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Koosoleku juhataja: Merike Prätz, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees ja
Jarek Jõela, arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees
Protokollija: Helle Savi, sekretär-registripidaja
Osa võtsid komisjoni liikmed: Merike Prätz, Evelyn Tõniste, Lehar Neve, Kaire Uiboleht, Margus
Klaar, Rando Treimuth, Aivo Värton, Jarek Jõela, Airi Hallik-Konnula, Lea Jõevere, Taavi
Kannimäe, Talvo Kont, Merle Kukk ja Tiit Tõnts.
Koosolekul ei osalenud komisjoni liikmed Raivo Vallner, Gunnar Sarapuu, Veiko Haugas ja Helen
Laidma.
Koosolekule kutsutud: AS Võru Vesi juhataja Juri Gotmans, AS Võru Vesi arendusjuht Marko
Tolga, vallavanem Avo Kirsbaum, abivallavanem Kurmet Müürsepp, pearaamatupidaja Eve Sikk,
ehitus- ja keskkonnaspetsialist Enn Vasar ning maa ja planeeringute spetsialist Ester Hommik.
Osalesid volikogu liikmed Lea Jõevere ja Kaia Pruuli.
Merike Prätz: Teen ettepaneku kinnitada järgmine päevakord:
PÄEVAKORD:
1. Antsla valla osalemine projektis "Antsla reoveepuhasti rekonstrueerimine"
Ettekandjad: AS Võru Vesi esindajad ja Kurmet Müürsepp, abivallavanem
1.1. Antsla valla ja AS Võru Vesi vahel sõlmitava koostöölepingu tutvustamine
Ettekandjad: AS Võru Vesi esindajad ja Kurmet Müürsepp, abivallavanem
2. Antsla valla 2018. a eelarve II lugemine
Ettekandja: Eve Sikk, pearaamatupidaja
3. Antsla valla hankekord
Ettekandja: Enn Vasar, ehitus- ja keskkonnaspetsialist
4. Projekti omaosaluse kaasfinantseeringu eraldamine mittetulundustegevuseks
Ettekandja: Kalev Joab, arenguspetsialist
5. Antsla valla arengukava koostamise plaan
Ettekandja: Kalev Joab, arenguspetsialist
6. Mittetulundusühingus "Võrumaa Turismiliit" osalemine
Ettekandja: Kurmet Müürsepp, abivallavanem

7. Hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja: Kurmet Müürsepp, abivallavanem ja Ester Hommik, maa- ja planeeringute spetsialist
8. Ülevaade Maanteeameti poolt Antslat läbivate teede rekonstrueerimise põhiprojekti koostamise
töödest
Ettekandja: Enn Vasar, ehitus- ja keskkonnaspetsialist ja Kurmet Müürsepp, abivallavanem
1. Antsla valla osalemine projektis "Antsla reoveepuhasti rekonstrueerimine"
Kurmet Müürsepp: AS Võru Vesi ja Antsla valla vaheline koostöö on komisjoni liikmetes palju
küsimusi tekitanud. Küsimusi ei tekita teema nendele komisjoni liikmetele, kes olid volikogu
liikmed või komisjonide liikmed ka enne 2017. a valimisi.
Tähtis on, et endises Urvaste vallas hakkaks veevärk AS Võru Vesi juhtimise all toimima sama
hästi kui praeguse asutuse juhtimise all.
Meie perspektiiv on Antsla reoveepuhasti rekonstrueerimine ning Antsla valla ja AS Võru Vesi
vahel sõlmitav koostööleping.
Juri Gotmans: Antsla reoveepuhasti on 1990. aastate lõpus rekonstrueeritud, aga elu ja nõuded
muutuvad (2019. a nõuded karmistuvad) ning sellest lähtuvalt on kerkinud vajadus uue puhasti
järele. Selleks, et KIK-ist rahalised vahendid taotleda ja see projekt realiseerida on meil vaja
toetust Antsla vallast omafinantseeringu näol.
Marko Tolga: Plaanis on rekonstrueerida Antsla linna reoveepuhasti ja sinna juhtida Kobela
aleviku reoveed, kaasaarvatud Linda Nektari reovesi. Ühe korra (2017. aastal) oleme projekti
KIK-i esitanud, aga saime eitava vastuse, kuna reoveepuhasti hakkab puhastama ka Linda Nektari
reovett (tööstusvesi), mille koostis ületab 50% elanikkonna poolt tekitatud reostuskoormusest.
Linda Nektarile on vaja eelpuhastit enne, kui reovesi läheb ühiskanalisatsiooni.
Selles KIK-i taotlusvoorus, mis 2018. a avati, on tehtud muudatus finantseerimiskorras ja
toetatakse ka tööstusettevõtteid eelpuhastite rajamise näol. Läbirääkimised käivad, et ka Linda
Nektar esitab taotluse kasutusel oleva reoveepuhasti renoveerimiseks, et seda kasutada
eelpuhastina, mille järel oleks võimalik Linda Nektari reovesi suunata Antsla reoveepuhastisse.
Projekti "Antsla reoveepuhasti rekonstrueerimine" kogumaksumus on hinnanguliselt 1 337 498
eurot. Omafinantseering on 330 000 eurot, mille peale on olemas Antsla Vallavalitsuse garantiikiri.
Projektide esitamise tähtaeg on 5. märts 2018. a.
Omaosaluse summa võib veel muutuda, garantiikiri tuleb aasta lõpus üle vaadata.
Merike Prätz: Kui suur on tõenäosus, et me raha saame?
Marko Tolga: Tõenäosus on suur.
Avo Kirsbaum: Kui rahastusotsus on positiivne ja volikogu annab „jah” sõna, siis mis ajaks tuleb
Antsla Vallavalitsusel see omafinantseering 330 000 eurot välja käia?
Marko Tolga: 2019. a kevadel.
Eve Sikk: Kui Antsla vald võtab laenu ja laenu tagasimaksmine kestab kümme aastat, siis kas iga
aastane osa kergitab vee hinda ja kas see tuleb tagasi vee hinna sees, või on kõik Antsla valla
laenukoormus, nagu praegu on?
Marko Tolga: Omafinantseering kajastub vee hinnas, selleks, et edaspidi uuesti investeerida.
Komisjoni esimees võttis arutelu kokku ettepanekuga, esitada projektitaotlus KIK-i ja garanteerida
projekti omafinantseering, kuna ilma KIK-i toetuseta lükkub töö kaugesse tulevikku.

Komisjoni liikmed toetasid Antsla reoveepuhasti rekonstrueerimise garantiikirja väljaandmist.
1.1. Antsla valla ja AS Võru Vesi vahel sõlmitava koostöölepingu tutvustamine
Marko Tolga: Koostöölepingu (olemasoleva lepingu) uuendamine on vajalik, kuna juurde tuleb
uus piirkond Urvaste valla näol. Lepingus kajastatakse vee-ettevõtja ja valla vahelised
kohustused/suhted. Vee-ettevõtja on kohustatud tagama kvaliteetse joogivee ja reovee
ärajuhtimise.
Oleme Urvaste objektid üle vaadanud ning teinud oma järeldused ja märkused objektide kohta.
Heas korras on rekonstrueeritud trassid.
Halvas olukorras on biotiigid, Uue-Antsla ja Kuldre reoveepuhastid ning pumbajaamad. Puuduvad
juurdepääsuteed pumbajaamade juurde, servituute pole seatud.
Juri Gotmans: Objektide parendamine käib KIK-i projektide rahastuse ja omavalitsuse
omafinantseeringu abil.
Merike Prätz: Varasematel aastatel on AS Võru Vesi esitanud vallavalitsusele info, millised
tegevused tulevad kasumi arvelt, millised investeeringute arvelt. Kas see tuleb ka 2018. aastal?
Juri Gotmans: Jah, ka 2018. aastal anname vallale samasuguse info nagu varasematel aastatel.
Aivo Värton: Kas kõik remonditööd Urvaste piirkonnas tehakse valla vahenditest?
Marko Tolga: Investeeringud, mis on üle 5000 euro, tehakse valla vahendite kaasabil.
Alla 5000 euro tööd teeb AS Võru Vesi.
Aivo Värton: Kas volikogu liikmed saavad ka koostöölepinguga tutvuda ja sõna sekka öelda?
Avo Kirsbaum: Antsla Vallavalitsus annab informatsiooni koostöölepingu kohta komisjonide
liikmetele.
2. Antsla valla 2018. a eelarve II lugemine
Eve Sikk: 2018. a eelarve maht saab olema 7 713 123 eurot.
Pearaamatupidaja tutvustas komisjonide liikmetele I ja II lugemise vahelisel ajal tehtud muudatusi
sihtotstarbeliste vahendite osas (antud protokolli lisana).
Merike Prätz: Riigieelarvest on tulnud vahendid 25 000 eurot Antsla turuplatsi rajamiseks.
Tegemist on sihtotstarbeliste vahenditega, kui me raha ära ei kasuta, läheb raha riigile tagasi.
Kas vallavalitsusel on reaalselt ka teada/mõte, kuhu turuplats tuleb?
Kurmet Müürsepp: Olemasolev turuplats ei asu vallale kuuluval maal.
Ettepanek on, et asjast huvitatud isikud saaksid kokku. Vahetaksime mõtteid ja leiaksime
võimaliku asukoha.
Merike Prätz: Mida on silmas peetud majanduskulude all - Antsla linna arendustöö?
Avo Kirsbaum: Siin all on mõeldud Antsla kesklinna arendustegevust (Antsla keskväljakut).
Merike Prätz: On tulnud ettepanek Eesti Arhitektide Liidult, et seoses Eesti Vabariik 100
programmiga, tuleksid nemad appi planeeringut koostama, aga rahastus pidi jääma 2019. aastasse.
Avo Kirsbaum: Jah, ideekonkurss, koos projekteerimisega võib kokku maksma minna 40 000
eurot. 50% kuludest kataks Antsla vald ja 50% kuludest kataks Eesti Arhitektide Liit.
Et ühildada Antsla linna tänavate projekteerimine ja Antsla kesklinna projekteerimisega,
mõtlesime töödega alustada 2018. aastal.

Eve Sikk: Ettepaneku leida vahendid kesklinna projekteerimiseks on teinud ka volikogu liikmed
Veiko Haugas koos Kaia Pruuliga ja Evelyn Tõniste koos Airi Hallik-Konnulaga.
Vallavalitsus arvestas volikogu liikmete poolt tehtud ettepanekut.
Toimus arutelu.
Merike Prätz: Praegu, kui võtta kehtiv üldplaneering ette, siis meil ei ole mitte ühtegi ala, mis
peaks olema tõenäoliselt teise funktsiooniga, mis praegu.
Kaia Pruuli: Need on paigas, aga puhkealad, mida me seal tulevikus näeme? Kus me näeksime
purskkaevu, kas näeme asfaltkattega ala või sillutisega?
Ester Hommik: Arhitektide liit peab arvestama Maanteeameti projektiga, mitte vastupidi.
Evelyn Tõniste: Minu jaoks on oluline Antsla linna terviknägemus.
Merike Prätz: Eelarvesse jääb - Antsla linna arendustöö -15 000 eurot.
Vallavalitsuse otsustada, millistes komisjonides arutelud jätkuvad.
Kaire Uiboleht: Ettepanek, raamatukogude edaspidise töö jätkamine anda arutamiseks haridus- ja
kultuurikomisjonile.
Eve Sikk: Palun 2018. a investeeringute osas seada paika prioriteedid, mida soovitakse 2018.
aastal ära teha, teisiti ei ole võimalik eelarvet tasakaalu saada.
Otsustati, et kõik volikogu liikmete poolt tehtud parandusettepanekud tuleb läbi arutada.
Merike Prätz:
- Aivo Värtoni ettepanek - Uue-Antsla kergliiklustee rajamine.
2018. a alustatakse Uue-Antsla kergliiklustee tööde ettevalmistusega, vahendid tulevad
teehoiukavast.
Aivo Värton: Võtan ettepaneku tagasi.
Merike Prätz: Ettepanekut saab tagasi võtta kirjaliku avalduse alusel.
- Aivo Värtoni teine ettepanek - Urvaste kiriku ja surnuaia vahelise tee ja valgustuse
projekteerimine.
Avo Kirsbaum: Eelarves on vahendid Urvaste surnuaia juurde parkla ja valgustuse rajamiseks.
Aivo Värton: Võtan ettepaneku tagasi.
- Üllar Salumetsa ettepanek - Urvaste kalmistu hoolduskava koostamine.
Ettepanekut on eelarve muudatusettepanekutes arvestatud.
- Üllar Salumetsa teine ettepanek puudutab samuti Uue-Antsla kergliiklustee projekteerimist.
Ettepanekut arvestatakse teehoiukava koostamisel.
- Raivo Vallneri ettepanek - Antsla kesklinna detailplaneeringu koostamine 52 000 eurot.
Majanduskomisjon ei toeta ettepanekut sellisel kujul, kuna kogu valla üldplaneering läheb üle
vaatamisele.
- Evelyn Tõniste muudatusettepanek Vähendada kulude eelarvet summas 34000 eurot järgmiste kuluridade arvelt:
- 09212 Kuldre kooli staadioni renoveerimine 15500 ;
- 082023 Linda rahvamaja saali renoveerimisprojekt 10000;
- 10120 Erihoolekandemaja projekteerimine 4000 eurot;

- 04740 Projektitoetuste kaasfinantseerimine 4500 eurot (kuna Uue-Antsla rahvamaja projekti
omaosalus on 34151,60 eurot).
2. Suurendada kulude eelarvet 34 000 euro ulatuses lisades järgmised kulud :
1. Arengukava koostamise nõustamine 4500 eurot;
2. Antsla kesklinna detailplaneeringu koostamine 15000 eurot;
3. Kaika seltsimaja 2000 eurot tegevuskuludeks ja 1000 projekti kaasfinantseeringuks;
4. Urvaste seltsimaja 3500 eurot keskkütte ja tuleohutuspaketi projekteerimiseks.
5. Antsla linna Põllu tn ja Kooli tn lõigu renoveerimise projekti koostamine 8000 eurot.
Merike Prätz: Osaliselt on ettepanekut eelarve koostamisel arvestatud. Antsla linna Põllu tn ja
Kooli tn vahelise teelõigu renoveerimine lahendatakse teehoiukavaga.
Airi Hallik-Konnula: Eesmärk on, et MTÜ Kaikamäel oleks vahendid tegevuskuludeks, kuna nad
parendavad projektide toel ja muul viisil nii valla hooneid, kui vallaelanike elu. Lihtsalt neil ei ole
veel lepingut nagu mõnedel MTÜ-del.
Merike Prätz: Meil on olemas tegevuskulude taotlemise kord ja Kaika Seltsimaja oleks saanud
tegevuskulude taotluse esitada. Eelarvest eraldi vahendeid ei eraldata, vaid kehtestatud kordade
alusel.
Airi Hallik-Konnula: Kuna ettepanekutest ühte 4. Urvaste Seltsimaja 3500 eurot keskkütte ja
tuleohutuspaketi projekteerimine eelarves ei arvestata, kuidas siis olukord lahendada?
Merike Prätz: Üks võimalus on, et Urvaste Seltsimaja esitab projekteerimise taotluse nt Leader
programmi ja vald aitab katta kaasfinantseerimise kulud.
Teine võimalus on, et 4. punkt, mida vallavalitsus eelarvesse sisse ei kirjutanud, hääletatakse
volikogu istungil läbi.
17.00 saabus komisjoni liige Jarek Jõela
Veiko Haugas ja Kaia Pruuli ettepanek: Bussiliini Antsla-Kaika-Antsla korraldamine.
Avo Kirsbaum: Probleemiga hakatakse tegelema.
Merike Prätz: Teiste esitatud ettepanekutega on eelarves arvestatud.
Lõpetati Antsla valla 2018. a eelarve II lugemise arutelud
3. Antsla valla hankekord
Enn Vasar: Uue hankekorra kehtestamise vajadus tuleneb riigihangete seaduse uue redaktsiooni
kehtestamisest 1. septembril 2017. Uus seadus võeti vastu 14.06.2017 ning kinnitati Vabariigi
Presidendi poolt 22.06.2017 otsusega nr 116. Teen ettepaneku vana hankekord tühistada, kuna see
on täiesti vastuolus uue riigihangete seadusega ning kehtestada uus hankekord uues redaktsioonis.
Enn Vasar tutvustas uut kehtima hakkavat hanke korda (materjal antud protokolli lisana).
Toimus arutelu.
Komisjoni liikmed avaldasid arvamust § 6 Hankelepingu sõlmimine kohta et, hangete puhul,
mille eeldatav maksumus on asjade ostmisel, teenuse tellimisel ja ehitustöödel kuni 3000 eurot,
võib hankelepingu sõlmida suuliselt, et see piirmäär võiks olla kõrgem.
Komisjoni liikmed tegid vallavalitsusele ettepaneku vaadata veel see paragrahv üle enne kui
eelnõu saadetakse volikogule arutamiseks.
4. Projekti omaosaluse kaasfinantseeringu eraldamine mittetulundustegevuseks
Ettekandja arenguspetsialist Kalev Joab.

MTÜ Kaikamäe on esitanud projektitaotluse Võrumaa Partnerluskogule, alameede 1.1
”Külakogukondade arendamine” Projekti kogumaksumuseks on 39 982 eurot. Antsla
Vallavolikogu 4. mai 2017. a otsusega nr 18 eraldati MTÜ-le Kaikamäe toetust 3000 eurot.
Tänaseks päevaks on vallale kuuluvat hoonet ülalnimetatud projektist saadud toetusega parendatud
sedavõrd, et hoone I korrus on kütteperioodil meeldivalt soe. Paigaldatud on radiaatorid ning
õhkküttekamin.
Tehtud ja planeeritavad tööd : paigaldatud õhkkütte kamin 3333 eurot, I korruse radiaatorid ja
ühendused 6700 eurot, tuleohutusseadmed 240 eurot, hoone automaatika 2400 eurot, vahetatud on
I korruse aknad 16 650 eurot, I korrusel asuva toa põranda remont 700 eurot, II korruse
varuväljapääs 800 eurot.
5. veebruaril 2018. a esitas Kaikamäe Antsla Vallavalitusele taotluse eraldada võimalusel
lisatoetust 1000 eurot. Vastavalt Antsla Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale ”Antsla valla
eelarvest projektide omaosaluse kaasfinantseerimise kord” on võimalik toetust eraldada 10%
ulatuses kui hoone kuulub Antsla vallale. Kaikamäe hoone on antud aastani 2034 tasuta rendile
MTÜ Kaikamäe.
Merike Prätz: Kogu projekti maksumus on?
Kalev Joab: Projekti maksumus on 39 982 eurot, 3000 eurot nad valla poolt toetust said, 998 eurot
on veel tarvis tasuda.
Avo Kirsbaum: Kas komisjon toetab projekti omaosaluse katmist valla poolt 10% ulatuses, et
MTÜ Kaikamäe ei peaks oma raha selleks eraldama?
Toimus arutelu. Arvamused omaosaluse kaasfinantseerimiseks olid erinevad.
Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse eelnõu ”Projekti omaosaluse kaasfinantseeringu
eraldamine mittetulundustegevuseks”.
Kaasfinantseerimise poolt hääletas 7 komisjoni liiget, vastu 2 komisjoni liiget, erapooletuks jäi 2
komisjoni liiget.
Komisjoni liikmed toetasid projekti omaosaluse kaasfinantseerimist.
5. Antsla valla arengukava koostamise plaan
Ettekandega esines arenguspetsialist Kalev Joab.
Märtsi kuus on plaanis korraldada arenguseminar.
Valdkondlike töögruppide kokkusaamised (viis kuni kuus kokkusaamist) märtsis-aprillis.
Üks väljasõidu arenguseminar, kus toimuks prioriteetide paikapanemine.
Eelarves on 4500 eurot, et kaasata välisabi arengukava koostamise protsessi juhtima, nt Ivika
Nõgel.
Merike Prätz: Pooldan valdkondlikke töögruppe, keda juhiksid vastavad spetsialistid.
Väljastpoolt tulevad inimesed ei anna meile sisendit, sisendit saame ainult meie ise anda.
Evelyn Tõniste: Väljaspoolt valda inimeste toomine arengukava koostamise protsessi annabki
selle, et sisendist, mille annavad meie inimesed, oskavad nemad oma metoodikatega tuua välja
selle, mida on vaja välja tuua, mis on oluline. Nad oskavad protsessi juhtida.
Kurmet Müürsepp: Jaanuarikuu arengu- ja planeerimiskomisjoni koosolekul lepiti kokku, et saame
kantide arengukavad, millele tuginedes hakatakse koostama valla arengukava.
Kalev Joab: Saatsin kirjad välja, vastas ainult üks küla esindus.
Kurmet Müürsepp: Kutsun üles arengukava koostamisel lihtsusele.
Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.

6. Mittetulundusühingus "Võrumaa Turismiliit" osalemine
Ettekandega esines abivallavanem Kurmet Müürsepp.
MTÜ Võrumaa Turismiliit tegi Antsla vallale ettepaneku astuda MTÜ Võrumaa Turismiliidu
liikmeks ja panustada piirkonna turismisektori arendamisse liikmemaksu näol 200 eurot aastas.
Vallavalitsus arutas ettepanekut ja leidis, et Antsla vallas on turismisektori osakaal
märkimisväärne. Osalemine MTÜ-s võib anda edaspidiseks võimaluse läbi MTÜ esitada
turismialaseid projekte ja saada projektitoetusi.
Turismiliiduga ühinemist kaalub Rõuge vald. Teistest omavalitsustest praegu midagi ei tea.
Kasu oleks sellest meie turismiettevõtetel, kes soovivad ennast reklaamida või turundada.
Põlvamaa ja Võrumaa esindajatega tuleb koostööd jätkata, et mõni projekt või reklaamivoldik
koostada.
Vallavalitsuse ettepanek on osaleda liikmena mittetulundusühingus Võrumaa Turismiliit.
Komisjoni liikmed toetasid vallavalitsuse ettepanekut osaleda liikmena MTÜ-s Võrumaa
Turismiliit.
18.00 lahkusid koosolekult komisjoni liikmed Kaia Pruuli, Taavi Kannimäe ja Aivo Värton.
7. Hoonestusõiguse seadmine
Ettekandega esines abivallavanem Kurmet Müürsepp.
OÜ MPPUIT on esitanud Antsla Vallavalitsusele taotluse Antsla vallas Kobela alevikus Lusti tee 5
kinnistule, Lusti tee 7 kinnistule ja Lusti tee 9 kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks,
tootmishoone ja laohoone ehitamiseks. Hoonestusõigus soovitakse seada 50 aastaks.
Ühendada Lusti tee 5, Lusti tee 7 ja Lusti tee 9 katastriüksused 14301:001:0256, 14301:001:0257
ja 14301:001:0255, asukohaga Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond, sihtotstarbega
tootmismaa 95% ja ärimaa 5% kinnistud.
Vallavalitsuse ettepanek on seada otsustuskorras hoonestusõigus munitsipaalmaale OÜ MPPUIT,
kasuks.
Komisjoni liikmed toetasid ettepanekut. Otsuse eelnõu esitada volikogule arutamiseks ja
kinnitamiseks.
8. Ülevaade Maanteeameti poolt Antslat läbivate teede rekonstrueerimise põhiprojekti
koostamise töödest
Ettekandega esines ehitus- ja keskkonnaspetsialist Enn Vasar.
Alates 2017. aasta sügisest on alustatud uuesti riigihanget Antsla linna läbivate riigimaanteede
rekonstrueerimiseks. Võrreldes eelmise projektiga on välja jäetud Veski tänav, Tsooru ja Pärna
maantee. Projekti on lisatud Metsa tänava rekonstrueerimine.
Märtsi kuus saab valmis eelprojekt Maanteeametile esitamiseks.
Linna läbivate maanteede aluspõhi on kehv, välja tuleb kaevata 1.20 cm pinnast. Koostööd tuleb
teha Elektrilevi OÜ-ga, et tänavavalgustus saaks kinnitatud elektripostide külge või et Elektrilevi
viiks kaablid maa alla. Kui koostöö ei õnnestu, tulevad kahed postid.
Kraavi ja Antsla vaheline kergliiklustee projekteeritakse eelprojekti staadiumisse ja koostatakse
mahutabel, aga riik seda ei ehita, see tuleb meil endil ehitada.

Põhiprojekt peaks valmima novembri alguseks.
Toimus arutelu.
Komisjoni liikmed soovisid, et projekteerija tuleks ja tutvustaks projekti koosolekult või avalikul
koosolekul.

Merike Prätz
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees

Jarek Jõela
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees

Helle Savi
protokollija

