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1. Urvaste vallas läbiviidud rahvaküsitluse tulemustest
Ettekandega esines komisjoni esimees Kurmet Müürsepp.
Urvaste valla külade aktivistid viisid külades läbi rahvaküsitluse, et välja selgitada, kuhu inimeste
arvates peaks Urvaste vald hoidma haldusterritoriaalse reformi korral.
85% vastanuist avaldas arvamust, et ühinema peaks Antsla vallaga, 8% avaldas arvamust, et
ühinema peaks Otepää vallaga ja 8% vastanuist jäi erapooletuksvõi omas kolmandat arvamust.
Urvaste Vallavolikogu 28. juuli volikogu istungil toimus järjekordne arutelu haldusreformi teemal.
Võeti vastu otsus, et jätkatakse läbirääkimisi Otepää vallaga ja alustatakse läbirääkimisi Antsla
vallaga. Kuna otsuse eelnõud volikogu istungiks ettevalmistatud ei olnud, kujundas volikogu
esimees peale arutelu otsuse, et valmistatakse ette kaks lepingut ja lastakse rahval otsustada.
Kommentaariks lisati, et Antsla Vallavolikogu ei ole konkreetselt Urvaste vallale
ühinemisettepanekut teinud.
Otsustasime (Antsla vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed) ette valmistada otsuse eelnõu, mille
kohaselt tehakse liitumisettepanek ainult Urvaste vallale, mis on Antsla Vallavolikogu tänase
istungi teema.
Urvaste Vallavolikogu lubas peale seda kohe koguneda, augustikuu alguses ja koostada
samasisulise otsuse eelnõu.
Urvaste Vallavolikogu poolt on moodustatud 7 liikmeline komisjon, kes peab läbirääkimisi
Sangaste, Puka, Otepää ja Kanepi vallaga.
Toimus arutelu, millised töörühmad tuleks meil ühinemisläbirääkimisteks moodustada.
Komisjoni liikmed jõudsid kokkuleppele, et volikogu poolt kinnitatud haldusreformi
komisjon jääb juhtivkomisjoniks ja moodustada tuleb kolm töörühma, liikmete arvuga kuni
5 inimest:

 haridus, kultuuri ja noorsootöö töörühm;
 sotsiaal ja tervishoiu töörühm;
 majandus, transport ja arengu töörühm.
Läbiarutamist vajavad teemad on nt, kuidas korraldada transport ühinenud omavalitsustes, kuidas
ühtlustada lasteaia kohamaks, millised sotsiaaltoetused jäävad kehtima, milline saab olema uue
omavalitsuse nimi.
Komisjoni esimees tegi ettepaneku võtta ühinemisläbirääkimiste koordinaatoriks Mihkel
Laan, kuna ta on tegutsenud Võru maakonnas 45 aastat ja omab väga head ülevaadet
haldusterritoriaalse reformi läbiviimisest Võru maakonnas. Urvaste vald võib teha
omapoolse ettepaneku.
Toimus arutelu, et Karula valla Lusti küla elanikud soovivad liituda Antsla vallaga, samuti
Sõmerpalu valla Liiva küla elanikud.
Rahvaküsitlus naabermaakonna külade elanike seas selgitaks välja, milline on inimeste arvamus.
Üle poole küla elanikest peaksid allkirjastama taotluse, et soovivad liituda teise omavalitsusega.
Komisjoni esimees tutvustas Valitsuse seisukohta haldusreformist. Moodustatavad omavalitsused
saavadki olema erineva suurusega.

2. Paul Varuli advokaadibüroo haldusreformist
Omavalitsused (kümmekond), kelle rahvaarv on 2500  5000 elanikku, on palganud Paul Varuli
advokaadi büroo, et büroo annaks õigusliku hinnangu, kas haldusterritoriaalse reformi sundliitmise
osa on riive põhiseadusega. See saab valmis 8. augustiks. Kui riive on, siis läheb dokument 9.
augustil õiguskantslerile, just sundliitmise osa.
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