Haldusreformi juhtivkomisjonide koosolekul
PROTOKOLL
Antslas
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Algus 14.00, lõpp 15.15
Koosolekut juhatasid: Kurmet Müürsepp, Antsla valla juhtivkomisjoni esimees ja Margus Klaar,
Urvaste valla juhtivkomisjoni esimees.
Protokollis: Antsla vallasekretär Tiina Vares.
Osa võtsid komisjonide liikmed: Kurmet Müürsepp, Kaili Preismann Margus Klaar, Triin Parts,
Gunnar Sarapuu, Virve Ürpus, Liina Tell, Anti Värton, Anita Tretjak-Orav ja Kersti Kõrge.
Ei osalenud Kaia Pruuli, Kaire Uiboleht, Merike Prätz, Avo Kirsbaum, Kalev Joab, Ly Kalmet,
Riho Roon,Tauno Klaar, Tiit Tõnts, Lehar Neve. Registreerimise leht protokollile lisatud.
Koosoleku juhatas sisse Kurmet Müürsepp ja tutvustas koosoleku päevakorda.
Päevakord:
1. Informatiivne ülevaade haldusreformi käigust ja piiride muutmise ettepanekutest Antsla vallas.
2. Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu projektile avaliku väljapaneku raames tehtud
ettepanekute arutamine.

1. Informatiivne ülevaade haldusreformi käigust ja piiride muutmise ettepanekutest Antsla
vallas.
Antsla valla juhtivkomisjoni esimees Kurmet Müürsepp andis ülevaate Antsla valla territooriumil
läbiviidud külakoosolekute kohta. Osalejaid oli vähe.
Toimus arutelu, millised külad võiksid veel Antsla ja Urvaste vallaga ühineda. Antsla
Vallavolikogu on teinud ettepaneku piiride muutmiseks Karula vallale Lusti küla ja Rebasemõisa
küla arvamiseks Antsla valla haldusterritooriumi koosseisu. Vastust Karula vallast pole veel
saadud.
2. Antsla valla ja Urvaste valla ühinemislepingu projektile avaliku väljapaneku raames
tehtud ettepanekute arutamine.
Päevakorra arutelu juhatas sisse Kurmet Müürsepp.
08.11.2016. a esitatud ettepanekut tutvustas üks ettepanekule allakirjutanutes, Urvaste valla
juhtimiskomisjoni liige Virve Ürpus, kes selgitas esitatud ettepaneku põhimõtteid: Kui mõlema
valla elanikud käivad küsitlusel, siis pärast küsitlust võetakse mõlema valla hääletanutest protsent.
Kumb valla nimi suurema protsendi saab see nimi jääb.
Urvaste valla juhtivkomisjoni liige Triin Parts: On mitu varianti, kuidas võiks nime valikut välja
selgitada.
Näiteks üks variant on selline, et Antsla vallas ja Urvaste vallas antud poolthääled loetakse kokku
ja kõik tulemused liidetakse. Kumb nimi rohkem poolthääli saab, see saab uue moodustatava
omavalitsusüksuse nimeks. See on kõige lihtsam, selgem ja demokraatlikum variant.

Teine variant: Kui näiteks (laias laastus) on nimekirja kantud (kes üldse hääletama võivad tulla)
isikute arv Urvastes 1000 ja Antslas 3000, siis võiks kaaluda, kas teha mingi koefitsient. Näiteks
ühe Urvaste inimese hääl loetakse 2 eest.
Kolmas variant on siis praeguseks esitatud variant (ühe valla protsent ja teise valla protsent).
Triin Parts tegi ettepaneku arvestada osaliselt esitatud ettepanekuga.
Ettepanek iseenesest on kolme osaline. Esimene punkt sellest ettepanekust on, et uue valla nimi
tuleb panna hääletusele. Seda on juba tehtud. Uue omavalitsuse nime küsitlus läheb rahva
arvamuse väljaselgitamise käigus hääletusele. Teine punkt on, et mõlemas vallas märgivad
kodanikud ära oma eelistuse - kas Antsla või Urvaste. Ka sellega on nõustud ja arvestatud.
Teen ettepaneku kolmanda ja neljanda punktiga mitte nõustuda, vaid minna seda teed, et kumb
nimi saab rahvahääletusel poolthäälte enamuse, selle nime uus omavalitsus saab. Mingit protsenti
leidmist, mis nime valimist võrdsustaks õigeks ei pea.
Teen ettepaneku kirjutada õiendisse, et on ettepanekutega arvestatud osaliselt. Nõustume 1 ja 2
punktiga. Nii nagu rahvas hääletab, selline nimi uuele vallale saab. 3 ja 4 punktiga mitte nõustud.
Ärme hakkame arvestama %-ga, vaid võtame tulemuse nii nagu tulevad. On demokraatlikum,
selgem ja lihtsam.
Kurmet Müürsepp: Antslas ei ole uue omavalitsuse nime arutatud. Lõpuks hääletab ikkagi
volikogu.
Gunnar Sarapuu: Juhtivkomisjonidel teha ettepanek volikogudele, et rahvahääletus määrab nime
ja see ongi demokraatlikul viisil valitud nimi.
Virve Ürpus selgitab veelkord, et ettepaneku tegijate mõte on, et Urvaste nimekirja kantud
hääletanute arvust võetakse % Antsla ja Urvaste poolt antud häältest ja Antsla nimekirja kantud
hääletanute arvust võetakse % Antsla ja Urvaste poolt antud häältest ning liidetakse % kokku.
Kumb nimi suurema % saab, selle nime uus vald saab. Vastasel juhul ei ole hääletamine võrdne.
kuna on kaks erineva kategooriaga valda.
Gunnar Sarapuu: Ka vallavolikogu valimistel ei arvestata Antsla ja Urvaste vahel protsente.
Kaili Preismann: Ei ole kindel, et % arvestamisel oleks suurem võimalus saada Urvaste nime.
Võib-olla on just tavaarvestusel see võimalus suurem.
Anti Värton: Kui rahvas on selgelt öelnud oma seisukoha nime suhtes, siis ei ole volikogus vajalik
salajast hääletust teha. Volikogu arvestab otsuse tegemisel rahva arvamusega.
Urvaste valla ja Antsla valla hääletamistulemuste kokkuliimine peab andma häälteenamusega uue
valla nime.
Kurmet Müürsepp: Juhtivkomisjonid soovitavad volikogudel valla nimeks nimetada seda nime,
mis saab Antsla ja Urvaste vallas läbiviidud rahvahääletusel kokku enim poolthääli.
Urvaste valla juhtivkomisjoni esimees Margus Klaar pani ettepanekud hääletusele.
Punktiga 1 ja 2 on juba arvestatud ja hääletamist ei vaja.
Kes on 08.11.2016. a esitatud ettepaneku punkti 3 (Hääletuse tulemusena teatavad nii Antsla
vald kui ka Urvaste vald kummagi variandi poolt hääletanute protsendid, mis liidetakse
mehaaniliselt (Antsla nime poolt hääletanute protsent Antsla vallas ja Urvaste vallas ning Urvaste
nime poolt hääletanute protsent Antsla vallas ja Urvaste vallas). Tulemuse väljaselgitamisel ei
arvestata 1) rikutud sedeleid; 2) sedeleid, kus ei ole hääletatud kummagi variandi poolt; 3)
sedeleid, kus on hääl antud mõlema nimevariandi poolt.) poolt?
Poolthääli 2, vastuhääli 6, erapooletuid 2 .
Tulenevalt sellest, et punktiga 3 ei nõustuta, siis ei saa arvestada ka punktiga 4, vaid otsustada
valla nimi poolthäälte enamusega, mitte protsendiga.
Margus Klaar pani hääletusele:
Kes on selle poolt, et juhtivkomisjonid teevad ettepaneku volikogudele valida ühinenud valla
nimeks rahvaküsitluse tulemusena poolthäälte enamuse saanud nimi?
Poolthääli 10 poolt.
Juhtivkomisjonide tehtud ettepanekud koos õiendiga saata saata arutusele 30. novembril
toimuvatel Antsla Vallavolikogu ja Urvaste Vallavolikogu istungile.

Valla kodulehtedele panna info, kuidas selgitatakse välja pärast valimistulemuste kinnitamist uue
omavalitsusüksuse nimi.
Nimi otsustatakse 21. detsembril toimuval vallavolikogude istungil, enne ühinemislepingu
kinnitamist.
Juhtivkomisjonid tulevad, pärast rahvaarvamuse väljaselgitamist, uuesti kokku 13. detsember
2016. a kell 15.00 Antsla vallamajas. 21. detsembril 2016. a toimub Antsla Vallavolikogu ja
Urvaste Vallavolikogu ühine istung.
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