Antsla valla ja Urvaste valla ühinemise läbiviimiseks
moodustatud juhtivkomisjonide 2. koosoleku protokoll
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Algas kell 13.00;
lõppes kell 16.15
Juhtivkomisjonide liikmetest osalesid Urvastest: Margus Klaar, Gunnar Sarapuu, Riho Roon,
Anita TretjakOrav, Anti Värton, Virve Üprus, Triin Parts, Tauno Klaar, Kersti Kõrge, Liina
Tell. Antslast: Kurmet Müürsepp, Kaire Uiboleht, Merike Prätz, Avo Kirsbaum, Kalev Joab,
Ly Kalmet, Tiina Vares. Puudusid Kaia Pruuli, Tiit Tõnts, Lehar Neve, Kaili Preismann.
(lisatud osalejate registreerimise leht).
Protokollis Triin Parts.
Juhtivkomisjoni koosoleku juhatas sisse Margus Klaar. Ta nentis, et töögruppide protokollid
ja ühinemislepingu vastavalt muudetud projekt on juhtivkomisjoni liikmetele meili teel
saadetud. M.Klaar tegi ettepaneku vaadata koos läbi muudetud leping.
p.1. Üldsätete all küsimus, mis nime hakkab ühinev vald kandma. Pakuti välja Urvaste vald
või Antsla vald. Kaire Uiboleht: Antslas on isikuid, kes poleks seda meelt, et nimi oleks
Urvaste vald. Kas suudame ära selgitada, miks Urvaste? Mis oleks loogiline põhjendus? Võru
Instituudist oleks vaja tellida info. Kurmet Müürsepp: Võru Instituudist ei pruugi mingit head
vastust tulla. Riho Roon: Peaks küsima nimede komisjonist. Nime taha ei tohiks ühinemine
jääda. Merike Prätz: Nimi võiks olla keskuse järgi, segadust oleks vähem. Kaire Uiboleht:
tuleks vaadata ka nimede taha. Urvaste vald oleks mõistlik siis, kui tahame vanu asju
säilitada. On mainitud ka Hauka vald. Gunnar Sarapuu: Otsus tuleb vastu võtta. Triin Parts:
teen ettepaneku täna aeg maha võtta. Uuriks nimetatud nimede ajaloolist tausta. Mõlemal
nimel on kindlasti omad plussid/miinused. Ettepanek, et Kalev Joab teeb järgmiseks korraks
sellise ülevaate. Otsustatigi nii.
p.3. Ühinemise eesmärgid Kurmet Müürsepp teeb ettepaneku, et lepingus sõnastatud
eesmärgid tuleks lihtsamalt sõnastada. Otsustatakse, et Kurmet Müürsepp pakub omapoolse
sõnastuse järgmiseks koosolekuks välja. Teenuskeskuste võrgu asemel tuleks kirjutada
„Kuldres asuva teenuskeskus“.
Kaire Uiboleht: Lepingus on palju lauseid, kui on palju subjektiivseid, hinnangulisi sõnu.
Leiti, et nii on, aga kõikjalt neid ka välja võtta ei maksa.
p.4.4. Ühinenud valla põhimäärus Margus Klaar: selle võiks 2017 a jooksul välja töötada,
enne ühinemist. Tiina Vares: Tuleb olemasolevad põhimäärused üle vaadata. Margus Klaar:
Toetab, et tuleb tekst ette valmistada ja uus volikogu kinnitab. Tiina Vares: kumma
põhimääruse järgi toimetatakse vahepeal sh valimistel? Riho Roon: seni lähtume Antsla
omast. Nii otsustati.
p.4.6. Sümboolika – Margus Klaar: korraldame konkursi. TammeLauri tamm? Merike
Prätz: Lihtsam oleks võtta üks olemasolev nii vapp kui lipp. Konkursile võib ka

olemasolevaid esitada. Riho Roon: Olemasoleva sümboolika kinnitamine oli vaevarikas, see
ei käi niisama lihtsalt. Otsustati korraldada konkurss.
p. 5.2. Õigusaktid: uute õigusaktide projektid valmistatakse 2017. a. ette. Tiina Vares: tuleb
üle vaadata mõlema valla õigusaktid ja analüüsida, mida kehtetuks tunnistada. Margus Klaar:
komisjonid saavad tööd jätkata ja vaadata, millised kehtivad.
p. 5.6. Ametiasutused lõpetatakse nii Urvaste kui Antsla. Kõik osalejad saavad aru, et kuna
kaks valda ühinevad ja tekib uus vald, siis kõik olemasolevad ametiasutused lõpetatakse ja
asemele luuakse uued, ühinenud valla ametiasutused.
p. 5.7. on märgitud „lisa“. Kurmet Müürsepp: mis lisa silmas peetakse? Riho Roon: Otepää
poolel tuli sisse, et märgitakse 2017. a. prioriteedid ära. Otsustati: punktist „lisa“ välja jätta.
p. 6.1. Volikogude liikmet arv. 17 tuleneb kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seadusest. Kõik on sellega nõus.
p. 6.2. Juhtimine on mitmekihiline? Otsustatakse punkt välja jätta. M.Klaar, K.Müürsepp,
M.Prätz osavaldasid ei tule.
p. 6.3./ 6.4. Teenuste osutamine Kurmet Müürsepp: siia kirjutada sisse, et Kuldres asub
teenuspunkt. Kaire Uiboleht: Enamus teenuseid osutatakse Antslas. Mis jääb Urvastesse?
Riho Roon: sotsiaalnõunik, avahooldaja, noorsootöötaja, maakorraldaja, sekretär,
majandusametnik+ tagatakse perearsti vastuvõtt. Otsustati: Punkt 6.3. sõnastada nii, et
Kuldres teenuspunkt, kus nimetatud teenused ja p. 6.4. lepingust välja jätta.
p.6.7. Ametnike vabastamine Ollakse ühel seisukohal, et 1 aasta loetakse valimistulemuste
väljakuulutamisest. Kuidas toimida vahepeal, kui on kaks raamatupidajat? Ametnike puhul
sisekonkurss? Kurmet Müürsepp: praktikas kõik jääb samaks. Riho Roon näiteks kes on uues
vallas uus raamatupidaja? Tuleb sisekonkurss teha. Tiina Vares: kui on vana valitsus vanad
ametnikud tegutsevad. Merike Prätz: Struktuur tuleks eelnevalt analüüsida, nimeliselt paika
panna. Kui esialgu jääb kaks sekretäri, pole hullu, töömaht ongi alguses väga suur. Hiljem
koondatakse…..Ühinemisega seonduva koondamisena tuleb mõista koondamist kuni
01.01.2019.
p. 6.8. Komisjonid punkt jääb samad komisjonid tegutsevad edasi, mis juba on.
p. 7.1.3 Merike Prätz: ettepanek „head tunnustatud“ välja jätta. Nõustutakse.
p.7.1.6 välja jätta nõustustakse.
p.7.2. Alusharidus
7.2.1. Ly Kalmet sõna „võimalusel“ on lisandunud? Vastatakse lasteaiakohti pakume siiski
ka võimalusi arvestades (mitte ainult soove arvestades). Seega, lause jääb, nagu on.
7.2.4. jääb samuti samas sõnastuses.
p. 7.5. Noorsootöö – Riho Roon: palub lisada „ja noorsootöötajad“. Lisatakse.
p. 7.7. Kultuur, sport, vaba aeg
p.7.7.1. kultuuriasutuste nimekirjas on kolm viimast MTÜde hallatavad. Mis nendega teha?
Margus Klaar kolm viimast maha, kuna p.7.7.2 räägib samast.
p.7.7.8. Kaire Uiboleht palub ümber sõnastada: kogudused ja kalmistud ei peaks ühte panema.
„Toetatakse koguduste tegevusi ja jätkatakse kalmistute korrashoiu toetamist senises mahus“.
Nõustutakse.
p.8.2. Tauno Klaar: sotsiaalteenuste ülevaade? Miks mitte keskkond, seda parendatakse?
Otsustatakse, et sõnastust muudetakse.
p.8.4. Tiina Vares: sõnade „võetakse juurde“ asemel „palgatakse“. Nõustutakse.

p.8.6. Merike Prätz: teeb ettepaneku sõnastada  rajatakse Antslasse uus esmatasandi
tervisekeskus. Nõustutakse.
p. 9.3.4. Kergliiklusteed  Gunnar Sarapuu: Võiks ikka pingerea luua. Kurmet Müürsepp:
Oma rahadega neid ei ehitata. Võib juhtuda, et maad ei saa õigeks ajaks. Kas asulate siseselt
esmalt? Kas asulate vahel. Kurmet Müürsepp teeb ettepaneku: kompromiss Antsla Vana
Antsla Uue Antsla ühendamine olgu prioriteetne.
p.9.3.5. Tolmuvabad riiklikud teed. Avo Kirsbaum teeb ettepaneku  Otepää tee välja võtta,
kuna on sisse jäänud AntslaOtepää ühinemislepingust. Nõustutakse.
p.9.4. Ühistransport
Tauno Klaar kas vallasisene transport paraneb? Kas kooliringe saaks paremini ära kasutada?
Otsustati eelmisest lepingu variandist 10.4.1 esimene lause tagasi panna.
p.9.6. Väärteomenetleja 2 valda ei koorma ühte töötajat ära. Tauno Klaar pakub omalt
poolt, et sõnastab järgmiseks korraks lause väärteomenetleja kohta. Nõustutakse.
p.10. 5.Ettevõtluskeskkond Kurmet Müürsepp sõna “võimalusel“ välja jätta. Nõustutakse.
p. 11. Sõnastada „Vallal on oma ajaleht, mis ilmub 1 kord kuus“.
p. 13. Ühinemistoetuste kasutamine ja investeeringud
p.13.2. Riho Roon: Kuidas ühinemistoetust jagada? Kas nii, et Antsla pool saab oma raha ja
Urvaste pool oma? koondamistasud oma toetusrahadest? Kurmet Müürsepp: eelduste kohaselt
saavad need olema ca 330 000/250 000 ( Antsla/Urvaste). Mõlemal vallal on investeeringute
kavad. Avo Kirsbaum: teeb ettepaneku, et 275 000 läheb investeeringuteks Urvaste vallale.
Ülejäänud kulud ühisest potist. Kurmet Müürsepp: Urvastele ettenähtud ühinemistoetus
summa läheb Urvaste piirkonna investeeringuteks“. Nõustutakse.
Margus Klaar: järgmine juhtivkomisjoni koosolek 07.09. 16 kell 11.00 Antslas.
Kurmet Müürsepp tõstatas küsimus seletuskirjast? Tina Vares selgitas, mis seal peab olema.
Margus Klaar teavitas, et kuna Urvaste vallal on pooleli läbirääkimised ka Otepää poole, siis
ilmub Urvaste valla vallalehes selle kohta ülevaade 15.09. Külakoosolekud on planeeritud
20.22.09. Meelsusküsitlus 26. 09. Siis otsustame, kas jätkame Antslaga või Otepääga.
Otsustati teemakomisjone hetkel enam mitte kokku kutsuda. Leiti, et tuleb koostada veel
lisad: nime, investeeringute ja juhtimisstruktuuri kohta.
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