ÜHINEMISLÄBIRÄÄKIMISTE JUHTKOMISJONI
KOOSOLEKU PROTOKOLL

13. detsember 2016. a nr 3
Kurepalu
Algas: 10.00
Lõppes:12.30
Koosolekut juhatas vallavanem Priit Lomp
Koosoleku osalesid: Timo Reinthal, Mati Möller, Anu Kontro, Teet Helm, Taivo Kirm, Priit
Lomp, Urmas Paju, Kertu Rünkorg, Rein Mardo, Üllar Reino ja Janika Laagus.
Kutsutud: Rivo Noorkõiv.
Protokollis: Haaslava vallasekretär Annika Pajumaa-Murov
Toimus arutelu päevakorra üle.
Otsustati kinnitada alljärgnev päevakord:
1. Elanike arvamuse väljaselgitamise hääletustulemused.
2. Uue omavalitsuse nime arutelu ja hääletuse läbiviimine.
3. Lepingu avalikustamise perioodil laekunud ettepanekute läbivaatamine.
4. Informatsioon ja muud küsimused.
Päevakorrapunkt 1
1. Elanike arvamuse väljaselgitamise hääletustulemused.
1.1 Rahvaküsitlusel sai rahvas oma poolehoidu avaldada Kagu-Tartumaa ja Kastre nimele.
Valimas käis kõigis omavalitsustes kokku 391 isikuid kellest Kagu-Tartumaa poole hääletes 86
ja Kastre poolt 223 inimest. Haaslava vallas käis hääletamas 184 isikut. 143 isikut toetas
ühinemist, 39 ei toetanud ja Kagu-Tartumaa poolt andis hääle 43 isikut ning Kastre poolt 114
isikut. Mäksa vallas käis hääletamas 132 isikut. 118 isikut toetas ühinemist, 12 ei toetanud ja
Kagu-Tartumaa poolt andis hääle 32 isikut ning Kastre poolt 92 isikut. Võnnu vallas käis
hääletamas 75 isikut. 62 isikut toetas ühinemist, 13 ei toetanud ja Kagu-Tartumaa poolt andis
hääle 11 isikut ning Kastre poolt 17 isikut.
Võnnu vallavolikogu esimees tõi eraldi välja asjaolu, et rahvaalgatusel on kogutud Võnnu nime
poolt üle viiesaja hääle ja seetõttu tuleks ka Võnnu nimi uue omavalitsusüksuse nime arutelul
kaalutlusele võtta. Haaslava vallavanem lisas, et rahvaalgatusel on kogutud 173 toetusallkirja
ka nimele Kurepalu ning palus kaalutlusse võtta sel juhul ka Kurepalu.
OTSUSTATI: kinnitada rahvahääletuse tulemused järgnevalt: hääletajaid kõigis
omavalitsustes kokku 391 isikut, kellest ühinemist toetas 323 ja nime Kastre 223 inimest.

Päevakorrapunkt 2
2. Uue omavalitsuse nime arutelu ja hääletuse läbiviimine.
2.1 Toimus arutelu. Kõik juhtkomisjoni liikmed said sõna oma arvamuse avaldamiseks nime
osas. Arvamus avaldas ka ühinemiskonsultant Rivo Noorkõiv. Kaaluti uue rahvaküsitluse
läbiviimist, ühiste volikogude toimumist nime küsimuse osas ja hääletamist juhtkomisjonis.
OTSUSTATI: hääletada juhtkomisjonis. Hääletus viiakse läbi väljahääletamisega ehk enim
(vastu)hääli saanud nimi langeb välja.
2.2 Toimus hääletuse läbiviimine juhtkomisjonis. Haaslava esitas hääletusele rahvahääletusel
enamuse saanud Kastre ja kodanikualgatusel 173 häält saanud Kurepalu.
Mäksa esitas hääletusele rahvahääletusel enamuse saanud Kastre.
Võnnu esitas hääletusele kodanikualgatusel üle viiesaja toetusallkirja saanud Võnnu.
I voorus sai Kurepalu 2 häält, Kastre 1 hääl, Võnnu 6 häält. Võnnu langes välja.
II voorus sai Kurepalu 6 häält, Kastre 3 häält. Kurepalu langes välja.
Hääletusel võitis nimi Kastre.
OTSUSTATI: lisada lepinguprojekti uue omavalitsuse enim rahvahääletusel hääli saanud ja
juhtkomisjoni hääletusel võitnud nimi Kastre ja saata see volikogudele kinnitamiseks.
Päevakorrapunkt 3
3. Lepingu avalikustamise perioodil laekunud ettepanekute läbivaatamine.
3.1 Kokku laekus 23 ettepanekut. Kõigi valdade esindajad kandsid ette nende volikogudele
laekunud ettepanekud. Juhtkomisjon vaatas kõik laekunud ettepanekud üksikult läbi ja koostati
vastused igale pöördumisele.
OTSUSTATI: koostada juhtkomisjoni õiend ühinemislepingu projektile esitatud ettepanekute
kohta. Allkirjastatud õiend on lisatud protokollile. Vallasekretärid edastavad õiendi
adressaatidele.
Päevakorrapunkt 4
4. Informatsioon ja muud küsimused.
4.1 Juhtkomisjoni liikmed jagasid infot toimuvate volikogude kuupäevade kohta. Mäksa
Vallavolikogu istung toimub 21. detsembril kell 17:00, Võnnu Vallavolikogu istung toimub 22.
detsembril kell 8:30 ja Haaslava Vallavolikogu istung toimub 22. detsembril kell 16:00.
4.2 Vajadusega ette valmistada eelnõu Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla liitumisel
tekkiva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste korraldamiseks valla
valimiskomisjoni moodustamine tuleb ära nimetada valimiskomisjoni liikmed. Seadusest
tulenevalt on komisjonis vallasekretärid. Lisaks tuleks siis nimetada iga valla poolt üks

põhiliige ja üks asendusliige. Otsustati, et põhiliiget asendab sama valla poolt nimetatud
asendusliige.
4.3 Haaslava vallavanem informeeris osapooli sellest, et Vastse-Kuuste valla Lootvina ja
Logina külade elanikud tegid Haaslava Vallavolikogule ettepaneku haldusüksuse piiride
muutmiseks ja külade liitmiseks Haaslava vallaga. Ettepanekule oli lisatud Lootvina ja Logina
külade 76 inimese allkirjaga tahteavaldus. Tehtud ettepanek selgitab, et Lootvina ja Logina
külade elanike jaoks on Tartumaa ja Tartu tõmbekeskuseks. Paljud sealsed inimesed käivad
tööle Tartu linna, liikudes Alaküla-Uniküla-Kurepalu-Ülenurme-Tartu suunal. Logistilisloogiliselt on Lootvina-Logina piirkonna inimesed rohkem seotud Tartumaaga kui Põlvamaaga.
Ajalooliselt on Lootvina ja Logina piirkonnad kuulunud Võnnu kihelkonda koos praeguste
Haaslava, Mäksa ja Võnnu valdadega. Ühine on ka pärandkultuur ja piirkondlik määratlus.
Sealsed inimesed tunnetavad enda sidusust Tartumaaga. Loodava uue omavalitsuse vallakeskus
Kurepalu asub Lootvinale-Loginale lähemal, kui Põlva vallakeskus.
Toimus arutelu külade võimalike liitumiste teemal.
4.4 Toimus arutelu rahvaarvu teemal. Hetkel on teadaolevalt 5000 elaniku miinimumist puudu
veel ca 100 inimest.
OTSUSTATI: kõik osapooled edastavad oma põhiliikme ja asendusliikme nimed hiljemalt
14.12.2016 tööpäeva lõpuks teistele osapooltele ja võtta ülejäänud info teadmiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
Annika Pajumaa-Murov
protokollija

