
Juhtkomisjoni õiend  

ühinemislepingu projektile esitatud ettepanekute kohta         13.12.2016. a 
 
 

JK nr Ettepaneku tegija ja 

tema kontaktandmed 

Esitamise 

kuupäev 

Ettepaneku/muudatuse sisu Ettepaneku läbivaatamise tulemus juhtkomisjonis ja 

selle põhjendus 

1.  Jiri Tintera 

Jiri.Tintera@seznam.cz 

30.11.2016 Nime ettepanek: ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa 

valla ja ka Haaslava valla elanikud loodava 

omavalitsusüksuse nimena Kastre nime. Juhtkomisjon 

hääletas 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.  

2. Selma Varusk, Haaslava 

vald, Tõõraste küla, 

Lepiku talu. 

04.12.2016 Nime ettepanek: ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Haaslava 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

3.  Veera Käär, Haaslava 

vald, Haaslava küla, 

Männi 34 

05.12.2016 Nime ettepanek: ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Haaslava 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 



4.  Aldo Käär, Haaslava vald, 

Haaslava küla, Männi 34 

05.12.2016 Nime ettepanek: ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Haaslava 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

5.  Kim Järvpõld, Haaslava 

vald, Kitse küla Kalda vkt 

8 

05.12.2016 Nime ettepanek: ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

6.  Pille Jens, Haaslava vald, 

Roiu, Kesktänav  

8-3 

04.12.2016 Nime ettepanek:  ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 



7. Mati Meos, Haaslava 

vald, Lange küla, 

Veskioru 1 

04.12.2016 Ettepanek jätkata läbirääkimisi 

ühinemiseks Ülenurme vallaga. 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Haaslava Vallavolikogu tegi Ülenurme 

Vallavolikogule 08. juuni 2016 otsusega nr 64 

vastavasisulise ettepaneku, millele Ülenurme 

Vallavolikogu vastas 09. august  2016. a otsusega nr 54 

jaatavalt, kuid 15. november 2016 otsusega nr 67 lõpetati 

läbirääkimised. 

8.  Eva Lassen, Haaslava 

vald, Haaslava küla, 

Kalda tee 3 

12.12.2016 Ettepanekud: 1) Ühinevate 

omavalitsuste ühinemisel loodava 

uue omavalitsusüksuse liik on vald, 

nimega Võnnu. 2) Lepingut saab 

muuta uue OVÜ volikogu koosseisu 

2/3 hääleenamusega. 

1) OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

 

2) OTSUS: arvestada osaliselt. 

 



Põhjendus: Liitumislepingu projektis on sätestatud lepingu 

muutmise kvoorumi nõue 4/5 häälteenamusega. 

Juhtkomisjon leidis, et põhjendatud oleks minimaalselt  ¾ 

häälteenamuse nõue. 

9. Tõnu Vesi, Tartu MV, 

maasekretär 

09.12.2016 Ettepanekud: 1) liitumislepingu 

punkt 4.8. KOKS § 14 lõike 2 alusel 

võiks lisada, et enne 

omavalitsusüksuse lipu või vapi 

kinnitamist esitatakse lipu ja vapi 

kavand arvamuse saamiseks 

Riigikantseleile. Samuti lisada, et 

lipp ja vapp peab vastama 

heraldikanõuetele. 

2) Punkt 7.7. Soovitan kaaluda, kas 

võiks sätestada umbes selliselt, et 

nendele töötajatele võidakse maksta 

täiendavat preemiat kuni kolme 

kuupalga ulatuses, arvestades nende 

tööpanuse ja töötulemuste hindamist 

jne. Eelnõus esitatud kujul on 

sisuliselt tegemist täiendava 

koondamishüvitisega, mida saavad 

kindlas suuruses kõik kes 

koondatakse. 

3) Punkt 9.1.2. Palun mõtelge, kas 

preemiate maksmine 

ühinemistoetusest on ikka lubatav. 

Haldusreformi seaduse § 23: 

(1) Volikogu algatatud kohaliku 

omavalitsuse üksuste 

haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise tulemusena moodustunud 

1) OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: viidatud nõuded tulenevad seadusest ja 

lepingu teksti koormata selles osas ei ole põhjendatud. 

 

 

 

 

 

2) OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: tingimuslikke variante ei pooldata ning 

täiendava preemia saavad kõik isikud, kes koondamise 

kasuks otsustavad. 

 

 

 

 

 

 

3) OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise 

soodustamise seaduse § 6 lõige 2 punkt 4 kohaselt saab 

ühinemistoetust kasutada  omavalitsusüksuse 

ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste 

ümberkorraldamise, sealhulgas hüvitiste maksmisega 

seonduvate kulude katteks. 



kohaliku omavalitsuse üksusele 

riigieelarvest eraldatavat 

ühinemistoetust saab kasutada 

kohaliku omavalitsuse üksuste 

ühinemise soodustamise seaduse § 6 

lõikes 2 nimetatud toimingute kulude 

katteks. 

(2) Käesoleva seaduse § 19 lõikes 1 

nimetatud ühekordset hüvitist 

makstakse asjaomase kohaliku 

omavalitsuse üksuse volikogu 

esimehele, vallavanemale ja 

linnapeale nende volituste 

lõppemisel kohaliku omavalitsuse 

üksusele eraldatud 

ühinemistoetusest. 

10. Ühispöördumine  

eda@folklore.ee 

12.12.2016 Ettepanek: 1) ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu, 2) Lepingut saab muuta uue 

OVÜ volikogu koosseisu 2/3 

hääleenamusega. 

1) OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

 

2) OTSUS: arvestada osaliselt. 

 

Põhjendus: Liitumislepingu projektis on sätestatud 

lepingu muutmise kvoorumi nõue 4/5 häälteenamusega. 

Juhtkomisjon leidis, et põhjendatud oleks minimaalselt  ¾ 

häälteenamuse nõue. 

11.  Ühispöördumine 

tiit@torvandi.ee 

12.12.2016 Nime ettepanek: ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Kurepalu 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

mailto:tiit@torvandi.ee


Seega, otsustas juhtkomisjon, et on põhjendatud, et 

loodava omavalitsusüksuse nimeks saab Kastre. 

12. 

 

Peeter Pihelgas 

Reg. elukoht Tartu linn 

12.12.2016 Nime ettepanek:  ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

13. Eda Kalmre 

eda@folklore.ee 

01.12.2016 Nime ettepanek:  ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 



Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

14. Reet Saksing 05.12.2016 Nime ettepanek:  ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

15. Riina Gordejeva 06.12.2016 Nime ettepanek:  ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

16. Renna Rebane 06.12.2016 Nime ettepanek:  ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 



Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

17. Ants Rebane 06.12.2016 Nime ettepanek:  ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

18. Gunnar Köörna 06.12.2016 Nime ettepanek:  ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

19. Erika Tiimann 12.12.2016 Ettepanekud: 1) Uue OVÜ 

moodustamise üleminekuperiood on 

ajavahemik uue OVÜ volikogu 

valimistulemuste väljakuulutamise 

päevast kuni uue OVÜ oluliste 

õigusaktide, dokumentide 

kinnitamiseni. Millised on need 

õigusaktid ja dokumendid? Teen 

ettepaneku panna konkreetselt kirja 

1) OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: vastav regulatsioon on juba toodud 

ühinemislepingu projekti lisas 3. 

 

 

 

 

 



millised need dokumendid ja 

õigusaktid on ning lisada ka 

lõpptähtaeg. 2) Uue OVÜ volikogu 

tehnilise teenindamise 

üleminekuperioodil tagab Haaslava 

vallavalitsus. Mis saab Mäksa ja 

Võnnu vallavalitsustest? 

 

 

 

3) Lepingu punktis 6.1.1 sätestatu 

kohta kasutada kohaliku 

omavalitsuse volikogu valimise 

seaduse § 8 lg 2 punktist 2.                                                                                                                                                                                      

 

 

2) OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Haaslava, Mäksa ja Võnnu Vallavalitsused 

astuvad tagasi uue volikogu esimesel istungil. Tehniline 

teenindamine ei hõlma Haaslava Vallavalitsust kui organit, 

vaid lepingus reguleeritakse loodava omavalitsusüksuse 

vallavalitsuse tegevuse jätkusuutlikuse tagamine.  

 

 

3) OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: mitme valimisringkonna moodustamine 

loodava omavalitsusüksuse tarvis ei ole põhjendatud, kuna 

elanike arv on alla 5000. 

20. Ühispöördumine (20 

isikut). 

Reet Tosso. 

12.12.2016 Ettepanekud: 1) ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu, 2) Lepingut saab muuta uue 

OVÜ volikogu koosseisu 2/3 

hääleenamusega. 

1) OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

 

2) Otsus: arvestada osaliselt. 

 

Põhjendus: Liitumislepingu projektis on sätestatud 

lepingu muutmise kvoorumi nõue 4/5 häälteenamusega. 

Juhtkomisjon leidis, et põhjendatud oleks minimaalselt  ¾ 

häälteenamuse nõue. 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ühispöördumine (511 

isikut). 

Janno Simm. 

12.12.2016 Ettepanekud: 1) ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu, 2) lepingut saaks muuta uue 

OVÜ volikogu koosseisu 2/3 

hääleenamusega. 

1) OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

 

2) Otsus: arvestada osaliselt. 

 

Põhjendus: Liitumislepingu projektis on sätestatud 

lepingu muutmise kvoorumi nõue 4/5 häälteenamusega. 

Juhtkomisjon leidis, et põhjendatud oleks minimaalselt  ¾ 

häälteenamuse nõue. 

22. Ühipöördumine.  

Leane Morits. 

leane.morits@gmail.com 

12.12.2016 Ettepanekud: 1) ühinevate 

omavalitsusüksuste nimeks saaks 

Võnnu, 2) lepingut saaks muuta uue 

OVÜ volikogu koosseisu 2/3 

hääleenamusega. 

1) OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. 

 

2) Otsus: arvestada osaliselt. 



 

Põhjendus: Liitumislepingu projektis on sätestatud 

lepingu muutmise kvoorumi nõue 4/5 häälteenamusega. 

Juhtkomisjon leidis, et põhjendatud oleks minimaalselt  ¾ 

häälteenamuse nõue. 

23. Marje Võõbus. 

marje.voobus@gmail.com 

12.12.2016 Ettepanek: liitumislepingusse lisada 

täiendav punkt „2017. a. enne uusi 

kohalike omavalitsuste valimisi 

korraldatakse valla nime osas uus 

rahvaküsitlus kõigis kolmes vallas ja 

seal on valikuvariantidena Haaslava, 

Mäksa, Võnnu ja Kastre“. Sellisel 

juhul saab uus vallavolikogu saab 

soovi korral 4/5 häältega arvestada 

rahvaküsitluse tulemust ja valla nime 

ära muuta 

 

OTSUS: mitte arvestada. 

 

Põhjendus: Juhtkomisjon otsustas liitumisläbirääkimiste 

alguses, et loodava omavalitsusüksuse nimena ei kasutada 

Mäksa, Haaslava või Võnnu valla nime, et kohelda 

ühinevate omavalitsusüksuste elanikke võrdselt. Samuti 

otsustas juhtkomisjon, et ühineva omavalitsusüksuse 

nimeks saab rahvaküsitlusel enim hääli saanud nimi. 

Rahvaküsitluse tulemusel eelistasid Mäksa valla ja ka 

Haaslava valla elanikud loodava omavalitsusüksuse 

nimena Kastre nime. Juhtkomisjon hääletas 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. Loodava 

omavalitsusüksuse nimi peab olema haldusreformi seaduse 

kohaselt selgelt määratletud ning muud variandid selles 

osas ei ole jätkusuutlikud. 

 
 
 



(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Teet Helm 

Võnnu valla vallavanem 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Timo Reinthal 

Mäksa valla vallavanem 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Priit Lomp 

Haaslava valla vallavanem 

 


