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1. Ülevaade Antsla valla kultuuri- ja noorsootööst
Ettekandega esines Merle Tombak, kultuuri- ja noorsootööspetsialist, kes ütles, et on töötanud
antud töökohal 1,5 aastat ja muljed on positiivsed. Rahalised võimalused on suuremad, kui
valdades, kus ta varem töötas. Tegutsevad kultuuriasutused ja MTÜ-d, mis on positiivne. Noored
kolivad uutesse ruumidesse.
Koostamisel on 2016. aasta kultuurikalender, kus on sees juba 100 üritust, ei ole veel sees noorte
üritusi ja MTÜ Sügismeloodia üritusi.
Kantides läbi viidud ümarlaudades selgus, et kultuuri tegevusega on erinevates kantides kõik
hästi. Kaika seltsimaja tarvis veel käivitada. Sporditegevus vallas ei ole nii aktiivne, oleks tarvis
inimest, kes koordineeriks sporditegevust vallas. See inimene võiks olla vallavalitsuse
koosseisus, siis väheneks KSK kohustus spordielu juhtida ja jätkaks tegevust kultuurikeskusena.
MTÜ-dele ei saa suurt koormust ja kohustust panna, et nad tegutseksid ka sporditegevuse
eestvedamisega, see on siiski vallavalitsuse kohustus.
Toimus arutelu.
Komisjoni liikmed avaldasid arvamust, et välja tuleb selgitada, millise koormusega ja milliste
tööülesannetega inimene tööle hakkab, mis saab sellest töötajast peale haldusreformi. Komisjoni
esimees avaldas arvamust, et spordikoordinaator ei peaks töötama vallamajas, vaid
kultuuriasutuses, et üheskoos kultuuriga areneda ja ühiseid üritusi korraldada.

Volikogu liige Kaire Uiboleht ütles, et spordirajatisi oleks tarvis arendada, sellega ei tegele keegi.
Kultuuri- ja noorsootööspetsialist jätkas, et tulemas on Antsla vald 25.
Ta näitas Võru valla infovoldikut, mille sarnase võiksime tellida ka Antsla valla kohta.
Infovoldikus on eraldi info ettevõtluse, turismi, vaatamisväärsuste, tervisespordi,
haridusasutuste, kultuuriasutuste, tähtsamate kultuurisündmuste, toitlustusasutuste, ürituste (mis
toimuvad igal aastal) kohta vallavalitsuse info, vallavolikogu info. Valla juubeli puhul saaksime
neid infovoldikuid jagada.
Komisjoni liikmed märkisid, et valla kodulehel puudub informatsioon tegutsevate firmade kohta
nt kellelt saab osta küttepuid või leiba, nende kontaktid, millal on avatud Antsla linna saun.
Komisjoni esimees tahtis teada, kes ja kuidas reguleerib rahvamaja juhatajate tööd, et nad teeksid
õigeid asju? Hetkel on rahvamaja juhatajate tegevus tekitanud arusaamatusi ja rahulolematust.
Kultuuri- ja noorsootööspetsialist vastas, et sellel teemal tuleks rääkida nt järgmisel
kolmapäeval, 20. jaanuaril, et mis teeb murelikuks ja millised on vastastikused ootused.
Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.
2. Arengu- ja planeerimiskomisjoni seisukoht haldusreformi osas
Ettekandega esines volikogu liige Kaia Pruuli.
Antsla Vallavolikogu liikmed on teinud ettepaneku moodustada haldusterritoriaalse korralduse
muutmise algatamiseks töögrupp ning alustada ettevalmistustega ühinemisläbirääkimiste
algatamiseks.
Otsuse eelnõu kohaselt teha ettepanek Urvaste vallale, Karula vallale, Sõmerpalu vallale, Tõlliste
vallale. Samuti võiks mõelda Varstu, Mõniste ja Rõuge vallale ettepaneku tegemist.
Ettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks on ajendatud sellest, et naabervallad on juba saanud
või teinud ühinemisettepanekuid suurematele valdadele.
Komisjoni liige Kaili Preismann tegi ettepaneku kaaluda ka Taheva vallale ühinemisettepaneku
tegemist, kuna piirneb Karula vallaga.
Toimus arutelu.
Volikogu liige Kaire Uiboleht ütles, et haridus- ja kultuurikomisjon arutab haldusreformi 26.
jaanuaril. Kuna raamistikku ei ole, seadust vastu võetud ei ole, puudub nägemus kuidas toimida.
Evelin Tõniste avaldas arvamust, et sarnaste probleemidaga vallad võiksid liituda, läbirääkimisi
võiks juba pidada.
Komisjoni esimees ja liikmed avaldasid arvamust, et veebruarikuu valla lehes võiks olla
intervjuu inimestega haldusreformist. Kuna otsuse langetab volikogu, võiks ajalehes olla ka
volikogu esimehe kommentaar ühinemise kohta.
Räägiti kolmest võimalikust arengusuunast - üks suur Võru vald, Võru linn ja ümberringi suur
Võru rõngasvald, Võru maakond jagatakse kolmeks suureks vallaks.
Kaia Pruuli lubas kirjutada jaanuarikuu ajalehte artikli haldusreformist.
Komisjoni liikmete ettepanek oli, teha kõikidele naabritele (6 valda) ühinemisettepanek, lisaks
veel Tahevale ja Rõugele, siis selgub, kes meiega soovivad ühineda. Läbirääkimisi võime pidada
ka Sangaste, Kanepi ja Haanja vallaga.

Komisjoni liige Evelin Tõniste rääkis, et 30. jaanuaril on plaanis Uue-Antsla Rahvamajas läbi
viia haldusreformi teemaline arutelu ja diskussioon. Kodanikualgatuslik mõte sai alguse Karula
valla inimestelt. Praeguseks on korraldustiimis veel peale Kaili Preismanni, Kaia Pruuli, Airi
Hallik-Konnula Urvaste vallast, Karula vallast mõned inimesed. Kohtumise eesmärk on
hetkeinfo jagamine + algatada arutelu ja diskussioon. Kutsutakse kõikide eespool nimetatud 8
valla volikogude liikmed, vallavanemad, muidu aktiivseid inimesi.
Info valla lehte, kodulehele.
Evelin Tõniste ütles, et rääkima kutsutakse ka ühinemise läbi teinud valdade esindajad - SuureJaani ja Lääne-Saare vallast.
Talvo Kont pakkus, et kutsuda võiks ka Vändra ja Kaisma valla esindajad.
Täpsed esinejad selguvad vahetult enne 30. jaanuari.
Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.
3. Komisjoni 2016. aasta tööplaan
Toimus arutelu. Kuna haldusreform on tulemas, peaks komisjoni liikmed koos käima iga kuu.
Komisjoni esimees tegi ettepaneku, esitada ettepanekud tööplaani osas volikogu sekretärile 1.
veebruariks, millistel teemadel soovitakse rääkida ja saada informatsiooni.
Kaia Pruuli tegi arengukomisjoni liikmetele ettepaneku mõelda ja näha kaugemale, mida me
soovime oma vallas näha, tegemist on ju arengukomisjoniga nt. kergliiklustee Kraavile, Tsooru,
Vana-Antslasse jne.
Räägiti Omniva postipakiautomaadi paigaldamisest Antslasse. Kas see on vajalik ja võimalik.
Komisjoni liikmed olid huvitatud postipakiautomaadi paigaldamisest Antsla linna.
Otsustati:
1. Kuna käimas on haldusreform, hakkab arengu- ja planeerimiskomisjon toimuma iga kuu.
2. Komisjoni koosolek hakkab toimuma iga teise nädala kolmapäeval.
3. Järgmine komisjoni koosolek toimub 10. veebruaril 2016. a, algusega kell 15.00.
4. Komisjoni liikmed toetasid Omniva postipakiautomaadi paigaldamist Antslasse.
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