
Seletuskiri          Lisa 1 

 

HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE 

PÕHJENDUS 

 

Haldusterritoriaalse korralduse muutmist taotletakse Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse 

§ 9 lõigetes 9‒12 sätestatud korras. Taotlusele lisatakse seletuskiri, mis peab sisaldama selgitusi 

sama seaduse § 7 lõikes 5 nimetatud mõjude ja asjaolude arvestamise kohta. 

Ajalooliselt kuulusid praegused Mäksa ja Võnnu vallad tervikuna Võnnu kihelkonda, praegune 

Haaslava vald osaliselt Võnnu ja osaliselt Kambja kihelkonda. Praegused Mäksa ja Võnnu 

vallad on kujunenud varasematest Mäksa ja Kastre valdadest ning Võnnu kirikuvallast, mis on 

ajalooliselt koos kandnud nime Kastre-Võnnu vald. Praegune Haaslava vald on kujunenud 

varasematest Haaslava ja Kriimani valdadest. 

Ühinevad omavalitsused on aastakümnete jooksul üha enam olnud seotud üksteisega, mida on 

soodustanud asjaolu, et Tartu linnaga on tihe koostöö nii tööalaselt, kui ka teenusrände (era- ja 

avalike teenuste tarbimine) kaudu. Liituvate valdade ühendusteede olemasolu annab võimaluse 

tagada funktsionaalselt terviklik vald.  

 

Kolme valla ühinemise tulemusena moodustub üks Tartu linna lähivööndi piirkond, mille 

elanike töö- ja tarbimisränne on intensiivne. Ühinemispiirkonna kaugemate piirkondade 

integreerimine uues omavalitsuse üksuses eeldab sihipäraseid meetmeid, ennekõike 

ühistranspordi paremat korraldust ja teenuste optimaalsemat osutamist piirkonnas.  

 

Ühinevate omavalitsuste koostöö on olnud aktiivne peamiselt sotsiaal- ja haridusvaldkonnas 

ning transpordi korraldamisel. Piirkonnas annab keskharidust Võnnu keskkool, mistõttu on 

ühinevate omavalitsuste haridusränne keskhariduse omandamiseks tihedalt seotud ja seda 

eelkõige Mäksa valla laste osas. Samuti on huvikoolides käivate laste arv, kes igapäevaselt 

kasutavad valdadevahelist ühistransporti kodust kooli ja tagasi koju sõitmiseks, 

märkimisväärne. Haaslava valla Sillaotsa koolis käib nii Võnnu valla, kui ka Mäksa valla lapsi. 

Ühes koos korraldatakse Vooremäe mänge. Mäksa ja Haaslava vald toetavad Võnnu kirikut ja 

Võnnu vabatahtlike päästjaid. Samas nii Võnnu kui Mäksa vald toetavad Vooremäe 

spordiradade korrashoidu, kui piirkonna atraktiivseimat sportimisvõimalust. 

 

Kõigi kolme ühineva omavalitsuse üksuse ühine väljakujunenud majandusruum ja omavahel 

seotud infrastruktuur, mida juba täna elanikud kasutavad olenemata elukohast, on ühinemise 

üheks eelduseks. Ühinemispiirkonna elanikele on lähim linn Tartu, kus on olemas haigla, 

politsei, pääste, riigiteenused, raudtee- ja bussijaam, pangad, arvestatav kaubandus ja muud 

olulised teenused. Ühinenud omavalitsus võimaldab paremini mõjutada nende teenuste edasist 

arendamist ja kättesaadavust kogu ühinevate valdade elanikele. Uus ühinenud omavalitsus 

moodustab ühtse ettevõtluspiirkonna.  

 

Piirkonna oluline sõlmprobleem on inimestele töökohtade ja kvaliteetsete teenuste 

kättesaadavuse kindlustamine. Kuna maapiirkondade elanike igapäevaelu, eriti töö ja õppimine, 

on järjest rohkem seotud linnadega, siis on inimeste maale jäämise/tulemise eeltingimuseks 

head võimalused elanike liikumiseks keskuste ja kaugemate maapiirkondade vahel. Mobiilsuse 

suurenemine ja liikumisvõimaluste parandamine pakub ka äärealadele uuenenud 

arenguvõimalusi, võimaldades saada lihtsamini osa erinevates kohtades pakutavatest 

töökohtadest või teenustest vajaduseta mujale elama kolida. Tänased ühendusvõimalused on 



hajaasustuspiirkondades aga sageli puudulikud, mida peegeldavad ka suhteliselt suured aeg-

ruumilised vahemaad lähimate keskustega.  

 

Tänane ühistranspordisüsteem tugineb varasemalt väljakujunenud bussiliinidele ning ei arvesta 

sageli inimeste tegelikke liikumisvajadusi. Paremate ühendusvõimaluste tagamise kõrval 

muutub hõreneva asustuse tingimustes väga oluliseks teenuste senisest säästlikum ja 

innovatiivsem korraldus ning kohaliku avalike teenuste infrastruktuuri säästlikum arendamine. 

 

Omavalitsused seavad eesmärgiks korraldada ühistranspordisüsteem ümber selliselt, et see 

vastaks elanike liikumis- ja tööhõive vajadustele, sh tagataks elanikele transpordiühendus 

keskusega ja teenuskeskustega.  

 

Inimeste heaolu ja elukvaliteet maapiirkondades sõltub olulisel määral teenitavatest 

sissetulekutest. Kuigi keskmiste sissetulekute regionaalsed erinevused Eestis on viimastel 

aastatel proportsionaalselt vähenenud, on sissetulekute summaarsed erinevused endiselt suured 

(erinedes 2015. aastal maakonniti 383 euro ulatuses). Sissetulekute regionaalse ühtlustumise 

taga tuleb osaliselt näha siiski tööalase pendelrände intensiivistumist suurematesse keskustesse. 

Ka rahvastiku üldised siserändesuunad on teenitavate sissetulekute piirkondlike erinevustega 

tugevasti seotud. 

 

Üksikisiku tulumaksu laekumises kohalike omavalitsuse üksuste eelarvesse on selgelt 

kujunenud kõrgemate sissetulekute kontsentriline koondumine Põhja-Eestisse Tallinna 

ümbrusesse ning vähemal määral ka Lõuna-Eestis Tartu lähiümbrusesse. Seeläbi on ka 

kohaliku eelarve tulud, mida piirkonna arendamisse ja avalike teenuste osutamisse suunata, 

selgelt väiksemad Lõuna- ja Kagu-Eesti ning idapiiri äärsetes piirkondades. Ühinemispiirkonna 

palkade tasemes ja tulumaksu laekumises elaniku kohta on erinevused mõõdukad. 

 

Kompenseerimaks ühinevate omavalitsuse üksuste sissetulekute taseme mahajäämust võrreldes 

linnaliste piirkondadega, muutub Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla ühinemise teel 

moodustuva omavalitsuse üksuse eelistamisel elukohana määravaks elukeskkonna kvaliteet 

ning liikumisvõimalused.  

 

Ühinemispiirkonna arengu tähtis eeldus on samuti tugev kohalik kogukond ja elanike sotsiaalne 

kaasatus (kohaliku kogukonnaalgatuse, omakultuuri viljelemise, kogukonnateenuste osutamise 

jms kaudu). Kohaliku omaalgatuse toetamine on aidanud ääremaalistes piirkondades alal hoida 

kohaliku arengu jaoks väärtuslikku inimressurssi, kasvatades teotahtelisi ja kogukondlikult 

aktiivseid inimesi. See on aidanud säilitada ka väljarännanute sidet oma varasema kogukonna 

ja kodupaigaga ning vältida kohalikust elust võõrandumist. Omakultuurile tugineva 

kohaturunduse ja traditsiooniliste toodete valmistamine ja turustamine on aidanud muuhulgas 

elavdada kohalikku majandustegevust. 

 

Valdades on välja kujunenud aktiivne külaliikumine, seda tänu võimekatele ja teotahtelistele 

külakogukondadele. Ühinenuna soovivad vallad jätkata külaliikumise toetamist – eesmärgiks 

tugeva ja turvalise kogukonna loomine ning hoida omavalitsuse toel aktiivses kasutuses 

avalikku taristut (külaseltsid, külakeskused, jne). 

 

Ühinemise tulemusena kasvab omavalitsuse finantsjuhtimise kvaliteet ja 

investeerimisvõimekus. Moodustuv uus omavalitsusüksus on heal tasemel põhitegevuse 

tulemiga ning on võimeline ühinevate omavalitsuste praeguse keskmise 

laenukoormuse 28,59% puhul investeerima 1,209 mlj eurot aastas. Maksimaalse 



60% laenukoormuse ja  maksimaalse 20% laenu tagasimaksete on hinnanguline 

investeerimisvõimekus 2,531 mlj eurot aastas 

 

See näitab piirkonna suuremat ettevõtlusvõimekust ja ühinemise otstarbekust ainuüksi 

ettevõtluskeskkonna arendamise perspektiivis. Ligi viietuhande elanikuga omavalitsus on 

ettevõtjatele ja investoritele atraktiivsem partner. Tööturu paranemine ja mitmekesistumine 

annab elanikele võimaluse töötada lähipiirkonnas. See pidurdab väljarännet ja ääremaastumist. 

Suurem omavalitsus suudab paremini reageerida negatiivsete olukordade tekkel, olgu nendeks 

ettevõtjate otsused töökohtade liigutamisel või muud kriisisituatsioonid. 

 

Ühinemispiirkonnas on omavalitsusi, kes on arengukavade koostamisel arvestanud tulevikus 

ees ootava haldusreformiga. Ühinemispiirkonna omavalitsuste arengukavades seatud eesmärke 

on reaalsem saavutada ühinenud omavalitsusena. 

 

Ühinemispiirkonna omavalitsustel on mitmed ühised väljakutsed kodanikkonna vananemine 

ning sellest tulenevalt suurenev surve omavalitsuste eelarvetele, samuti mitmekesiste ja 

kvaliteetsete kohalike avalike teenuste pakkumise erinev võimekus ja ettevõtlus- ja 

turismipotentsiaali vähene rakendamine – kõiki neid püütakse omavalitsuste ühinemisega 

leevendada või lahendada. 

 

Mäksa valla olulisemad objektid ja vaatamisväärsused on Mäksa mõisa kabel, Mäksa mõis, 

Kastre mõis, Pokal asuv vallamaja, Melliste Algkool-Lasteaed, Kaagvere staadion ja Kaagvere 

mõis, Võõpste koolimaja, samuti Hooldekodu Härmalõng Kastres. 

 

Haaslava valla olulisimad objektid on lasteaed-algkool Sillaotsa Kool, ajalooline Priiuse 

Seltsimaja, Eesti Lennundusmuuseum ja Lange Motokeskus, samuti Vooremäe Terviserajad, 

ja valla halduskeskus vallamaja näol Kurepalus. 

 

Võnnu valla tänased vaatamisväärsused on osaliselt 13. sajandi esimesest pooles ehitatud 

Võnnu kirik, Lääniste linnamägi ühes külakooli hoonega, Järvselja ürgmets, Emajõe-Suursoo. 

Olulisteks objektideks on Võnnu Keskkool, Võnnu Lasteaed Värvuke, Hooldekodu Härmalõng 

Võnnu kodu, Võnnu Kultuurimaja, Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi depoo, Sõõro külakool, 

Kurista ja Issaku mõisad, Vabadussõja mälestussammas ning kolm kalmistut (Võnnu vana 

kalmistu koos A.G.de Villebois´i kabeliga, Võnnu uus kalmistu ning Ahunapalu kalmistu). Nii 

praeguse kui UOÜ suurim rahvaühendus on EELK Võnnu Jakobi kogudus, mis teenindab tervet 

Võnnu kihelkonna ala. 

 

Arvestades rahvastiku jätkuvat vananemist ning vanemaealiste põlvkondade osatähtsuse kasvu 

rahvastikus, võib sellisel rändesuunal olla tulevikus üha suurem mõju piirkondlikule arengule. 

Negatiivsete ilmingute kõrval võib rahvastiku vananemine tähendada piirkondadele ka uusi 

arengueelduseid, näiteks sotsiaalse ettevõtluse arengu näol, milles demograafilise trende 

arvestades nähakse täna üsnagi perspektiivset tulevikusektorit kogu vananevas Euroopas. 

 

Ühinemine iseenesest demograafilist situatsiooni ei muuda. Muutusi saab esile kutsuda edasiste 

poliitiliste valikutega – erinevad toetused, elu- ja ettevõtluskeskkonna arendamine, sellega 

kaasnev uute töökohtade teke ja palgataseme paranemine.  

 

Senine ühinevate omavalitsuse üksuste koostöö (nii omavahel kui erasektori ja 

mittetulundussektoriga) on piirkondlikus arendustegevuses ja avalike teenuste osutamisel olnud 

vähene. Avaliku ja erasektori koostöö aktiivsem kasutuselevõtt tähtsustub edaspidi veelgi, mil 



siinse majanduskasvu tagajärjel langeb Eesti välja EL ühtekuuluvuspoliitika 

konvergentsipiirkonna abisaajate regioonide hulgast ning tekib vajadus piirkondlike 

investeeringu- ja arendusvajaduste katmiseks suurel määral uutest finantsallikatest EL 

struktuurfondide kõrval.  

 

Analüüsinud läbirääkimiste käigus valdade hetkeolukorda, arengutrende, ühinemise 

võimalikke positiivseid ning negatiivseid mõjusid, jõuti järgmistele järeldustele:  

 

 Ühinemine loob eeldused omavalitsuse elanike elukvaliteedi parendamiseks ning 

infrastruktuuri arendamiseks; 

 

 Ühinemine võimaldab tagada kogu piirkonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu ning 

ühtse professionaalse juhtimise, mis on eelduseks kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikule 

tegevusele ning majandusliku potentsiaali kasvule, sealhulgas võimekusele osaleda 

planeerimises ja koostööprojektides; 

 

 Ühinemisega tagatakse omavalitsusüksuse suurem haldussuutlikkus, kvaliteetsemate 

avalike teenuste osutamine, kasutades selleks paremini olemasolevat inimvara ning 

hoonete ja vara ressurssi.Suuremas omavalitsusüksuses on võimalik osutadaka selliseid 

teenuseid, mille sihtrühm eraldiseisvates valdades on liiga väike; 

 

 Suurem eelarve võimaldab koondada ressursse prioriteetsete tegevuste kiiremaks ja 

kvaliteetsemaks läbiviimiseksning maandada paremini finantsriske; 

 

 Suuremal territooriumil on võimalik edukamalt ellu viia detsentraliseeritud juhtimist, st 

kohaliku kogukonna kaasamist ja külaliikumise erinevate võimaluste 

kogukonnateenuste arendamisel. Ühinemise tulemusena väheneb piirkonnasisene 

rivaalitsemineühiselt on võimalik strateegilisemalt planeerida piirkonna 

sotsiaalmajanduslikku arengut (lasteaiad, koolid, huviharidus, sotsiaalasutused, vaba 

aja ja sportimise võimalused) tagades elanikele teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi 

kõigis piirkondades.   

 

Arvestades senist koostööd, ajaloolist, kultuurilist ja geograafilist seotust, seadsid ühinevad 

omavalitsused ühiseks eesmärgiks ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste kui kogukondade 

jätkusuutliku arengu ja strateegilise juhtimisvõimekuse suurendamise läbi nende tugevuste ning 

arengupotentsiaali maksimaalse kasutamise, andmaks olulise tõuke moodustuva kohaliku 

omavalitsuse üksuse terviklikkuse suurendamisse ja tasakaalustatud arengusse. Ühinemine 

võimaldab vähendada (pehmendada) negatiivseid tendentse senistes arengutes, parandada 

omavalitsuse elanike elukvaliteeti, arendada igapäevaelu ja taristut.  

 

Ühinemine on eluliselt tähtis nii elanike elukvaliteedi parendamiseks kui tänaste kogukondade 

integreerituse ja identiteedi säilitamiseks. Samas võimaldab avaliku sektori sünergia paremini 

käivitada Tartumaa majandus- ja tööhõivepotentsiaali. Panustatakse tegevustele, mis looks 

ühinemispiirkonnas soodsama pinnase mitmekesise väike- ja mikroettevõtluse arenguks.  

 

Ühinemisega soovitakse saavutada moodustuva kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaalne, 

majanduslik, kultuuriline, administratiivne ja territoriaalne terviklikkus, suurendada 

haldussuutlikkust, säilitada ühinevate omavalitsuse üksuste omapära ja arendada 

väljakujunenud koostööd. Ühinemise käigus soovitakse moodustada jätkusuutlik tugev vald, 

mida iseloomustab toimiv mitmekesine haldus- ja teenuskeskuste võrgustik, turvaline 



elukeskkond, kus on olemas konkurentsivõimelised vaba-aja veetmise võimalused, head 

transpordiühendused, mis vastavad inimeste liikumis- ja tööhõive vajadustele ning kõrge 

arengupotentsiaal ühtse piirkonnana.  

 

Ühinemise tulemusena kujuneks uus omavalitsusüksus alljärgnevalt: kõige suurema 

territooriumiga on Võnnu vald (232,6 km²), järgnevad Mäksa vald (136,5 km2) ja Haaslava vald 

(110 km²). Ühendomavalitsuse kogupindala on 479,1 km². Rahvastikuregistri andmetel elas 

seisuga 14.12.2016 ühinevates kohalikes omavalitsustes elanikke järgmiselt: Mäksa vald 1670 

(millele lisandub 16.12.2016 15 isikut kellede elukoha registreerimise menetlused on 

hetkeseisuga pooleli), Võnnu vallas on 16.12.2016. a seisuga 1141 elanikku ja Haaslava vallas 

on 15.12.2016. a seisuga 2098 elanikku. Moodustatava kohaliku omavalitsuse rahvaarv kokku 

on 4909 (lisanduvad pooleliolevad menetlused ja liituvate külade elanike arv) inimest. Võnnu 

vallaga on liitumas Meeksi vald kuuluvad Järvselja (15.12.2016. a sisuga elanikke 33) ja Rõkka 

(15.12.2016. a sisuga elanikke 12) külad. 

 

Halduskorralduse muutumine aitab kaasa Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla 

tasakaalustatud ja terviklikule arengule ning tugevdab ühinevate omavalitsuse edaspidiseid 

positsioone võimalike riigi poolt läbi viidavate halduskorralduslike ümberkorralduste korral. 

 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 12 lõikest 2, mis täpsustab nime muutmise 

põhjendamist, tuleb ühinemislepingus selgitada haldusüksuse nime valimise põhjendusi. 

Loodava omavalitsusüksuse nimena on ühinemislepingus sätestatud Kastre vald, mis on 

ajalooline nimi, ajalooline ja maastikuline tähis. Samuti asub Haaslava valla, Mäksa valla ja 

Võnnu valla territooriumil kõiki kolme omavalitsusüksust hõlmav Kastre metskond.  

 

04.12. ja 05.12.2016. a viidi läbi rahvaküsitlus kõigis kolmes ühinevas vallas, et selgitada välja 

elanikkonna eelistus loodava omavalitsusüksuse nime suhtes. Nime variantidena oli üles seatud 

kaks nime: Kagu-Tartumaa vald ja Kastre vald. Mäksa vallas eelistas 132 küsitluses osalejast 

92 isikut Kastre nime. Haaslava vallas eelistas 184 osalejast Kastre valla nime 114 isikut. 

Võnnu vallas pooldas 17 isikut Kastre valla nime. 

 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka Haaslava valla elanikud loodava 

omavalitsusüksuse nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas (13.12.2016 koosolekul) lisaks 

rahvaküsitlusel Haaslava ja Mäksa valla elanike eelistusena märgitud Kastre nimele ka 

rahvaküsitlusel mitte üles seatud nimede so Võnnu ja Kurepalu nimede vahel, kuna 

rahvaalgatuse korras koguti Kurepalu nime poolt 173 allkirja ja Võnnu nime poolt 537 allkirja. 

Esimesena välistati hääletuse tulemusel Võnnu nimi tulemusega 6 poolt ja 3 vastu, teises 

hääletusvoorus välistati Kurepalu nimi tulemusega 6 poolt ja 3 vastu. Seega, otsustas 

juhtkomisjon, et on põhjendatud, et loodava omavalitsusüksuse nimeks saab Kastre. 


