Kagu-Tartumaa piirkonna omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosoleku
protokoll nr 1
01.06.2016
Kell 9:00-10:30
Mäksa vallamajas
Osalesid:
Ahja vallast: Peeter Sibul, Uuno Siitoja
Meeksi vallast: Aleksandr Suvorov, Margus Narusing
Mäksa vallast: Mati Möller, Timo Reinthal ja volikogu liige Anu Kontro
Võnnu vallast: Teet Helm, Urmas Paju
Haaslava vallast: Priit Lomp, Taivo Kirm
(nimed lisatud allkirjalehel)
Puudusid: Vastse-Kuuste valla esindajad (teavitasid)
Kutsutud: Mooste vallast vallavanem Ülo Needo
Päevakord:
Läbirääkimiste rakendamine ja info
1. Läbirääkimiste tegevuskava
2. Ühised peamised lähtekohad
3. Valdkondlike komisjonide töö alustamine
Läbirääkimiste rakendamine ja info
Antud koosoleku protokollijaks nimetati U.Paju.
U. Paju kui läbirääkimised algatanud volikogu esimees teavitas, et vastavalt Kagu-Tartumaa
piirkonna valdade esindajate 15.03.2016 konsultatsioonide koosoleku seisukohale ning juhindudes
ETHS-st, tegi Võnnu Vallavolikogu 24.03.2016 Ahja, Haaslava, Luunja, Meeksi, Mäksa, Piirissaare
ja Vastse-Kuuste valdadele ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamiseks ning
läbirääkimiste alustamiseks. Käesoleva koosoleku toimumise hetke seisuga on läbirääkimistega
nõustunud Ahja, Meeksi, Mäksa, Vastse-Kuuste ja Võnnu vallavolikogud. Haaslava vallavolikogu
ei ole antud ettepanekuga nõustumist veel otsustanud, kuid on ette teavitanud nõustumisest kõigi
läbirääkimiste ettepanekutega ning osaleb käesoleval koosolekul sõnaõigusega. Luunja ja
Piirissaare vallavolikogud on väljastanud eitavad vastused, kuid kuna nim vallad ei vasta HRS-ga
vallale sätestatavale kriteeriumile, siis ei ole välistatud nende hilisem tulek läbirääkimistele või
sundliitmine siinse ühineva omavalitsusega.
Ahja, Haaslava, Meeksi, Mäksa, Vastse-Kuuste ja Võnnu valdade liitumisel tekiks ~7500 el vald,
mis vastaks HRS sätestatavale kriteeriumile, koosneb sarnastest liituvatest parteneritest ja on
ajalooliselt, piirkondlikult ning kultuuriliselt seotud.
1. Läbirääkimiste tegevuskava
Tehti parandusi esitatud esitatud projekti. Ühinemise grupi lõpliku valiku aeg lükatakse edasi
21.07.2016.
Otsustati:
1. Võtta Kagu-Tartumaa piirkonna haldusterritorriaalse korralduse muutmise ja ettevalmistava töö
tegevuskava (lisatud) edasise töö aluseks.
2. Ühised peamised lähtekohad
Seadusandlusele, varem ühinenud omavalitsuste kogemustele ja läbirääkimistega kaugemale

jõudnud gruppide järeldustele tuginedes leiti, et ühineva valla ette jaotamine osadeks ei taga
paremat kvaliteeti ega ole otstarbekas.
Otsustati:
2. Võtta struktuurseteks lähtekohtadeks:
2.1 Osavaldu ei moodustata.
2.2 Ühinenud omavalitsuses on üks valimisringkond.
2.3 Kõigis senistes vallakeskustes säilib elanike teenindamine valla teeninduspunktides.
3. Valdkondlike komisjonide töö alustamine
Kuna läbirääkimistel osalejate tuumik on teada ning ajakava on seaduses toodud tähtaegadest
tulenedes pingeline, siis peab valdkondlike komisjonide tööga alustama võimalikult kiiresti.
Juhtkomisjoni järgmiseks koosolekuks formuleerivad kõik osapooled enda tänase valla peamised
vajadused ja peamiste investeerimisobjektide nimekirja (katteallikatega).
Otsustati:
3.1 Juhtkomisjoni (vallavanemad ja volikogu esimehed) järgmine koosolek on 8. juuni kell 9:00
Meeksi vallamajas.
3.1 Valdkondlike komisjonide (2-3 liiget igast vallast) esimene koosolek on 8. juunil kell 16:00
Võnnu vallamajas.
Kõik otsused langetati konsensuse alusel
[allkirjastatud digitaalselt]
Urmas Paju,
protokollija

