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26. augustil 2013.a, Tartus 
ÜHISTAOTLUS järelvalvemenetluse algatamiseks 
 
 
 
Lugupeetavad, 
 
Palume Vabariigi Valitsusel või Põllumajandusministeeriumil algatada haldusmenetluse 
uuendamine põllumajandusministri 22.03.1999 käskkirja nr 66 seaduslikkuse hindamiseks ja 
selle tühistamiseks, kuna meie arvates on see haldusakt ebaseaduslik.  
 
Palume Riigikontrollil, Keskkonnaministeeriumil, Maa-ametil ja Õiguskantsleril algatada 
järelvalvemenetlused Põllumajandusministeeriumi tegevuse suhtes, et analüüsida 
põllumajandusministri 22.03.1999 käskkirja nr 66 õiguslikku ja faktilist põhistamist selle 
haldusakti väljaandmise hetkel ning hinnata selle haldusakti seaduslikkust. Ühtlasi palume 
hinnata, kas põllumajandusministeerium on järginud selle haldusakti väljaandmisel head 
haldustava. 
 
Juhul, kui Põllumajandusministeeriumi haldusakte hindama ja kontollima volitatud 
järelvalveasutused tuvastavad, et põllumajandusministri 22.03.1999 käskkiri nr 66 on 
ebaseaduslik, palume:  
 
Vabariigi Valitsusel või Põllumajandusministeeriumil tühistada põllumajandusministri 
22.03.1999 käskkiri nr 66;  
 
Eesti Vabariigil tagastada Hilja Valgu ja Heldur Jaan Tõnissoni kaasomandisse 
Tähtvere vallas Kandikülas asuvast endisest Eerika nr 6 kinnistust nr 3006 17,85 ha 
suurune maaüksus praeguse nimetusega Eerika, katastritunnusega 83101:005:0044 
ning endisest Eeriko nr 7 kinnistust nr 435 10,55 ha suurune maaüksus tänase 
nimetusega Eerike, katastritunnusega 83101:005:0047; 
 
Rahandusministeeriumil astuda samme Põllumajandusministeeriumi ja Tartu Agro 
AS-i vahel 16.11.2000 sõlmitud põllumajandusliku rendilepingu nr 4 (kui rendileandjale 
kahjuliku lepingu) osaliseks tühistamiseks või ennetähtaegseks lõpetamiseks Eerika ja 
Eerike maaüksusi puudutavas osas. 
 
Lisaks palume Põllumajandusministeeriumil ja Vabariigi Valitsusel esitada koopiad kõikidest 
põllumajandusministri 20.10.1997 käskkirjaga nr 136 ja 09.04.1998 käskkirjaga nr 46 Heldur 
Jaan Tõnissonilt ja Hilja Valgult Ülenurme vallas Õssu külas Eesti Vabariigi poolt 
sundvõõrandatud hoonete ja maaüksuste toimikutest koos Vabariigi Valitsuse hilisemate 
kooskõlastustega nende hoonete ja maade erastamiseks.  
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Põhjendame oma taotlust alljärgnevate selgituste ja faktiliste asjaoludega. 
 
1. Kahekordsele Eesti Vabariigi peaministrile ja riigivanemale Jaan Tõnissonile 

kuulus enne 23.07.1940 ENSV Riigivolikogu deklaratsiooni alusel natsionaliseeritud 
Eerika nr 6 talu pindalaga 48,452 ha, asukohaga Tähtvere ja Ülenurme vallas 
Tartumaal. Eerika 6 talu maade üheks õigustatud subjektiks tunnistati 20,435 ha 
osas Jaan Tõnissoni poeg Heldur Jaan Tõnisson, kellele pole sellest tagastatud mitte 
ühtegi hektarit, kuigi ta on jäänud tänaseni nende maade tagastamise taotluse 
juurde.  
 

1.1. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tartu maakonna 
komisjoni 20.04.1995 otsusega nr 130/1-16 (toimik nr 11237) on tunnistatud Eerika 6 
talu (endine kinnistu nr 3006, pindalaga 40,87 ha) maade tagastamise õigustatud 
subjektideks ½ võrdsetes osades (kumbki 20,435 ha) Heldur Jaan Tõnisson ja Mari-Ann 
Lagle Põlde. Endisest talu kinnistust 17,85 ha asub täna Tähtvere vallas ja 23,52 ha 
Ülenurme vallas. Mõlemad õigustatud subjektid esitasid taotlused nende maade 
tagastamiseks. Vt ka Lisa 7. 

 
1.2. Kuigi ÕVVTK Tartu maakonna komisjoni 26.01.1995 otsusega nr 118/1-22 otsustati 

tunnistada endise Eerika 6 talu suuruseks 48,452 ha, on hiljem sellest eraldatud endise 
Eerika Uusaed 27 talu maad pindalaga 7,582 ha, millise maaüksuse õigustatud subjektiks 
tunnistati Viktor Tõnisson. Viktor Tõnisson kuulutati lisaks ka õigustatud subjektiks 
14,855 ha suuruse Erika 43 talu maade osas. Ta nõustus 1997. aastal vastu võtma 
kompensatsiooni.  

 
1.3. Õigustatud subjekt Mari-Ann Lagle Põlde suri Rootsis 23.07.2006.a. Ülenurme 

Vallavalitsuse andmetel teatas 18.07.2011.a Mari-Ann Lagle Põlde ainus pärija, tema 
tütar Mari-Ann Levin Põlde Ülenurme Vallavalitsusele, et ta loobub Eerika 6 talu maade 
ja hoonete osas kõikidest nõudeõigustest. Sellest tulenevalt väljastas Ülenurme 
Vallavalitsus 30.08.2011 korralduse nr 164 „Eerika nr 6 talu õigusvastaselt võõrandatud 
maa tagastamismenetluse lõpetamise ja kompenseerimismenetluse mittealgatamise“ 
kohta, millega Ülenurme Vallavalitsus lõpetas 11,51 ha õigusvastaselt võõrandatud maa 
tagastamismenetluse ja otsustas mitte alustada ka kompenseerimismenetlust.  

 
1.4. Heldur Jaan Tõnisson on jäänud aga tänaseni oma esialgse taotluse juurde ja soovib 

endise Eerika 6 talu õigusvastaselt võõrandatud maade tagastamist. Kuna Hilja Valk on 
rajanud Ülenurme valda Valgu-Lauri talu, olles spetsialiseerunud piima- ja lihaveise 
kasvatusele, soovib ta omakorda erastada Mari-Ann Lagle Põldele kuulunud ½ mõttelise 
osa nendest maaüksustest. 

  
 
2. Jaan Tõnissoni vennale Hans Tõnissonile kuulus enne 23.07.1940 ENSV 

Riigivolikogu deklaratsiooni alusel natsionaliseeritud Eeriko nr 7 talu pindalaga 
51,752 ha, asukohaga Tähtvere ja Ülenurme vallas Tartumaal. Selle talu maade 
õigustatud subjektideks tunnistati 17,25 ha ulatuses Hilja Valk ja 8,625 ha ulatuses 
Heldur Jaan Tõnisson. Paraku pole tänaseni tagastatud viidatud õigustatud 
isikutele mitte ühtegi hektarit endise Eerika nr 7 talu maadest.  

 
2.1. ÕVVTK Tartu maakonna komisjoni 27.04.1995 otsusega nr 131/1-9 (toimik nr 7452) on 

tunnistatud Eeriko 7 talu (endine kinnistu nr 435, pindalaga 51,752 ha) maade 
tagastamise õigustatud subjektideks Viktor Tõnisson 1/3 osas (17,25 ha), Mari-Ann 
Lagle Põlde 1/6 osas (8,625 ha), Heldur Jaan Tõnisson 1/6 osas (8,625 ha) ja Hilja Valk 
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1/3 osas (17,25 ha). Endisest Eeriko nr 7 talu maadest asub täna 10,55 ha Tähtvere vallas 
ja 40,466 ha Ülenurme vallas. 
 

2.2. ÕVVTK Tartu maakonna komisjoni 07.10.1999 otsusega nr 304/1-1 toimik nr 7452 
tunnistati Hilja Valk ½ mõttelises osas ning Mari-Ann Lagle Põlde ja Heldur Jaan 
Tõnisson kumbki ¼ mõttelises osas õigustatud subjektideks ka endise Eeriko nr 7 talu 
kinnistul asuvate hoonete osas. Vt ka Lisa 7. 

 
2.3. Viktor Tõnisson nõustus 1997. aastal vastu võtma kompensatsiooni. Ülenurme 

Vallavalitsuse andmetel teatas 18.07.2011 ka Mari-Ann Lagle Põlde ainus pärija, tema 
tütar Mari-Ann Levin Põlde Ülenurme Vallavalitsusele, et ta loobub Eeriko 7 talu maade 
ja hoonete osas kõikidest nõudeõigustest.  

 
2.4. Heldur Jaan Tõnisson ja Hilja Valk on jäänud aga tänaseni oma esialgsete taotluste 

juurde ja taotlevad endise Eeriko 7 talu õigusvastaselt võõrandatud maade ja nendel 
asetsevate hoonete tagastamist kaasomandisse. Hilja Valk soovib lisaks erastada ka 
Mari-Ann Lagle Põldele ja Viktor Tõnissonile (kui õigustatud subjektidele) senini 
kuulunud Eeriko 7 talu maade ja hoonete mõttelised osad, et jätkata selles piirkonnas 
talupidamist.    

 
 
3. Eesti Vabariigi põllumajandusministri 22.03.1999 käskkirjaga nr 66 otsustati jätta 

riigiomandisse Tähtvere vallas Kandikülas asuvast endisest Eerika nr 6 kinnistust 
nr 3006 17,85 ha suurune maaüksus praeguse lähiaadressiga Eerika, 
katastritunnusega 83101:005:0044 ning endisest Eeriko nr 7 kinnistust nr 435 10,55 
ha suurune maaüksus lähiaadressiga Eerike, katastritunnusega 83101:005:0047. 
Meie arvates on see käskkiri aga ebaseaduslik ja see tuleks tühistada, mille järgselt 
tuleks need maad ka tagastada nende õigusjärgsetele omanikele. 

 
3.1. Eerika ja Eerike maaüksuste Eesti Vabariigi omandisse jätmist põhjendatakse 

põllumajandusministri 22.03.1999 käskkirjas nr 66 (vt ka Lisa 3) olulise avaliku huviga, 
ehk vajadusega säilitada Põllumajandusülikooli õppebaas. Selline avalik huvi oleks tõesti 
isegi põhjendatud olnud, kui kusagilt oleks nähtunud ka nende maade faktiline kasutus 
põllumajandusülikooli (tänase „Eesti Maaülikooli“) huvides, kuid sellise avaliku huvi 
olemasolu Eesti Maaülikool ise kuidagi ei kinnita (vt ka Lisa 6). Maaülikooli väitel ei ole 
sellist avalikku huvi eksisteerinud ei Tartu Riigimajandi loomise ja tegevuse ajastul 
(1992-1997) ega ka AS Tartu Agro reorganiseerimise järgselt 1997. aastast alates. Seega 
on see käskkiri meie arvates ebaseaduslik, kuna see ei ole vastanud faktilistele 
asjaoludele ei enne selle käskkirja allkirjastamist ega ka sellele järgnenud ajal. 
 

3.2. Meie arvates on see käskkiri ebaseaduslik ka oma õiguslikelt põhjendustelt. Tartu Agro 
kasutusse jäeti riigimaad kolme põllumajandusministri käskkirjaga:  
(1) Andres Variku poolt 22.03.1999 allkirjastatud käskkirja nr 66 alusel jäeti riigi 

omandisse 7 maaüksust kogupindalaga 89,87 ha; 
(2) Ivari Padari poolt 14.12.1999 allkirjastatud käskkirja nr 176 alusel jäeti riigi 

omandisse 31 maaüksust kogupindalaga 2 962,9 ha (vt ka Lisa 4); ja 
(3) Ivari Padari  poolt 20.04.2000 allkirjastatud käskkirja nr 131 alusel jäeti riigi 

omandisse 2 maaüksust kogupindalaga 36,4 ha (vt ka Lisa 5).  
 
Käskkirjas nr 176 on toodud maaüksuste riigi omandisse jätmise seaduslikuks aluseks 
maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkt 7 ja käskkirja punktis 1 põhjendatakse riigi 
omandisse jätmise avalikku huvi järgmiselt: jäetakse Eesti Vabariigi omandisse riigi 
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äriühingu AS Tartu Agro põllumajandusmaana. Seega on siin õiguslik selgitus 
ühemõteliselt selge, põllumajandusminister Ivari Padar põhjendab 2 962,9 ha maade 
riigistamise vajadust avaliku huviga, mis väljendub riigiettevõtte AS Tartu Agro 
ärihuvides, ehk siis riigi majanduslikus omakasus.  
 
Käskkirjades nr 66 ja 131 tuuakse samuti maaüksuste riigi omandisse jätmise seadusliku 
alusena välja maareformi seaduse § 31 lõike 1 punkt 7, kuid käskkirja punktis 1 
põhjendatakse maade riigi omandisse jätmise avalikku huvi hoopis vajadusega säilitada 
Põllumajandusülikooli õppebaas. Meil on nimelt kahtlus, et Põllumajandusministeerium 
võis otsustada nende käskkirjade puhul põhjendada avalikku huvi Põllumajandusülikooli 
õppebaasi säilitamise vajadusega ennekõike põhjusel, et tugevdada oma positsioone 
edasistes õiguslikes vaidlustes nende maaüksuste õigusjärgsete omanikega. Nende maade 
riigi omandisse jätmise põhjendamine ainuüksi põllumajandusliku tootmise säilitamisega 
oleks olnud küsitav, kuna ka õigustatud subjektid oleksid taganud nende maaüksuste 
edasise põllumajandusliku kasutuse, mille veenvaks tõendiks on nt Hilja Valgu tänane 
talupidamine vaid 1 km eemal riigi omandisse jäetud maaüksustest. Põllumajandusliku 
maade sihipärase kasutuse oleks taganud ka nende maade edasirentimine sh ka 
õigustatud subjektide omandis. 

 
Kõigi nende maade õigustatud subjektid taotlesid neid maaüksusi tagasi ja ei nõustunud 
ei riigi omandisse jätmise ega ka riigi poolt pakutud kompensatsiooniga, ja seda enamasti 
põhjusel, et taoline ettekavatsetud pettus oli ilmne juba nende käskkirjade allkirjastamise 
hetkel. Toimunud hilisemad kohtuvaidlused vaid kinnitasid seda, et kõige olulisemaks 
argumendiks nende käskkirjade jõusse jätmisel sai just kaaluka avaliku huvi – 
Põllumajandusülikooli õppebaasi säilitamise vajaduse - olemasolu. Meie arvates on 
nende kahe käskkirja puhul aga suur vastuolu selleski, et õiguslikult põhjendatakse 
maade riigi omandisse jätmist ühe avalik-õigusliku institutsiooni (Eesti 
Põllumajandusülikooli) vajadustega, kuid sisuliselt jäetakse need teise, küll riigi 
omandis, kuid eraõigusliku juriidilise isiku (AS Tartu Agro) kasutusse, millisel juhul 
eraldi võttes avaliku huvi põhjendamine on praktiliselt mõeldamatu. Käskkirjade nr 66 ja 
131 jõustamisel on sellega meie arvates toime pandud hea haldustava oluline rikkumine, 
mis peaks olema iseenesest piisav alus selle käskkirja tühistamiseks. 

 
26.08.1992 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuses nähti ette eraldi Eesti 
Põllumajandusülikooli Eerika Õppemajandi loomine põhitegevuseks vajaliku 
maakasutuse suurusega 377 ha ja Tartu Riigimajandi loomine maakasutusega 3000 ha. 
Seega sisaldab käskkiri nr 66, milles selgitatakse, et „jätan seoses vajadusega säilitada 
Põllumajandusülikooli õppebaas, Eesti Vabariigi omandisse riigi äriühingu AS Tartu 
Agro põllumajandusmaa alljärgnevate katastriüksustena“, suurt vastuolu ka 
Ülemnõukogu 26.08.1992 otsusega. Teisel juhul oleks pidanud tekkima ülikoolil ka 
mingit laadi juriidiline suhe nende maadega (need maad oleksid pidanud minema kas 
ülikooli omandisse või oleks pidanud sõlmitama ministeeriumi ja ülikooli vahel mingid 
maakasutuslepingud, rendilepingud vms).  
 
Põllumajandusministri 20.10.1997 käskkirjaga nr 136 (vt ka Lisa 1) ja 09.04.1998 
käskkirjaga nr 46 (vt ka Lisa 2) jäeti näiteks kokku 14 maaüksust, mis asusid Ülenurme 
valla Õssu külas Tõnissonidele kuuluvatel endistel Eerika nr 6, Eerika nr 7 ja Eerika 
Uusaed 27 talumaadel, riigiomandisse samuti § 31 lõike 1 punkt 7 alusel, ka siin 
põhjendati avalikku huvi just Põllumajandusülikooli Eerikal asuva õppemajandi 
säilitamise vajadustega, kuid viidatud juhul need maad tõesti ka jõudsid Eesti 
Põllumajandusülikooli omandisse. Põllumajandusministri käskkirjade nr 66 ja 131 
õiguslikes põhjendustes oleks vähemasti eeldanud samasugust õigusselgust. 



Lk 5 

 
Õiguslikult põhjenduselt, mis oleks olnud vastavuses ka faktilise olukorraga, oleks 
pidanud tegelikult käskkirjas nr 66 nimetatud kinnistud jätma riigi omandisse seoses AS 
Tartu Agro enda vajadustega (nagu käskkirja nr 176 juhul), kuid sellel ajal oli juba 
kõikidele vaidluse osapooltele avalikult teada, et ministeerium oli samal ajal 
ettevalmistamas riigi omandis AS Tartu Agro erastamist ja ilmselt ei tundunud käskkirja 
ettevalmistajatele endilegi sellise põhistusega maade taasnatsionaliseerimine enam 
usutav. 

 
3.3. Ülemnõukogu 26.08.1992 otsuses on punktis 2 lõikes 1 selgelt kirjas, et kasutusse 

antakse maa eelkõige sellest maast, millele endised omanikud või pärijad ei ole esitanud 
tagastamisnõuet.  Tähtvere vallas vabade maade erastamisel ei ole seda põhimõtet aga 
üldse järgitud, ja seda ennekõike põhjusel, et Tartu Agro omanike ja juhtidega seotud 
isikute valimisnimekiri on moodustanud volikogu enamuse, on selle läbi mõjutanud ka 
Tähtvere Vallavalitsuse ametnike töölevärbamist ja endile kasulike otsuste läbisurumist, 
nt kasvõi Tähtvere valla maakorralduskava kinnitamisega. Sisuliselt on ka kõik Tähtvere 
valla vabad maad erastatud just Tartu Agro omanikega seotud isikutele ja need on 
jõudnud täiendavalt Tartu Agro, või Tartu Agrost eraldatud Haage Suurtalu (tänane 
Haage Agro OÜ) kasutusse. Ka Ülemnõukogu otsuse eelnõu algatajaks 
põllumajandusministri isikus oli just Tartu Agro juhtimise ja selle hilisema erastamisega 
(omandamisega) seotud isik ja kuigi Ülemnõukogu otsuse punkt 3 nägi ette, et 
olemasolevate või taastatavate talude maakasutust võib muuta ainult esmatasandi 
kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kinnitatud maakorralduskava alusel või 
kokkuleppel talupidaja või talutaastajaga, siis mingeid läbirääkimisi talude taastajatega 
tegelikult ei peetudki. Põllumajandusminister ei pidanud 26.08.1992 Ülemnõukogu 
stenogrammi kohaselt paljuks isegi parlamendi ees valetada, et õigusjärgsete omanikega 
Tartu Riigimajandi põhitegevuseks vajalike maade koosseisu moodustamisega 
pretensioone üleval ei ole, kuigi selleks ajaks oli neile teada, et vähemalt 90 juhul (147-
st) soovisid endiste talu maade õigustatud subjektid neid maid tagasi ja veel 30 juhul oli 
õigusjärgsete omanike seisukoht selleks ajaks lihtsalt teadmata.  

 
3.4. 03.07.2000 andis põllumajandusminister Ivari Padar ministeeriumi ametnikele 

korralduse viia läbi eelläbirääkimistega enampakkumine (valikpakkumine) riigi 
omandisse jäetud Tartu maakonnas Tähtvere vallas asuvate maaüksuste, üldpindalaga 
3089,17 hektarit, rendile andmiseks. Eerika ja Eerike katastriüksused olid samuti lisatud 
nende väljarenditavate maade nimekirja. 16.11.2000 sõlmis Põllumajandusministeerium 
ainsa pakkuja, AS Tartu Agroga, 25-aastase rendilepingu nende maade kasutamiseks. 
Kuid ei enampakkumiskonkursi tingimustes, ega ka rendilepingu tingimustes ei ole enam 
sätestatud seda avalikku huvi - Põllumajandusülikooli õppebaasi säilitamise vajadust -, 
millise põhjendusega need kinnistud vaid 15 kuud varem riigistati. Eesti Vabariigis on 
omandiõigus eelduslikult puutumatu ja igaühel on sellele ka õiguspärane ootus. 
Sundvõõrandamise vastu on kehtestatud arvukad põhiseaduslikud garantiid, lisaks on 
Eestis jõustunud alates 16.04.1996 Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitsekonventsioon, sh ka omandiõiguse kaitset garanteeriv lisaprotokoll. Vastavalt 
Riigikohtu seisukohtadele peab omandiõiguse igasuguseks piiramiseks olema avalik huvi 
selgelt ülekaalukas. Sundvõõrandamine on kõige intensiivsem võimalik omandiõiguste 
riive. Kui Eesti Vabariigis on aga avaliku huvi planeerimise ja väljendamise ajaline 
horisont ainult 1,5 aastat, siis on midagi selles riigis ikka väga valesti. Teisel juhul on 
olnud tegu lihtsalt ettekavatsetud pettusega või riigi lühiajalise omakasuga. 
 

3.5. 3. juulil 2001.a võttis Vabariigi Valitsus põllumajandusminister Ivari Padari ettepanekul 
vastu korralduse nr 475, millega otsustati AS Tartu Agro 963 926 (100%) üheliigilist 
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riigile kuuluvat aktsiat eelläbirääkimistega pakkumisel erastamisele panna, määrates 
aktsiate alghinnaks 14 899 370 krooni. Ka Tartu Agro riigile kuuluvate aktsiate 
erastamistingimustes ei väljendunud kusagil see avalik huvi, millise põhjendusega Eerika 
ja Eerike maaüksused vaid kaks aasta varem riigistati. Ka siin avaldub Eesti Vabariigi 
poolt väljendatav avalik huvi ennekõike vaid lühiajalises omakasus või ettekavatsetud 
pettuses. 

 
3.6. Oma taotluses me ühineme ka Helgi Marga poolt 01.08.2013 Teile esitatud täiendavate 

selgitustega samades küsimustes. 
 

3.7. Põllumajandusministri 22.03.1999 käskkirja nr 66 alusel väljastas Tähtvere Vallavalitsus 
28.06.1999 korralduse nr 93 „Maa mittetagastamise ja kompensatsiooni määramise“ 
kohta, millega otsustati nii Heldur Jaan Tõnissonile, kui ka Mari-Ann Lagle Põldele 
määrata Eerika maaüksuse riigi omandisse jätmise eest kummalegi võrdses ulatuses 
8,925 ha eest kompensatsioon summas 79 291 evp-krooni. Kumbki õigustatud subjekt ei 
nõustunud kompensatsiooni vastuvõtmisega, kuna Eesti Vabariigi poolt etendatav jokk-
skeem oli kõikidele juba sedavõrd ilmne, kuigi see on ühele tõsiselt võetavale riigile 
ebakohane. Tähtvere Vallavalitsus andis 19.09.2002 välja korralduse nr 148 
„Kompensatsioonimenetluse lõpetamise“ kohta, millega luges Heldur Jaan Tõnissoni ja 
Mari-Ann Lagle Põlde 8,925 ha eest määratud kompensatsiooni nõudest summas 79 291 
evp-krooni loobunuks ja kompensatsioonimenetlus lõpetati.    

 
3.8. Põllumajandusministri 22.03.1999 käskkirja nr 66 alusel väljastas Tähtvere Vallavalitsus 

28.06.1999 ka korralduse nr 95 „Maa mittetagastamise ja kompensatsiooni määramise“ 
kohta, millega otsustati määrata õigustatud subjektidele kompensatsioonid Eerike 
maaüksuse eest. Tähtvere Vallavalitsus muutis seda otsust oma 09.10.2000 korraldusega 
nr 169 „Vallavalitsuse 28.06.1999 korralduse nr 95 osaline muutmine“, millega määrati 
niisiis Heldur Jaan Tõnissonile ja Mari-Ann Lagle Põldele Eerike kinnistu 1/6 mõttelise 
osa, s.o. 1,758 ha eest kummalegi 15 618-kroonine kompensatsioon ja Hilja Valgule 1/3 
mõttelise osa, s.o. 3,516 ha eest 31 237-kroonine kompensatsioon. Kuna kõik nimetatud 
isikud keeldusid kompensatsiooni vastu võtmast, otsustas Tähtvere Vallavalitsus 
18.09.2002 korraldusega nr 146 „Kompensatsioonimenetluse lõpetamise“ lugeda 
õigustatud subjektid nõudest loobunuks ja lõpetada kompensatsioonimenetluse. 

 
3.9. Nii Hilja Valk kui ka Heldur Jaan Tõnisson on aga tänaseni seisukohal, et 

põllumajandusministri 22.03.1999 käskkiri nr 66 tuleks tühistada, kuna see haldusakt on 
õiguslikult vastuoluline ja põhjendamata, faktiliselt on seda põhjendatud aga valedel 
alustel ja rikutud on ka head haldustava.  

 
 
4. Eesti Vabariik otsustas 20.10.1997 põllumajandusministri käskkirjaga nr 136 jätta 

vastavalt maareformi seaduse § 31 lõige 1 punktile 1 ja 09.04.1998 
põllumajandusministri käskirjaga nr 46 vastavalt MRS § 31 lõige 1 punktile 7 riigi 
omandisse Eerika nr 6 ja Eeriko nr 7 Tõnissonidele kuuluva endise talu Tartumaal 
Ülenurme vallas Õssu külas asuvatel kinnistutel kokku 14 maaüksust koos 
hoonetega, tuues avaliku huvi põhjenduseks Põllumajandusministeeriumi 
valitsemisalas oleva Eesti Põllumajandusülikooli hoonete ja rajatiste teenindamise 
vajaduse. Nende otsustega jättis Eesti Vabariik ilma nii Heldur Jaan Tõnissoni, kui 
ka Hilja Valgu õigustest saada tagasi hooned ja maaüksused, mille suhtes nad 
kuulutati vastavalt ÕVVTK Tartu maakonna komisjoni otsustele õigustatud 
subjektideks. 
 




