Haldusreformi juhtivkomisjonide koosolekul
PROTOKOLL
Antslas

13.10.2016 nr 5

Algus 9.15, lõpp 11.30
Protokollija: sekretär-registripidaja Helle Savi
Osa võtsid komisjonide liikmed: Kurmet Müürsepp, Kaia Pruuli, Kaire Uiboleht, Merike Prätz,
Avo Kirsbaum, Kalev Joab, Ly Kalmet, Margus Klaar, Riho Roon, Triin Parts, Gunnar Sarapuu,
Virve Üprus, Liina Tell, Anti Värton, Tauno Klaar, Anita Tretjak-Orav ja Kersti Kõrge.
Ei osalenud Tiit Tõnts, Lehar Neve ja Kaili Preismann. Registreerimise leht protokollile lisatud.
Koosoleku juhatas sisse Kurmet Müürsepp ja tutvustas koosoleku päevakorda.
Päevakord:
1. Ühinemise ajakava.
2. Ühinemislepingusse viimaste paranduste sisseviimine.
3. Ühinemislepingu lisade ülevaatamine.
4. Muud küsimused
1. Ühinemise ajakava
Volikogu istungid:
Antslas 18. oktoober
Urvaste 19. oktoober
Ühinemislepingu avalikustamine 20 päeva
Algus 24. oktoober - 14. november
Ühinemislepingud avalikustatakse raamatukogudes.
Kui tuleb ettepanekuid, siis tuleb need läbi arutada.
HR komisjonid peavad moodustama esitatud ettepanekute alusel koondtabeli (õiendi), kus on
kirjas milliseid ettepanekuid arvestati, milliseid mitte ja miks. Selle õiendi peavad heaks kiitma
mõlemad volikogud.
Vahepeal Antslas piirkondlikud rahvakoosolekud
Rahvaküsitlus 9, 10 ja 11 detsembril valimispunktides - Antslas ja Tsoorus
- Antsla valla ja Urvaste valla ühinemine üheks omavalitsusüksuseks - jah või ei
- ühinenud omavalitsuse nimi, kas Urvaste või Antsla
- 12. detsembril juhtivkomisjonid kokku, kuidas edasi minna
21. detsember ühine volikogu istung
30. detsembriks paberid allkirjastada ning edastada maavanemale ja riigihaldusministrile.

2. Ühinemislepingusse viimaste paranduste sisseviimine
Antsla vallavanem Merike Prätz juhatas ühinemislepingu arutelu käiku.
Täiendati ühinemislepingu punkte.
3. Ühinemislepingu lisade ülevaatamine
Vaadati üle ühinemislepingu lisad.
Ühinemislepingu seletuskiri.
Täiendati sõnastust.
Kurmet Müürsepp: Lisade lingid muuta, et oleksid leitavad kodulehelt „Haldusreform” alt.
Kurmet Müürsepp ettepanek:
Investeeringute kavast välja:
- Kobela vee-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine II etapp, tööd on teostatud;
- multifunktsionaalne mänguväljak, tööd lõpetatakse sel sügisel.
Investeeringute kavasse lisada:
- Tsooru Rahvamaja siseremont
Triin Parts: Kui omavalitsusüksus kavatseb ühinemistoetust kasutada investeeringute
finantseerimiseks, tuleb ühinemislepingule lisada haldusterritoriaalse korralduse muutmisega
kaasnevate investeeringute tegemise vajaduse põhjendus ja eelarve.
Kuna ühinemistoetust soovib investeeringute finantseerimiseks kasutada Urvaste vald, siis peab
ta lisama põhjenduse ja eelarve.
Tiina Vares: Struktuuril muuta ära pealkiri - „ametiasutuse struktuur“
Merike Prätz: Ühinemislepingu lisa „Võrumaa omavalitsuste ühistegevused“ otsustati lisada
ühinemislepingule lisana nr 8.
Arutati, millal võiks välja anda ühise valla lehe. Arutelu jätkatakse.
Koosolek lõppes 11.30.
Helle Savi
sekretär-registripidaja

