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Haaslava valla infoleht

Vallavalitsuse töötajad Saksamaal
Märtsikuu viimase nädala
veetsid neli meie vallavalitsuse
töötajat: sotsiaalnõunik Anu
Kruus, pearaamatupidaja Ida
Talbonen, vallasekretär Aavo
Omann ja maanõunik
Vahur
Nõgene omavalitsustöö kogemusi
saamas Saksamaal
MecklenburgVorpommerni
Liidumaal Mecklenburg-Strelitzi
maakonnas.
Õppereis sai teoks
Saksa riigi kulul,
finantseerijaks oli
Friedrich
Eberti
fond, mistõttu meie
valla raha ei pidanud kulutama.
Laupäevane
päev kulus lennureisiks Tallinnast Hamburgi ja
sealt mikrobussiga Neu-Strelitzi
linna. Pühapäeval tehti meile
linnaekskursioon ja tutvustati
maakonna üldandmeid. Alates
esmaspäevast muutus õppeprogramm tihedaks. Külastati
maavalitsuse erinevaid ameteid
ja osakondi, kus vastava ala
spetsialistid oma tööd tutvustasid
ja kellega arutasime ühiseid või
meil lahendust mitteleidnud
probleeme. Kuna tegemist oli

endise Saksa DV territooriumil
asuva uue liidumaaga, oli
omavalitsuse
ümberkorraldamisel väga palju
sarnaseid probleeme. Et aga neil

on
kõrval
väljakujunenud
süsteemiga Saksa riik, on
ümberkorraldustes jõutud meist
kaugemale ja nii mõnestki asjast
tasub eeskuju võtta. Niipalju
muidugi, kui meie kohalike
omavalitsuste
seaduse
erinevused seda võimaldavad.
Üks hommikupoolik oli
pühendatud
haridusja
koolikorraldusele, külastati ka
puuetega laste kooli ning arutati
vaimsete ja füüsiliste puuetega

laste ja täiskasvanutega tekkivate
probleemide lahendamist. Samal
päeval arutati üksikasjalikult
eelarve koostamist ja täitmist
ning muid finantsküsimusi.
Terve päev
pühendati
keskkonnakaitsele
ja
prügimajandusele.
Tundsime
huvi,
kuidas on saavutatud
Saksamaal
üldtuntud linnade
ja maa-asulate heakord, prügi ja jäätmete kogumine ja
sorteerimine juba
kodudes ja majaomanike
poolt.
Selleks
on
sakslaste
arvates
kulunud 30 aastat,
kuid
aktiivne
kasvatustöö, mis
algab
juba
koolieelikutest,
lasteraamatutest
ja
teatrietendustest on kujundanud kõrge
keskkonnakaitselase teadlikkuse
ja täiesti endastmõistetavad
käitumismaneerid. Külastasime
ka prügi (selle osa, mis koosneb
kergest taarast ja pakenditest)
sorteerimisettevõtet, kus sorteeritakse sinistest ja kollastest
kastidest ja kottidest - värv on
prügi liigi tunnus - kokkutoodud
prügi, pressitakse liikide kaupa

2

8-tonnisteks
brikettideks
ja
saadetakse
edasi
ümbertöötlejaile. Tegelikult pole
seal mingit tehnikaimet, töö
tuletab
meelde
kartulisorteerimisliini
ja tehak-se ühe mehe
ja 8 naise poolt praktiliselt käsitsi. Jõudlus
on aga nii suur, et
maakonna
prügile
võiks mujaltki lisa
tuua, kui oleks vajadust. Samal päeval
külastasime ka maakonna heitvete puhastusjaama,
kus
biotiikide
süsteem
funktsioneerib
laitmatult
võrreldes
meie
omadega.
Kolmapäevane päev oli
omavalitsuse töö korraldusega
tutvumiseks. Arutasime huvitavaid omavalitsusprobleeme ja
võrdlesime
omandija
maareformi kulgu kahes riigis
vaadatuna omavalitsuse tasemelt.
Külastasime ka juhuslikult samal
ajal toimunud maapäeva istungit,
mille
ettevalmistatuse
taset

Teataja

näitab kasvõi see fakt, et tunni
aja jooksul jõuti läbi arutada ja
otsustada 12 küsimust vaatamata
sellele, et esindusorgan jagunes

selgelt
erinevate
vaadetega
kolmeks fraktsiooniks.
Ühe päeva veetsime
kõige
väiksemas
omavalitsusüksuses
Burg
Stargardi linnas, mida võiks
suuruselt võrrelda meie Elvaga.
Kohalik linnapea, kuulnud, et
meil on omavalitsus ühetasandiline, pidas seda heaks
saavutuseks omavalitsuste iseseisvusel ja põhjustas muidugi

lahkarvamusi meie võõrustajaiks
olnud teise astme omavalitsuse
töötajate poolt. Töökorralduses
on muidugi meie omast kardinaalselt erinev tehniline varustatus- kontoriseadmed, arvutid
ja arvutiprogrammid.
Huvitavaid
kogemusi
saadi
vestluses
sotsiaalameti
juhatajaga.
Meie sotsiaalnõunikul
tekkis mitmeid mõtteid
sotsiaalabi
korralduse
kohta,
mida on võimalik vallas juurutada. Sarnane
poliitiline ja majanduslik üleminekuolukord teeb
siingi
probleemid
väga
sarnaseks.
Olime pidevalt ka kohaliku ajakirjanduse tähelepanu
objektiks ning meie sealviibimisest ja võetud intervjuudest
avaldati materjale vähemalt
neljal korral. Saksa ajalehtedest
on pärit ka lisatud fotomaterjal.

Vallavolikogus
Volikogu istungist 22.03.1994 võttis osa
volikogule, et komisjon otsustas nimetatud
üheteistkümnest valitud liikmest kuus. Esimese
lisatingimusi mitte välja töötada ning tagastada
päevakorrapunktina kuulati maa- ja omandilaut ilma piiranguteta.
reformi
komisjoni
Kuna aktsiainformatsiooni Puusta
selts “Voore” pole
talu
õigusvastaselt
nõus objekti lisaVallavolikogu esimees
võõrandatud
lauda
tingimusteta üle andtagastamise
kohta.
ma ja on nende kohta
VOLDEMAR KUNINGAS
______________________________________ _____
Eelmisel istungil tegi
teinud oma ettevolikogu komisjonile
panekud vallavalitVastuvõtuajad
ülesandeks
töötada
susele, otsustas voliHaaslava vallamajas
välja hoone tagaskogu suunata küsiigal
esmaspäeval
kell
10
12
tamise
muse
maaja
lisatingimused, mis
omandireformi kokindlustaksid Vooremisjonile tagasi lisamäe suusa- ja rahvaspordikeskuse edasise häireteta
tingimuste väljatöötamiseks. Vallavalitsuse kui
tegevuse. Komisjoni esimees Tõnu Ojamaa teatas
vara tagastamise korraldaja poolt esitatud eelnõu,

Teataja

et lisatingimused töötataks välja vallavalitsuse
poolt ei leidnud volikogu istungist osavõtjate
toetust ning lükati hääletamise tulemusel tagasi.
Teiseks kuulati istungil revisjonikomisjoni
esimehe ettekannet vallavalitsuse allasutuste
revideerimise tulemuste kohta. Revisjoni käigus
kontrolliti
munitsipaalettevõtte
“RAV”
ja
osaühingu
“Priiuse
Seltsimaja”
finantsmajanduslikku tegevust. Vallavalitsusele tehti
ülesanded revisjonikomisjoni aktis toodud
ettepanekute realiseerimiseks. Revisjonikomisjon
pidas vajalikuks kehtestada ME RAV tööks
kasutavatele isiklikele autodele kütuse kulunorm
ning viia läbi kordusrevisjon osaühingus “Priiuse
Seltsimaja” pärast sealse raamatupidamise
korrastamist.
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Volikogu
vaatas läbi vallavalitsuse
tellimusel valminud valla vapi kavandid ning valis
neist ühe välja edasiseks töötlemiseks.
Volikogu otsustas erastada valla veoauto
UAZ 3303 lisatingimusega, et seda kasutataks 3
aasta jooksul piima veoks tootjatelt töötlevasse
ettevõttesse.
Vaadati läbi volikogule esitatud avaldusi.
Aksel Reit on esitanud avalduse, milles soovib
tühistada
vallavalitsuse
korraldust
temale
kuuluvate hoonete juurde maa tagastamata jätmise
kohta õigusjärgsele omanikule, sest ta sooviks
rohkem maad; teise avalduse esitas Puusta talu
maa osas omandireformi õigustatud subjektiks
tunnistatud Tiiu Malm, kes taotleb Enn Otsusele
taluseaduse alusel kasutada antud talumaa piiride
muutmist. Volikogu otsustas edastada avaldused
lahendamiseks volikogu maa- ja omandireformi
komisjonile.

Politseikroonikat
8.märtsil varastati Lange külas seisvast
sõiduautost
riikliku numbriga M3848EA
autoraadio “Ural- Auto”
Veebruarikuu lõpul murti sisse Uniküla
külas V.Makoveile kuuluvasse majja, mida omanik
kasutab põhiliselt suvel ja varastati sealt
mitmesuguseid esemeid koguväärtuses 3200
krooni.
Jaanuarikuus varastati Roiul Kõivukülas
asuva ühistu “Udre” saekaatrist 5 thm servatud
laudu, millega tekitati ühistule kahju 8000 krooni.
Ajavahemikul 20.märtsist kuni 5.aprillini
on tungitud sisse Lõuna Elektrivõrkude Roiu

meistrijaoskonna territooriumile ning varastatud
sealt 500 kg alumiiniumjuhet ja 200 kg
alumiiniumlatte.
*
Kuna Haaslava konstaabel Ivar Dubolazov viibib
pikemaajalistel täienduskursustel, asendab teda
Andres Ruben, keda saab kätte Ülenurme
politseijaoskonnast tel. 415402. Vastuvõtuajad
Haaslava vallamajas on endiselt igal teisipäeval 1417 ja reedel 10-13.

Teadmiseks elektrienergia tarbijaile.
Käesolevaks
ajaks
peavad kõik Haaslava valla
territooriumil
paiknevad
elektrienergia tarbijad omama
lepingut
“Energiamüügiga”.
Erandiks on Roiul asuva
Männiku
alajaama
tarbijad
(endine Kuuste sovhoosi garaaz,
vana töökoda, meierei ja viis
majapidamist), kelle üleviimine
“Energiamüügi” alluvusse seisab
veel ees.
Olmetarbija lepinguks on
arvestuskaart tema isiku, elukoha

ja arvesti andmetega. Kaardil
olevate andmete andmete alusel
väljastatakse
arveldusraamat,
milles abonent teeb ise vajalikud
arvestused.
Pärast
makse
tasumist jääb üks täidetud osa ,
millele on löödud makse
vastuvõtnud asutuse tempel,
arveldusraamatusse, teise osa
saadab
makse
vastuvõtnud
asutus “Energiamüügile”. Kõigi
abonentide andmed on sisestatud
arvutisse,
mis
kontrollib
maksmise sagedust, arvutuste

õigsust, tarbimise mahtu jm.
Eksimuste ja ebatäpsete andmete
puhul trükib arvuti välja
nimekirja
kontrollimiseks.
Praegu on palju segadust
kortereid vahetanud tarbijatega.
Kui inimene lahkub
senistest ruumidest ja lõpetab
seal elektrienergia tarbimise,
peab ta fikseerima arvesti näidu,
tasuma selle näiduni kasutatud
elektrienergia eest ja lõpetama
lepingu 7 päeva jooksul pärast
oma lahkumist. Kui uus tarbija ei
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ole sõlminud “Energiamüügiga”
lepingut ja eelmine jättis arve
tasumata, on eleektrimüüjal
õigus lülitada tarbija võrgust
välja.
Kui tarbija on lülitanud
elektriseadmed võrku omavoliliselt, kasutab elektrienergiat
ilma “Energiamüügiga” lepingut
omamata või on tema juures
avastatud
arvestusseadmete
rikkumine
(plommide
eemaldamine,
seadme
lõhkumine,
arvesti
riketest
mitteteatamine), on elektrimüüjal
õigus lülitada tarbija võrgust
välja ning teha elektrikulu
ümberarvutus alates lepingu

Teataja

sõlmimise või arvestusseadme
viimase kontrollimise päevast.
Abonentide ülevõtmisel
on jäänud ilma arvestussüsteemideta või omanikuta
objekte (kuurid, eraldiasuvad
laudad ja kõrvalhooned jt.)
elektrivõrgust lahti ühendamata.
Kõigil,
kes
neid
objekte
kasutavad, palume teatada Tartu
Maaelektrivõrgu Kuuste meistripunkti tel. 490118 nende võrgust
lahtiühendamiseks. Kui seal
tarbimist ei ole olnud, ei tehta ka
ümberarvestust
omavolilise
tarbimise kohta, kuid hilisemaid
pretensioone ei arvestata.

Abonentide
vastuvõtt
toimub ka Roiul Tartu Maaelektrivõrgu Kuuste meistripunktis iga kuu teisel ja viimasel
reedel kella 9-11, tel. 490118.
Esmaspäevast
reedeni
kella 8-16 saab informatsiooni,
samuti edasi anda teateid
arvestiriketest “Energiamüügi”
Tartu maajaoskonda, mis asub
Tartus, Turu 21, tuba 3; tel.
431640.
Elektrienergia eest soovitame tasuda iga kuu, kuid mitte
harvemini kui kord kvartalis.
Peeter Hüsson
“Energiamüügi” inspektor

ÕIGUSAKTID
Väljavõtteid vallavalitsuse korraldustest.
nr. 247
20.03.1995
Anti
asutamisluba
mittetulundusühingule
“Haaslava
Jahimeeste Selts”.
nr. 248
20.03.1995
Kinnitati Haaslava külas Juuli Utsalilt õigusvastaselt
võõrandatud Kuke A-23 talu maa võõrandamisaegne
maksumus ning määrati kompensatsioon omandireformi
õigustatud subjektile Luule Kobakule, kes elab Võru
maakonnas Rõuge vallas 3,08 ha maa eest 24100 krooni.
nr. 249
20.03.1995
Kinitati Haaslava külas Therese Meusilt õigusvastaselt
võõrandatud Lohu 8 talu maa võõrandamisaegne maksumus
ning määrati kompensatsioon omandireformi õigustatud
subjektile Peeter Meusile, kes elab Tartus Tähe 111-3
tagastamata jäänud 2,7 ha maa eest 16300 krooni.
nr. 250
20.03.1995
Kinnitati Metsanurga külas Rudolf Kilgilt õigusvastaselt
võõrandatud Tüüra 18 talu maa võõrandamisaegne maksumus
ning määrati kompensatsioon omandireformi õigustatud
subjektile Heldur Meusile, kes elab Põlvas Uus t.9-46
tagastamata jäänud 2,7 ha maa eest 12700 krooni.
nr. 251
20.03.1995
Kinnitati Mõra külas Johannes-Aleksander Hansenilt
õigusvastaselt
võõrandatud
Utte
67
talu
maa
võõrandamisaegne maksumus ja määrati kompensatsioon ½
maa eest omandireformi õigustatud subjektidele Ave
Hansenile, kes elab Tartus Tähe 51-2 ja Ain Hansenile, kes
elab Tartus Puusepa 17-3 kummalegi 1/4 maa eest á 58000
krooni.
nr. 252
20.03.1995
Kinnitati Haaslava külas Peeter Reinholdilt õigusvastaselt
võõrandatud Kruusaaugu A-51 talu maa võõrandamisaegne
maksumus ning määrati kompensatsioon omandireformi
õigustatud subjektile Aino-Elviira Serkale, kes elab Nõo
vallas Meeri külas 11,5 ha maa eest 92500 krooni.

nr. 257
03.04.1995
Otsustati müüa eelläbirääkimiste tulemusena veoauto UAZ
3303 Jüri Riibakule lisatingimusega, et ostja kohustub
kasutama kolme aasta jooksul autot piima kokkuveoks valla
piimatootjatelt.
nr. 258
03.04.1995
Kinnitati vallavalitsuse osalusel korraldatavate ülevallaliste
kultuuriürituste plaan 1995. aastaks. Sel aastal on planeeritud
järgmised üritused:
mai
emadepäeva üritus
juuni
võidupüha ja jaanipäeva üritus,
Vooremäe mängud
juuli
meeskooride laulupäev
august
suvelõpupidu
detsember
jõulupeod
nr. 256 27.03.1995
Kinnitati Roiu alevikus (Päkste külas) Karl Käärikult
õigusvastaselt võõrandatud Marguse 17 talu hoonete,
põllumajandusloomade ja -inventari võõrandamisaegne
maksumus ning määrati kompensatsioon 100752 krooni
omandireformi õigustatud subjektile Tatjana Käärikule, kes
elab Põlva Maakonnas Ihamaru vallas.
nr. 255
27.03.1995
Otsustati tagastada omandireformi õigustatud subjektile
Leida Zooberile
Johannes Toom´ilt õigusvastaselt
võõrandatud Redeli talu laut, mis asub Roiu alevikus
(Kõivuküla külas).
nr. 254 27.03.1995
Otsustati alustada menetlust Roiu alevikus (Kõivukülas)
Johannes Toom´ilt õigusvastaselt võõrandatud vara (hooned,
põllumajandusloomad ja -inventar) kompenseerimise kohta
omandireformi õigustatud subjektile Leida Zooberile, kes
elab Roiu alevikus Redeli talus. Hoonete võõrandamisaegse
maksumuse kindlakstegemiseks määrati ekspertiis.

