Haldusreformi juhtivkomisjonide koosoleku
PROTOKOLL
Antslas
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Algus 11.00, lõpp 13.30
Protokollija: sekretärregistripidaja Helle Savi
Osa võtsid komisjoni liikmed Kurmet Müürsepp, Kaia Pruuli, Kaire Uiboleht, Merike Prätz, Avo
Kirsbaum ja Kalev Joab Antsla vallast, Margus Klaar, Triin Parts, Virve Üprus, Liina Tell, Anti
Värton, Anita TretjakOrav ja Kersti Kõrge Urvaste vallast.
Juhtivkomisjonide koosoleku juhatas sisse Kurmet Müürsepp ja tutvustas koosoleku päevakorda:
Päevakord:
1. Ühinemislepingu projekti täpsustamine
2. Struktuur
3. Investeeringute loetelu
4. Valla nimi
1. Ühinemislepingu projekti täpsustamine
Arutati Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu projekti punkte, mis vajasid täpsustamist.
Arutelu juhtis ja ühinemislepingu projekti täiendas vastavalt kokkulepitud ettepanekutele Merike
Prätz.
2. Ühinenud valla juhtimisstruktuur
Juhtimisstruktuur tuleneb ühinemislepingust.
Merike Prätz tutvustas struktuuri, mida komisjoni liikmed täiendasid.
Peale arutelu jõuti kokkuleppele, et lõplikku struktuuri, mis peaks tööle hakkama, ei saa praegu
paika panna, samas on hea, et põhjalik arutelu toimus.
Otsustati, et juhtimisstruktuur jääb lepingu juurde eelnõuna.
Merike Prätz: Juhtimisstruktuur töötatakse välja 2017. aasta jooksul.

3. Investeeringute loetelu
Merike Prätz tutvustas Antsla valla investeeringute kava ja Urvaste valla investeeringute kava
(materjal antud protokolli lisana).
4. Nimi

Kurmet Müürsepp: Antsla Vallavolikogu liikmed ja komisjonide liikmed kohtusid esmaspäeval,
aga uue valla nime osas kokkuleppele ei jõutud. Osad soovivad, et uue valla nimeks saab Antsla
vald, osad, et Urvaste vald. Nime küsimuses pöörduti ka Võru Instituudi poole, kust samuti tulid
erinevad soovitused  ametlik vastus on üks, nimespetsialisti vastus on teine.
Ettepanek on läbi viia rahvahääletus nime küsimuse osas.
Toimus arutelu kuidas hääletust kõige lihtsam läbi viia oleks.
Kurmet Müürsepp: Hääletamas käinud inimesed tuleks ikka identifitseerida, et üks ja sama
inimene ei käiks mitmes hääletuskohas hääletamas.
Kalev Joab: Hääletust on võimalik läbi viia ka valla veebilehe kaudu.
Merike Prätz: Nii nagu rahvas hääletab, nii vald nime saab.
Kaire Uiboleht: Mõlema nime taga võiks olla lugu (kohanimeraamatu põhjal). Komisjon kiidab
teksti heaks ja see avaldatakse valla lehes, et inimesed saaksid mõelda, mis on nende jaoks oluline.
Toimus arutelu.
Kurmet Müürsepp: Kõigepealt viib Urvaste vald läbi rahvahääletuse selles osas, kas ühineda
Antsla vallaga või Otepää vallaga. Kui Urvaste valla rahvas otsustab, et ühineda tuleb Antsla
vallaga, siis viiakse läbi rahvahääletus valla nime osas.
Margus Klaar tutvustas ajakava:
20. septembril on külakoosolek Kuldres;
21. septembril külakoosolek UueAntslas;
22. septembril külakoosolek Urvastes;
23.25. septembril toimub rahvaküsitlus, kas soovitakse ühineda Antsla vallaga või Otepää
vallaga;
26. septembril võetakse Urvaste Vallavolikogu poolt vastu otsus.
Kurmet Müürsepp:
Meie ootame 25. septembri õhtul valimistulemusi ja 26. septembri õhtul volikogu otsust.
Kui tulemus on Antsla vallale positiivne, siis peale 27. septembrit peaksid komisjonid kokku
saama.
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