienergia kulu eluruumide valgustamiseks kuni 0,5 kWh normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus maksedokumentide alusel.
10.6. Elektrienergia kulu statsionaarsele elektripliidile, vedelgaasi kulu statsionaarsele gaasipliidile, tahke kütuse kulu
pliidile:
10.6.1. elektrienergia kulu statsionaarsele elektripliidile maksedokumentide alusel kulunormiga kuni 60 kWh
kuus taotleja kohta, millele iga järgmise pereliikme kohta lisandub 20 kWh kuus;
10.6.2. vedelgaasi kulu statsionaarsele vedelgaasipliidile – tegelik kulu maksedokumentide alusel kulunormiga kuni 6,0 kg taotleja kohta kuus, millele iga järgmise pereliikme kohta lisandub 2,0 kg kuus;
10.6.3. tahke kütusega pliidiga elamutes ja korterites – ühe taotleja kohta kuni 35 krooni kuus, millele iga
järgmise pereliikme kohta lisandub 10 krooni kuus.
10.7. Tasu prügiveoteenuste eest vastavalt tegelikele kuludele maksedokumentide alusel.
11. Toimetulekutoetuse määramiseks tuleb taotlejal esitada Haaslava Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale järgmised
dokumendid:
11.1 pass või muu isikut tõendav dokument;
11.2 pangakonto number;
11.3 elamu omaniku või valdaja poolt allkirjastatud andmed eluruumi üldpinna ning seda alaliselt kasutavate isikute
arvu kohta;
11.4. dokumendid, mis tõendavad taotleja alalisi eluasemekulusid;
11.5. tööandja tõend eelmise kuu töötasu kohta koos tulumaksu äranäitamisega;
11.6. tõendid pensioni, stipendiumi, töötu abiraha, dividendide, lastetoetuste ja muude sissetulekute suuruse kohta;
11.7. tõend füüsilise isiku tulumaksuga maksustava tulu kohta;
11.8. töötust või üle 16-aastase lapse õppimist tõendav dokument;
12. Vajadusel on valla sotsiaaltöötajatel õigus nõuda täiendavaid dokumente pere koosseisu või sissetulekute kohta.
III. TOIMETULEKUTOETUSE MAKSMINE
13. Toetus kantakse vallavalitsuse raamatupidamise poolt taotleja pangakontole või taotleja kirjaliku avalduse alusel
eluruumi omaniku, haldaja või taotlejale teenuse osutaja pangakontole.
14. Toetuse määramisel tekkinud vaidlusi lahendab Haaslava Vallavolikogu sotsiaalkomisjon.

PEREJUUKSUR
Hille Reinvald
Roiu, Männi 5-1
Teisipäev
10 – 18
Neljapäev
10 – 18
Laupäeviti paariskuupäevadel
Tere tulemast!
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Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

15.03.2001

nr 26

Haaslava valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine
Juhindudes Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102, 670) ja kooskõlas
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 6 lõikest 1 Haaslava
Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada Haaslava valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kasutamise eeskiri vastavalt lisale.
2. Määrus saata avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
3. Määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus ning jõustub 20. märtsil 2001. aastal
Avo Samarüütel
Volikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

15.03.2001

nr 27

Vee-ettevõtete tegevuspiirkondade määramine Haaslava vallas
Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 6
lõikest 1, Planeerimis- ja ehitusseaduse (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398 ja 399; 95, 843;
2000, 54, 348) paragrahvi 3 lõikest 2 ja Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999, 25, 363; 2000, 39, 238; 102,
670) paragrahvi 7 lõikest 3 Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada Haaslava valla haldusterritooriumil Roiu, Sillaotsa, Aardla ja Ignase ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni
tegevuspiirkonnad ja nende piirid vastavalt lisale.
2. Määrus saata avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
3. Määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus ning jõustub 20. märtsil 2001.
Lisa: Haaslava valla haldusterritooriumil moodustatud Roiu, Sillaotsa, Aardla ja Ignase ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni
tegevuspiirkonnad.
Avo Samarüütel
Volikogu esimees
Kuna ühisveevärki ja -kanalisatsiooni puudutavad määrused on väga mahukad, ei saa me neid kahjuks infolehes tervikuna
avaldada. Iga asjast huvitatu võib aga nendega tutvuda vallamajas ja Roiu raamatukogus, samuti avaldatakse nad Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis, kust nad on Interneti kaudu kõigile kättesaadavad.

Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

15.03.2001

nr 28

Haaslava valla Sillaotsa Põhikooli pedagoogide töötasustamise aluste, palga alammäärade ja palgaastmete kinnitamine
Kooskõlas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42,497; 79, 739; 2000, 33, 195; 54, 349; 2000 95,
611) paragrahvi 44 lõikest 3 ja paragrahvi 45 lõikest 2 ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 18.01.2001 määrusega nr 27 (RTI
2001, 10, 46) kinnitatud Seaduses "2001.aasta riigieelarve" valla- ja linnaeelarvete toetusfondi hariduskuludeks määratud
eraldiste jaotamise korrast ja Haaslava Vallavolikogu 25.01.2001 määrusega nr 25 kinnitatud Haaslava valla 2001. aasta eelarvest Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada Haaslava valla Sillaotsa Põhikooli pedagoogide töötasustamise alused ja palga alammäärad vastavalt lisale 1.
2. Kinnitada Haaslava valla Sillaotsa Põhikooli pedagoogide palgaastmed vastavalt lisale 2.
3. Määrusega kinnitatud töötasustamise aluseid, palga alammäärasid ja palgaastmestikku rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.
jaanuarist 2001.a.
4. Määrus saadetakse avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmebaasis.
5. Määrus avalikustatakse Haaslava valla põhimääruses sätestatud korras Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus ning jõustub 20. märtsil 2001
Avo Samarüütel
Volikogu esimees
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Lisa 1
Haaslava Vallavolikogu
15.03.2001 määrusele nr 28

Sillaotsa Põhikooli pedagoogide töötasustamise alused ja palga alammäärad
1. Võttes aluseks pedagoogide vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja atesteerimisel omistatud ametijärkusid, kinnitada Sillaotsa Põhikooli
õpetajatele alljärgnevad palga alammäärad:
1.1. Nooremõpetaja
4300 krooni
1.2. Õpetaja
4600 krooni
2. Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi alammäär on 15% madalam vastava ametijärgu kõrgharidusega pedagoogi palgamäärast:
2.1. Nooremõpetaja
3655 krooni
2.2. Õpetaja
3910 krooni
3. Õpetajana töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele palgamäär on keskhariduse ja keskerihariduse
puhul vähemalt 2654 krooni ning kõrghariduse puhul vähemale 3060 krooni.
4. Direktori miinimumpalgamäär on lähtudes õpilaste arvust koolis:
4.1. 121-300 õpilast
7110 krooni
5. Direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal miinimum palgamäär lähtudes õpilaste arvust koolis:
5.1. 121-300 õpilast
5940 krooni
6. Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse õpetajale tasu tema ametikoha palgamäärale vastavast palgamäärast:
6.1. Nooremõpetaja
645 krooni
6.2. Õpetaja
690 krooni
6.3. Kvalifikatsioonita õpetaja
400 krooni
7. Teiste pedagoogiliste töötajate palga alammäärad kõrghariduse olemasolul on 3060 krooni ning keskeri- ja keskhariduse korral 2654
krooni.
7.1. Nimetatud palgamääraga tasustatakse huvijuhti, pikapäevarühma kasvatajat, koorijuhti, logopeedi, kooliraamatukoguhoidjat ja infojuhti.
8. Direktoril on õigus maksta aastaeelarve töötasudeks ettenähtud summa piires lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest, preemiaid
nõutavast tulemuslikuma töö eest ja ühekordseid toetusi töölepingus sätestatud tingimustel ning kooli hoolekoguga kooskõlastatud ja õppenõukogu poolt välja töötatud alustest lähtudes.
8.1. Täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest pedagoogile lisatasu maksmise määraks on kuni 50 protsenti
tema ametikoha palgaastmele vastavast kuupalgamäärast.
8.2. Kõikidele töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid ühekordseid toetusi ja preemiaid makstakse samal alusel ka kooli direktorile.
9. Tunnipalga arvutamisel lähtutakse kuu keskmisest töötundide arvust:
9.1. 35-tunnise üldtööaja puhul 147,7
9.2. 32-tunnise üldtööaja puhul 134,9
9.3. 30-tunnise üldtööaja puhul 126,5
10. Tunnipalga alusel tasustatakse asendustunde.
Lisa 2
Haaslava Vallavolikogu
15.03.2001 määrusele nr 28

Sillaotsa Põhikooli pedagoogide palgaastmed ja palgamäärad
Palgaaste
14
15
16
17

Palgamäär
2654
2850
3060
3760

18
19
20
21
22

4010
4300
4600
4920
5230

23
24
25
26
27

5580
5940
6340
6705
7110

28
29
30

7520
8030
8540

Mälestame lahkunuid

Salme Paal
30.04.1912 – 11.02.2001
Kriimani

Irene Hansen
10.05.1916 – 15.02.2001
Mõra

Milvi Oknova
11.02.1954 – 22.02.2001
Roiu

Enno Lepp
13.05.1945 – 12.03.2001
Uniküla

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