Antsla Vallavolikogu
ALATISE HARIDUS- JA KULTUURIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL
Antsla
17. august 2016 nr 4
Algus kell 15.00, lõpp kell 17.00
Osa võtsid komisjoni liikmed: Kaire Uiboleht, Janika Tõntsel, Anu Silm, Jaanus Kala, Kadri
Hillak ja Merle Tombak
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Osales vallavanem Merike Prätz.
Päevakord:
1. Antsla Muusikakooli põhimääruse arutamine.
Antsla Muusikakooli direktori ettepaneku arutamine.
2. Antsla valla spordi- ja liikumisringide küsimustiku vastuste esitlus, arutelu.
3. Muud küsimused.
- ringiaegade võimalused uutele tulijatele nt MTÜ FC Helios Võru
- terviseraja hooldamise teema
- noorsootööalane hange
1. Antsla Muusikakooli põhimääruse arutamine
Komisjoni esimees informeeris, et põhimäärus kehtib aastast 2008. Põhimääruse uuendamise
vajaduse tingis Huvikooli seaduse muudatused ja Täiskasvanute koolituse seadus on muutunud,
samuti on kehtivas põhimääruses teatud punktid vähe kirjeldatud, üldsõnaline.
Ettekandega esines vallavanem Merike Prätz ja tutvustas tehtud muudatusi.
Ettepanek Antsla Muusikakooli põhimääruse muutmiseks tuli Antsla Muusikakooli hoolekogu
poolt.
Käesoleva Antsla Muusikakooli põhimääruse eelnõus on täpsemalt kirjeldatud muusikakooli
ülesanded, muusikakooli hoolekogu valimise kord, reguleeritud on muusikakooli õppetundide ja
vahetunni pikkus. Samuti on reguleeritud, et muusikakooli õppevaheajad on Antsla Gümnaasiumi
õppevaheaegadega samal ajal.
Põhimääruses peavad olema toodud kõik erinevad muusikastiilid, millega tulevikus võidakse
tegelema hakata.
Toimus arutelu.
Komisjoni liikmete ettepanek oli:
- Antsla Muusikakooli põhimäärus võiks hakata kehtima eelarveaasta algusest ehk 1. jaanuarist
2017. a.
- § 25 lg 5 lausest „Hoolekogu esimees ja aseesimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte
enamusega” sõna „salajasel“ välja jätta. Kui tekib olukord, et on kaks kandidaati, siis keegi ei saa
keelata salajase hääletamise läbiviimist.

Komisjoni liikmed kiitsid määruse eelnõu heaks ja tegid ettepaneku, esitada määruse eelnõu
„Antsla Muusikakooli põhimäärus” volikogule arutamiseks ja kinnitamiseks. Muusikakooli
hoolekogult küsida, üle kas salajane hääletamine on vajalik.
Antsla Muusikakooli direktori ettepaneku arutamine
Komisjoni esimees tutvustas Antsla Muusikakooli direktori ettepanekut.
Kehtestada alates 1.09.2016. a Antsla Muuusikakooli õppetasu ühe õpilase kohta lisa-aasta õpilase
ja täiskasvanute instrumendiõpetuse õpilase tunnitasu aluseks tunnitasu suurus 13 eurot. Ilma
muusikateooria tunnita ja instrumendiõpetuse tunnitasu koos muusikateooria õppetunniga 9 eurot.
Antsla Muusikakooli hoolekogu 16. juunil 2016. a arutas tunnitasu ja tegi ettepaneku kehtestada
vastavalt 15 eurot (õpe ilma teooriatunnita) ja 10 eurot (õpe koos teooriatunniga).
Vallavalitsusel on palutud kaaluda mõlemat versiooni.
Toimus arutelu.
Komisjoni liikmed tegid ettepaneku, üldhariduskoolis õppivatele õpilastele õppemaks ja
täiskasvanutele arvestatakse huvihariduse raames kulupõhine ringitasu hind.
2. Antsla valla spordi- ja liikumisringide küsimustiku vastuste esitlus, arutelu
Komisjoni esimees informeeris, et kevadel sai läbi viidud küsitlus spordi- ja liikumisringide
rahulolu kohta, küsitlus oli suunatud lastevanematele. Vastas 31 lapsevanemat.
Komisjoni esimees tutvustas Antsla valla spordi- ja liikumisringides osalemise küsimustiku
vastuseid (antud protokolli lisana).
Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks
3. Muud küsimused
3.1 ringiaegade võimalused uutele tulijatele - MTÜ FC Helios Võru
Komisjoni esimees informeeris, et Antslasse tahab tegutsema tulla jalgpalli klubi MTÜ FC Helios
Võrust, aga meil ei ole neile vaba saali aega pakkuda.
Kultuuri- ja noorsootööspetsialist Merle Tombak rääkis, et suvel toimus Antsla staadionil
järjekordne jalgpalli laager, kus osales 24 6-12 aastast last. Treener Jaanus Vislapuu tundis huvi,
kas neil on võimalik hakata treeninguid läbi viima Antsla Gümnaasiumi saalis alates kooliaasta
algusest, kuna huvi laste poolt treeningute vastu on suur. Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist võttis
ühendust kooli direktori Katrin Martinfeldiga, aga direktorit huvitas, et milles on probleem, kas
probleem on inimestes, pallimängu ringid on ju koolis olemas? Mis ta vastab oma töötajatele, kui
võtame uue inimese võimlasse toimetama. Saali ajad on samuti kinni.
Toimus arutelu.
Oldi arvamusel, et kuna Kalle Samarüütel teeb spordiringi erinevate pallimängude näol, võiks seda
trenni ka vastavalt nimetada. See ei peaks tegutsema jalgpalli ringi nime all, vaid spordiringina.

Ettepanek Antsla Gümnaasiumile.
Kuna küsitlus näitas, et on tekkinud vajadus hakata korraldama jalgpallitrenne 1.- 3.klassi ja 4.-6.
klassi poistele (kaks trenni järjest), pakkuja MTÜ FC Helios Võrust olemas, leida treeningute
läbiviimiseks kaks saali aega.
3.2 Terviserada
Komisjoni esimees ütles, et terviserajal on mitu puud maas, kes sellega tegelema peaks?
Vallavanem vastas, et kasutus-hooldusleping on sõlmitud MTÜ-ga Hauka Veloklubi, Ülar Morel
peaks ise RMK-ga ühendust võtma ja seda rada hooldama.
3.3 Noorsootöö hange
Ettekandega esines kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Merle Tombak.
Tegemist kaheaastase projektiga. Kolme valla (Antsla, Urvaste ja Sõmerpalu) peale on tehtud
hange. Saadav rahasumma on 70 000 eurot.
- Kuldre kooli tulevad lisa tantsustiilid, Antsla ja Sõmerpalu lastele tagatakse transport Kuldresse.
- Antslasse tuleb robootika keskus, juhendajaks tuleb Võrumaa parim robootika õpetaja Triinu
Grossman. Kuldre ja Osula lapsed hakkavad Antslasse käima.
- Antsla Gümnaasiumi ettevõtlusõppe ettevalmistamiseks gümnaasiumi osas, tuleb ettevõtlusklubi
7.-9. klassi õpilastele. Gümnaasiumi noored saavad endale töökoha osta (vald kompenseerib). Kui
noorel on huvi, siis saab ta nt 5 päeva ettevõttes tööl olla ja vaadata kas talle see töö sobib noorele
ja kas noor sobib ettevõttele.
- Antslas alustab jahindusring (looduses liikumine), samuti Toomas Aunapuu meedia- ja
tehnikaring.
- Inspiratsiooni tegevused, korraldatakse selleks, et noored vaimustuksid uutest võimalustest. Siia
alla kuuluvad ka väljasõidud.
Tegevused 7-26 aasta vanustele noortele.
Projekti eesmärk on siduda piirkonna lapsi omavahel.
Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.
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