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Algus 15.00, lõpp 16.00
Koosoleku juhataja: Kurmet Müürsepp
Protokollija: sekretärregistripidaja Helle Savi
Osa võtsid komisjoni liikmed: Kurmet Müürsepp, Kaia Pruuli, Kaire Uiboleht, Merike Prätz, Avo
Kirsbaum, Kalev Joab ja Ly Kalmet.
Urvaste vallast komisjoni liikmed: Triin Parts, Virve Üprus, Gunnar Sarapuu, Margus Klaar ja
Riho Roon
Päevakorras:
1. Edaspidine töö, struktuur.
2. Koorinaatori vajalikkusest. Läbirääkimiste töörühmade moodustamine ja töökorra kinnitamine
3. Ühinemisläbirääkimiste ajakavast
4. Muud küsimused
1. Edaspidine töö, struktuur
Kurmet Müürsepp ja Margus Klaar tegid ettepaneku, et juhtivkomisjon käib koos ja arutab
üldisemaid (suuremaid) küsimusi, nt töörühmades arutatu ei ole leidnud lahendust või mis saab
olema uue valla nimi, korrigeerib ajakava. Koostatud ühinemisleping, kas anda volikogu
töörühmadele või rahvaküsitluseks.
Kinnitati valdkondlikud töörühmad:
 majandus ja arengukomisjon;
 haridus ja noorsootöökomisjon;
 kultuuri ja spordikomisjon;
 sotsiaal ja tervishoiukomisjon.
2. Koordinaatori vajalikkusest. Läbirääkimiste töörühmade moodustamine ja töökorra
kinnitamine
Kurmet Müürsepp avaldas arvamust, et koordinaator on vajalik, et tekiks ühtne „käekiri”.
Toimus arutelu.
Urvaste valla esindajatel tekkis küsimus, kas Mihkel Laanel on üldse aega tulla töörühmasid
koordineerima ja ühinemislepingut koostama.

Merike Prätz ütles, et ühinemislepingud on ülesehituselt küllaltki sarnased.
Kurmet Müürsepp ütles, et esimene vaba aeg on Mihkel Laanel 25. august, siis 31. august.
Lepiti kokku, et esimene töörühmade ja koordinaatori Mihkel Laane kohtumine toimub 25.
augustil 2016. a. Antsla Vallavolikogu tööruumis.
Töörühmad saaksid olema 8 liikmelised, 4 liiget Antsla Vallavolikogu ja 4 liiget Urvaste
Vallavolikogu poolt.
Majandus ja arengukomisjon kell 9.0011.00, Haridus ja noorsootöökomisjon kell 11.3013.00,
Kultuuri ja spordikomisjon kell 13.3015.00, Sotsiaal ja tervishoiukomisjon kell 15.3017.00.
Töörühma liikmed kinnitatakse kummagi omavalitsuse juhtivkomisjonide poolt.
Kurmet Müürsepp tegi ettepaneku, anda volikogu esimeestele ja vallavanematele õigus osaleda
töörühma koosolekutel, kui komisjoni liige. Komisjoni liikmed nõustusid ettepanekuga.
Otsustati, et töörühma liikmete nimed teatatakse homme 19. augustil kella 12.00ks,
meiliaadressile helle@antsla.ee. Sekretärregistripidaja Helle Savi teatab Urvaste vallavolikogu
esimehele ja vallavanemale Antsla töörühma liikmete nimed.
Merike Prätz tegi ettepaneku koostada kummagi valla kodulehel andmebaas, kus hakkame
haldusreformi informatsiooni jagama. Alustades töörühma liikmete nimedega.
3. Ühinemisläbirääkimiste ajakavast
Toimus arutelu.
Riho Roon tegi ettepaneku, et ühinemisleping võiks valmis olla 19. septembriks.
Otsustati, et ühinemisleping vaadatakse läbi 19. septemberil kell 12.00.
Merike Prätz avaldas arvamust, et töörühma liikmed peavad hoolitsema, et 25. augustiks (kui
osaleb Mihkel Laan) oleksid andmed esitada (olemasolev olukord) ja oleks võimalik teemasid
arutada nt kuidas jõuda sots. toetuste osas kompromissini.
Toimus arutelu, kas on vajalik määrata töörühmade koordinaatorid.
Mihkel Laanel võib Lepingu põhi olemas olla, temaga tuleb ühendust võtta. Otsustati, et
töörühmaliikmete tööd hakkab reguleerima Mihkel Laan.
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