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Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Pölva valla ja vastsc-Kuuste valla ühinemislepingu
projekti tutvustamiseks korraldatud rahvakoosolekute memo

Koosolekuidjuhatas ühinemisläbirääkimisle juhtkomisjoni esimees Kuldar Leis.
Memo kooslas ühinemisläbirääkimiste koordinaator Eliko Saks,
Vastse-Kuuste valla rahvakoosolek toinuis 09.11.2016 Vastse-Kuuste Kultuurimajas kella
18.00-19.30. Koosolekust osavÖtjaid: 18 (rcgistreerimisleht iisatud memole).

Ahja

vallas

toimus

rahvakoosolek

10.11.2016

Ahja

Kultuurimajas

keila

18.00-19.40.

kella

18.00-19.35.

Koosolekust osavÖtjaid: 35 (registreerimislcht Iisatud memole).

Mooste vallas

toimus rahvakoosolek

16.11.2016 Mooste

Rahvamajas

Koosolekust osavÖtjaid: 30 (registreerimisleht Iisatud memole).

Laheda vallas toimus rahvakoosolek 17.11.2016 Laheda Solsiaalkeskuses kella 18.00-19.05.
Koosolekust osavÖtjaid: 14 (registreerimisleht Iisatud memole).

Pölva vallas toimus rahvakoosolek 22.11.2016 Pölva KuHuuri-ja Huvikeskuses kella 18.0019.40. Koosolekust osavÖtjaid: 22 (registreerimisleht Iisatud memole).

Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla. Pölva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemislepingu

projekli ja seile lisade avalik väljapanek toimub 1.-23.11.2016. Ühinemislepingu avaliku
väljapaneku ajal korraldalaksc Ahja vallas, Laheda vallas, Mooste vallas, Pölva vallas ja VastseKuuste vallas ühinemislepingu projekti tutvustamiseks rahvakoosolekud.

Koosoleku avasönad esitas omavalitsusüksuse vallavanem. edasi kuulati K. Leisi ettekannet. K.
Leis andis ülevate ühinemisläbirääkimiste kaigust ning tutvustas ühinemislepingu projekti ning
seile lisasid, sh prioriteetseid investeeringuid.
Koosolckutel röhutati, et ühinemisega mooduslub terviklik uus omavalitsus, millel on suurem

möju piirkonna elu korraldamisel ja arengu kavandamisel. Ühinemine vöimaldab tagada kogu
piirkonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu ning ühtse juhtimise, mis on eelduseks kohaliku
omavalitsuse jätkusuutlikule tegevusclc ning majandusliku potentsiaaii

kasvule. sealhulgas

vöimekusele osaleda pikaajalises planeerimiscs ja ühisprojeklides.
Koosoleku juhataja andis ülevaate uues moodustuvas vallas kavandatavatest prioriteetsetest

investecringutest ning ühinemistoetuse kasulamisest. Ühinemisläbirääkimiste käigus on kokku
lepitud,

et

2018-2021

aasta

prioriteetsete

investeeringule

loetelu

koostatakse

ühinevate

omavalitsusüksuste eelarvestrateegiate alusel ning investeeringuobjektidest, mille maksumus on
üle 50 000 euro. Toetusvahenditega seotud investeeringud teostatakse toetuse eraldamisel vöi
uue volikogu vastavasisulise otsuse alusel.

Rahvakoosolekutel räägiti pöhjalikumalt ka iihisiranspordikorraldusc leemal. Uue omavalitsuse
üks prioriteetidest on korraldada toimiv ja töhus ning elanike liikumis- ja lööhöive vajadustelc
vastav ühisiranspordisüsteem. Maakonna ühistranspordi korraldus saab edaspidi olema
omavaiitsuste ühise korraldamisc teema. Omavalitsuste rahaslamise osas on uued lahcndused
rahandusministceriumis väljatoötamisel.

PÖgusalt oli koosolekul juttu ka omavalitsusüksuste hallatavate asutuste töötajate palkade ja
avalike teenuste sh toetuste ühtlustamisest.
Rahvakoosolekutel enim esitatud küsimused:

- moodustuva omavaliisusüksuse ameiiasumse esindushoone rajamise asukoha ning rajamise
vajalikkuse kofata
- teehoolduse ja -ehituse vöimekuse kohta uues omavalitsusüksuscs
- teenuskeskuste asukohtade kohta
- teenuskeskustes osutatavate teenusle sisu ja mahu kohta

- avalike teenuste osutamise kvaliteedi. aeg-ruumiline kättesaadavuse ja seile mahu kohta
- valimisringkondade moodustamise ning mitme valimisringkonna moodustamise kohta
- külaliikumise ja seltsitegevuse toetamise kohta ning külaseltside ja külakeskuste kasutuses
oleva taristu toetamise kohta
- kultuuri-ja spordiühingute legevuse toetamise kohta

- haridusasutuste tegcvuse jätkamise ning haridusasutuste ümberkorraldamise kohta
Küsimustcle vastasid volikogu esimehed. vallavanemad ja ühinemislä'birääkimiste koordinaator.

co Saks

Jhinemislä'birääkimiste koordinaator

