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ja Anita Tretjak-Orav ning noorteesindaja Hanna Hillak.
Koosolekul ei osalenud komisjoni liikmed: Kaia Pruuli, Karille Bergmann, Üllar Ahi ja Heino
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Kutsutud: vallavanem Avo Kirsbaum, volikogu esimees Margus Klaar, abivallavanem Kurmet
Müürsepp, kultuuri- ja noorsootööspetsialist Merle Tombak, arenguspetsialist Kalev Joab, Lilian
Freiberg, Heli Kuulmets, Kristina Saar, Risto Tõniste, Liivia Rabane, Jaan Tamm, Kaja Kibal,
Leili Väisa, Veiko Veski ja Meelika Hainsoo.
Päevakord:
1. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord arutelu
Merle Tombak: Täna toimub laiendatud haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek. Kohal on inimesed, keda
huvitab või puudutab riigi poolt eraldatud toetus kohalikele omavalitsustele, et hoida ja arendada piirkonnas
noorte huvitegevust.
Iga laua peal on infoleht, kust on näha, kui palju on Antsla vallas noori - 7-19 aastaseid on 563, kuni 26
aastaseid on 972. Huvitegevuse võimalusi on Antsla vallas 68, lisandub veel Antsla Muusikakool.
Riigi poolse rahastuse toel on käivitunud Kuldre kandis 11 uut võimalust, Antsla kandis 6 võimalust.
Täna arutame, millised on meie probleemid ja millised on eesmärgid.
Kadri Kõiv andis laudkondadele kolm ülesannet:
1. Iseloomustada Antsla kandi noori;
2. Mida annab huvitegevus noortele;
3. Mis vajab reguleerimist, tegelemist.
Laudkonnad leidsid, et:
1. Meie noored on väga aktiivsed, hõivatud, liikuvad, vastuvõtlikud, mitmekesised, avatud, huvitatud,
mõned ei ole leidnud oma hobi, kohalik noor ei näe oma soetust Antsla piirkonnaga, pooled noored elavad
maal pooled linnas, tüdrukud on aktiivsemad kui noormehed, uudishimulikud, osad lihtsalt ei viitsi
2. Huvitegevus tagab laia silmaringi, väärtused ja suhtlemise võimaluse, aitab väärtustada noortel kodukanti
ja loob uusi võimalusi eneseteostuseks, head harjumused, sõpruskond ja positiivne mõttemaailm, tervislik
eluviis, identiteeditunde tugevdamine.

3. Lahendamist vajab transpordiküsimus, juhendajaid motiveeriv tasu, huvitegevuse hajutamine valla
kontekstis/piirkonniti, kvaliteetse huvihariduse kättesaadavus kõikidele lastele, ka maal elavatele lastele,
osad huvitegevused võiksid koonduda nt jahiring, metsandus ja märkajad, probleem info kättesaadavuses.
Kadri Kõiv: Prioriteet rahastaja poolt on, et koostada tuleb huvihariduse tegevuskava (kuni aastani 2020) ja
välja töötada huvihariduse finantseerimise kord. Tähtaeg selleks on 15. oktoober.
Tegevuskava peab sisaldama ligipääsetavuse parandamist. See tähendab, et ka hajaasustuses või metsas
elav laps peab pääsema ringidesse.
Kuidas parandada nende vanemate koormust, kes viivad oma lapsi teistesse omavalitsustesse või linnadesse
ringidesse. Kord peaks kajastama ka seda, kuidas nende lastevanemate teatud kulutusi kompenseerida.
Kolmas prioriteet rahastaja poolt on erivajadusega noored. Millised võimalused neile loome.
Leiti, et selleks on vajalik leida erihariduse saanud juhendajad.
Tehti ettepanek, osa huviringe hajutada Kaikamäele, kuna seal on olemas juhendajad, lapsed ja ruumid.
Arutati, milline peaks olema laste arv, et huviring tekiks.
Järgmisena jagasid Kadri ja Merle laudkondadele paberid, kus oli ära toodud kõik huvitegevused vallas.
Laudkondadel paluti avaldada arvamust, millised on need probleemid, mis vajaksid sekkumist või
reguleerimist.
Tehti järgmised ettepanekud:
- juhendajate/ringijuhtide tasud üle vaadata;
- raha suunata kitsaskohtadesse nt transpordi kulude katmiseks nii juhendajatele, kui lapsevanematele, et
vähendada lapsevanemate koormust;
- tarvis on kergejõustiku treenerit;
- tarvis on jõusaali treenerit;
- kaasata huvitegevusse noori - 16 -19 aastased;
- ringitegevusi hajutada valla eri piirkondadesse;
- üks ringides käimise kriteerium on väljund ja lapse rahulolu on väljund;
- pärimusmuusika ringi avamine Kaikamäel;
- hoida rahvakultuuri;
- hoida laulu- ja tantsupidude traditsiooni;
- muusikakool peab jääma ja kosuma, olema tugev ja toimiv;
- loodusteadlikkus;
- säästev majandamine;
- noored oleksid terved, liikuvad, aktiivsed;
- pädevad juhendajad;
- kaasaegsed, huvitavad ringid.
Liivia Rebane: Läbi aastate on noored soovinud ujumisringi.
Merle Tombak: Rahvatants ja mudilaskoor/lastekoor vajab eraldi tähelepanu.
Lepiti kokku, et 14. septembriks esitavad kõik huvitegevuse pakkujad tegevuskava aastateks 2019-2020
koos planeeritava eelarvega meiliaadressile: merle@antsla.ee
Merle Tombak koostab soovide põhjal huvihariduse ja huvitegevuse kava.
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