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1. Antsla valla 2016 -2024 arengukavast
Ettekandega esines arenguseptsialist Kalev Joab.
Täna kehtiv arengukava on kinnitatud Antsla Vallavolikogu poolt 2015. aasta detsembri kuus ja
jõustus 1. jaanuaril 2016. aastal. Tegemist on uue dokumendiga.
Vastavalt volikogu poolt kehtestatud arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korrale, oleks
õige olnud uue arengukava koostamist või olemasolevasse arengukavasse paranduste sisseviimist
alustada juba märtsi kuus, mis ei olnud aga vajalik. Arengukava vastab seadusele - kehtib neli
järgnevat eelarveaastat, kuni aastani 2024. Kui tekib vajadus muuta mõningaid arengukava punkte,
mis takisavad Antsla valla arenguvajaduste elluviimist, siis neid muudatakse.
Arengu- ja planeerimiskomisjoni ettepanek volikogule oli, arvestada kehtiva arengukavaga,
komisjoni liikmed ei näe vajadust arengukava muutmiseks.

2. Karula valla Lusti küla avaldusest liitumiseks Antsla vallaga
Ettekandega esines arenguseptsialist Kalev Joab.
30. juunil 2016. aastal laekus Valga maakonna Karula valla Lusti küla elanikelt avaldus 10
allkirjaga, kus nad avaldavad soovi haldusreformi käigus liituda Antsla vallaga, kuna Lusti küla
elanikud on aastakümneid käinud tööle, kauplusesse, bensiinijaama ja kultuuriüritustele Antslasse,
mitte Valka. Lustimõisa (praegune Lusti küla) on olnud ajalooliselt Vana-Antsla valla territooriumi
osa. Külaelanikud on avaldanud soovi saada külale tagasi ka endine nimi „Lustimõisa”.
Arenguspetsialist ütles, et Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 8 lg 1 kohaselt esitab piiride
muutmist sooviv vallavolikogu otsusena vormistatud ettepaneku teistele asjaomastele
volikogudele. See tähendab, et initsiatiiv peab tulema Antsla Vallavalitsuse ja Vallavolikogu poolt.
Maakorraldaja Ester Hommik tutvustas praeguse Lusti küla piire.
Valtina küla üks majapidamine jääb Lusti küla piirimaile ja omab ühist teed Lusti külaga, see
majapidamine võiks samuti kuuluda Antsla valla alla.
Komisjoni esimees tegi vallavalitsusele ettepaneku, käia rääkimas selle majapidamise elanikega
Valtina külas, võibolla on nad huvitatud Antsla vallaga liitumisest ja esitavad vastavasisulise
avalduse.
Komisjoni liikmete ettepanek vallavalitsusele oli:
- uurida välja milline on Valtina küla seisukoht Antsla vallaga liitumiseks, aluseks võtta avaldus;
- valmistada volikogule ette eelnõu Karula valla Lusti küla liitumine Antsla vallaga ja Lusti küla
nime muutmine Lustimõisaks.
3. Antsla valla rahulolu küsitluse läbiviimisest
Ettekandega esines vallavanem Merike Prätz.
4 aastat tagasi, 2012. aasta sügisel viis Antsla Vallavalitsus rahva seas läbi rahuloluküsitluse, mille
eesmärk oli teada saada inimeste arvamus hariduse, lasteaia, raamatukogude, vaba aja veetmise
võimaluste, sportimise, vallaametnike töö, vallast info saamise, sotsiaalhoolekande, noorsootöö,
külaelu arengu, heakorra ja haljastuse, tänavavalgustuse, kõnniteede olukorra, teede hoolduse
kohta talvel, õpilaste transpordi, ühiskondliku transpordi, prügimajanduse, politseitöö,
kaubanduse, toitlustuse, arstiabi ja panganduse teenuste kohta.
Lisaks küsimused, mis toimib hästi, millised on 3 olulisemat probleemi, kui palju teatakse
vallavolikogu tegevusest, vallavalitsuse tegevusest, kui palju ollakse rahul vallavolikogu ja
vallavalitsuse tööga.
Plaanis on läbi viia analoogne küsitlus, et saada võrdlusandmed neli aastat tagasi tehtud küsitluse
juurde.
7-8 omavalitsust on vastu võtnud küsitluse läbiviimise korra, tuleb mõelda, kas see on meile
vajalik.
Evelyn Tõniste: Seni kuni ei ole konflikti, ei ole korda vaja.
Tiit Tõnts: Ajalehes võiks kirjutada, et me soovime vallas alaliselt elavate elanike arvamust
(rahulolu küsitlus), mitte valda külastavate inimeste arvamust. Valla lehte selgitav artikkel, mis on
küsitluse eesmärk.
Komisjoni liikmete ettepanek oli, vallavalitsusel korraldada küsitlus, vältida ühe ja sama inimese
poolt korduvat küsimustikule vastamist.

4. Antsla-Urvaste valla ühinemislepingust ja informatsioon läbirääkimiste käigust
Ettekandega esines komisjoni esimees Tiit Tõnts.
Ühinemisleping on valmis, puudutab kõiki aspekte, aga võib juhtuda, et kui toimub Antsla valla ja
Urvaste valla ühinemine, saadakse ikkagi lepingu erinevatest punktidest erinevalt aru.
Vallavanem selgitas, et ühinemislepingut koostades lähtuti olemasolevast olukorrast. Vallavanem
selgitas lepingu koostamise tagamaid.
Toimus arutelu.
Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.

Komisjoni esimees informeeris, et järgmine komisjoni koosolek toimuba 25. oktoobril, algusega
16.00.
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