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Päevakord:
1. Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015-2020
2. Antsla valla 2015. aasta tööplaaniga tutvuma
3. Kokkuvõte toimunud haljastusteemalisest ümarlauast ja 2015. aasta haljastuse
tegevuskavast.
4. Muud küsimused
1. "Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2015-2020"
Ettekandega esines ehitus- ja keskkonnaspetsialist Enn Vasar ja tutvustas, kuidas toimus Võru
maakonna jäätmekava 2015-2020 koostamine. Materjal on valminud VOL-i tellimustööna.
Jäätmekava koostamisel osales KIK-i esindaja Reet Utsu, et sõnastus saaks võimalikult täpne.
Enn Vasar tutvustas komisjoni liikmetele Võrumaa omavalitsuste poolt tehtud ettepanekuid Võru
maakonna jäätmekava täiendamiseks, samuti Antsla Vallavalitsuse poolt tehtud ettepanekuid.
Toimus arutelu.
Komisjoni liikmete ettepanek oli, esitada määruse eelnõu "Võrumaa omavalitsuste ühine
jäätmekava 2015-2020" volikogule kinnitamiseks.
2. Antsla valla 2015. aasta tööplaaniga tutvuma
Toimus arutelu Antsla valla 2015. aasta tööplaani üle. Vastuseid komisjoni liikmete küsimustele
andis arenguspetsialist Kalev Joab.
Komisjoni liige Kaili Preismann ütles kommentaariks, et tegevused, kus on mitu vastutajat
võiksid olla üksteise all, iga konkreetse tegevuse taga vastutaja või kui on üks tegevus, mida
peavad tegema mitu inimest, siis võiks paksus kirjas olla ära toodud peamine vastutaja.
Lahtreid võiks olla rohkem – üks lahter, kuhu märkida oodatav tulemus ja teine, kuhu märkida nt
töö/tegevuse lõpetamise tähtaeg. Käesolevaks aastaks planeeritud tegevuste kirjeldused peaksid
olema sellised, et see oleks üheselt ja selgelt arusaadav kõigile, kes seda loevad. Peaksid olema
kirjeldatud selliselt, et aasta lõpus oleks võimalik üheselt hinnata, kas ja mis määral töö on
teostatud. Peaksid olema suunatud üksnes vallavalitsusele ja allasutustele. Vallavalitsuse
tööplaani ei saa laiendada kodanikeühendustele. Kui on selline tegevus, siis vallavalitsuse

tööplaanis tuleks tegevus sõnastada näiteks kodanikuühenduste informeerimisena.
Toimus arutelu multifunktsionaalse mänguväljaku asukoha üle.
Komisjoni liige tegi ettepaneku, küsida mänguväljaku asukoha kohta arvamust erinevate
sihtgruppide käest - noored, õpetaja, KSK töötajad.
Leiti, et territooriumi projekteerimine on vajalik, et saada terviklikku pilti.
Komisjoni liikmete ettepanek oli, lähtudes volikogu poolt kinnitatud tegevuskavast ja ümarlaual
tehtud ettepanekutest, teostada enne multifunktsionaalse spordiväljaku ehitamist puhkeala
projekteerimine. Projekteerimisel kasutada võimalusel linnaplaneerimist õppivate tudengite abi.
Komisjoni esimees pani ettepaneku hääletusele.
Poolt hääletasid kõik 6 kohal olnud komisjoni liiget.
Linda Rahvamaja rekonstrueerimistööde jätkamine. Komisjoni liikmeid huvitas, millised tööd on
pooleli?
Kalev Joab vastas, et elektrisüsteemide ja saali lae soojustamise projekt on olemas.
Külakeskustes ja seltsimajades kogukonnateenuste ja tegevuste arendamine – komisjoni liikmete
ettepanek oli, et vallavalitsuse ülesandeks antud tegevuse raames on kodanikeühenduste
informeerimine kogukonnateenuste vajadustest ühes või teises piirkonnas ja ka erinevatest
võimalustest selle jaoks raha taotlemiseks.
Külavanema statuudi vastuvõtmine ja ümarlaudade korraldamine. Komisjoni liikme ettepanek
oli, täpsustatud võiks olla, mitu ümarlauda planeeritakse ja kellele ümarlauad korraldatakse.
Olemasolevate külakeskuste/seltsimajade kasutuskorra väljatöötamine - hoonete haldajatega
selles osas suhtlemine. Hoonete kasutamise koordineerimine. Komisjoni liikmete ettepanek oli,
et sõnastust võiks täpsustada. Segaseks jääb, mis infot jagatakse ja mis tulemusele planeeritakse
jõuda.
Komisjoni liikmed katkestasid arutelu 37 rea juures, peale valla lehe arutelu. Arutelu jätkub
järgmisel koosolekul.
3. Kokkuvõte toimunud haljastusteemalisest ümarlauast ja 2015. aasta haljastuse
tegevuskavast.
Arutelu lükkus järgmise komisjoni koosoleku päevakorda.
4. Muud küsimused
Komisjoni liikmed leppisid kokku, et järgmine koosolek toimub 19. veebruaril 2015. a, algusega
kell 15.00.

Kalle Nurk
komisjoni esimees

Helle Savi
protokollija

