ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISTE JUHTKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL

02. november 2016. a nr 1
Poka
Algas: 16.30
Lõppes:18.40
Koosolekut juhatas vallavanem Timo Reinthal.
Koosoleku osalesid: Mati Möller, Priit Lomp, Kertu Rünkorg, Teet Helm, Urmas Paju, Rein
Mardo, Taivo Kirm.
Kutsutud: Rivo Noorkõiv.
Protokollis: Mäksa vallasekretär Janika Scarlet Laagus.
Päevakord:
1. Ühinemisläbirääkimiste protsessi jätkamise arutelu.
2. Võnnu valla, Ahja valla, Meeksi valla, Mäksa valla, Piirisaare valla, Vastse-Kuuste valla,
Luunja valla ja Haaslava valla ühinemislepingu projekti arutelu.
3. Haaslava, Mäksa ja Võnnu valla ühinemislepingu projekti arutelu.
4. Haaslava, Mäksa ja Võnnu valla ühinemise ajakava projekti arutelu.
Informatsioon: juhtkomisjoni järgmine koosolek toimub 10.12.2016.a kell 14.00 Pokal,
Mäksa vallamajas.
Päevakorrapunkt 1
Võnnu Vallavolikogu 27.10.2016.a otsuse nr 32 kohaselt on teavitatud asjaolust, et Meeksi
valla Järvselja, Rõka, Haavametsa, Parapalu ja Meerapalu külade elanikud ja ettevõtete
esindajad on esitanud pöördumise, milles nad väljendavad soovi liituda käimasoleva
haldusreformi käigus nende piirkonnaga ühist piiri omava Tartu suunalise haldusterritooriumi
osaga. Samuti arutati, et millal vallad esitavad investeeringud prioriteetide järjekorras võttes
arvesse ühinemisega kaasnevat võimalikku rahalist toetust. Arutati asjaolu, et ühinevate
omavalitsustel pole täidetud ühinemiseks vajalik 5000 elanikku piirmäära. Elanikke on hetkel
Haaslava vallas 2060, Mäksa vallas 1638 ja Võnnu vallas 1119 st puudu on 183 elanikku
nõutavast 5000. Samuti arutleti ühinemislepingu projekti avaliku väljapaneku ja kuidas
korraldada rahva arvamuse väljaselgitamine valdade ühinemise suhtes.
O t s u s t a t i: jätkata ühinemisläbirääkimisi Mäksa, Haaslava ja Võnnu valla vahel eesmärgiga
moodustada ühinemise kaudu uus omavalitsusüksus ning oodata Meeksi Vallavolikogu otsust
külade väljaarvamise suhtes.
O t s u s t a t i: vallad esitavad investeeringud prioriteetide järjekorras hiljemalt 10.11.2016.a
juhtkomisjoni koosolekul.

O t s u s t a t i: iga vald on kohustatud igakülgselt panustama, et tagada valdade ühinemisel
puuduolev 183 elanikku.
O t s u s t a t i: eraldi ühinemisega seotud lehte ei ilmu ning elanikkonna teavitamine viiakse
läbi kogunemiste, valla lehtede jms pinnalt.
Päevakorrapunkt 2
Toimus üldine ühinemislepingu projekti arutelu. Kuna ühinemisläbirääkimistesse on jäänud
hetkel kolm valda, siis on otstarbekas minna edasi ühinemislepingu projektiga, mis sisult on
üldisem, kuna detailsema regulatsiooni väljatöötamiseks puudub vajadus ja ka ajaline ressurssi.
O t s u s t a t i: muuta hetkel töös oleva Võnnu valla, Ahja valla, Meeksi valla, Mäksa valla,
Piirisaare valla, Vastse-Kuuste valla, Luunja valla ja Haaslava valla ühinemislepingu projekti
mahult lühemaks ning üldisemaks.
Päevakorrapunkt 3
Tutvuti Haaslava, Mäksa ja Võnnu valla ühinemislepingu projektiga, millesse tehti alljärgnevad
muudatused:
1) punkt 2.1 - muuta kaks erinevat lauset üheks lauseks;
2) punkt 4.3 – kehtestada punkt uus sõnastus alljärgnevalt: „Uue kohaliku omavalitsuse üksuse
liik on vald, nimega Kagu-Tartumaa (lepingus edaspidi Vald)“;
3) punkt 4.6 - kehtestada punkt uus sõnastus alljärgnevalt: „Vallavalitsuse ja Volikogu
juriidiliseks asukohaks on Kurepalu asula Tartu maakond, Haaslava vald, Kurepalu küla,
Vallamaja, 62113. Mäksa ja Võnnu vallas tagatakse elanikkonna teeninduspunktid“;
4) punkt 4.7 – punkti viimast lauset muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt: „Valla vapp ja
lipp kinnitatakse Valla volikogu poolt“;
5) punkt 5.2 - kehtestada punkt uus sõnastus alljärgnevalt: „Valla põhimääruse muutmise või
uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb vald Haaslava põhimääruse alusel. Valla
põhimääruse projekti töötatakse välja ettevalmistusperioodil ja selle kinnitab Valla volikogu“;
6) punkt 5.6 – viimast lauset täiendatakse sõnadega „välja arvatud juhul, kui investeeringuid
tehakse lepingu lisas sätestatud suuruses ja korras“;
7) punkt 6.4 – jäetakse tekstist punkt sõnastuses: „Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate
ametikohtade struktuuri projekt töötatakse välja ettevalmistusperioodi jooksul. Teenistujate
ametikohtade struktuuri kehtestab Valla volikogu“ ja mille asemele sisustati uus punkt
alljärgnevalt: „Külade esindajaid kaasatakse Valla volikogu komisjonide tegevusse“;
8) punkt 7.5 - kehtestada punkt uus sõnastus alljärgnevalt: „Ametnik või töötaja, kellele pakutud
ametikoht ei ole samaväärne ja ta ei soovi seetõttu Vallas oma teenistus- või töösuhet jätkata,
koondatakse nähes ette lisaks seaduses sätestatule täiendava preemia kolme kuu põhipalga või
töötasu ulatuses“;

9) punkt 7.10 - kustutatakse tekstist;
10) punkt 8.1 – viidatud punktist jäetakse välja sõnad: „järgitakse piirkonna tasakaalustatud
arengu põhimõtete“;
11) punkt 8.2 – jäetakse tervikuna tekstist välja;
12) punkt 9.1.2 – täiendatakse sõnadega: „ja preemiad“;
13) punkt 9.2 – loodi uus punkt sõnastuses: „Ühinemistoetusega rahastatakse lisas 3 toodud
objekte.“;
14) punkt 10.4 – muudeti ja sõnastati alljärgnevalt: „Lepingut saab muuta Valla volikogu
koosseisu 4/5 häälteenamusega.
O t s u s t a t i: kiita heaks ühinemislepingu projekti muudatused ning viia vastavad muudatused
ühinemislepingu projekti sisse.
Päevakorrapunkt 4
Toimus Haaslava, Mäksa ja Võnnu valla ühinemise ajakava projekti arutelu. Arutelu käigus
selgus, et ajakava projektist on otstarbekas jätta välja viited valdkonnakomisjonidele ning
edasiselt täpsustatakse toodud tegevuste loetelu kuupäevaliselt.
O t s u s t a t i: jätta välja ajakava projektist viited valdkonnakomisjonidele ning täpsustada
ajakava projekti 10.12.2016.a.

(allkirjastatud digitaalselt)
Janika Scarlet Laagus
protokollija

