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1. Üldhariduskoolide õpilastele sõidukulude hüvitamise kord
Ettekandega esines pearaamatupidaja Eve Sikk.
Eelnõu oli arutusel eelarve- ja majanduskomisjonis. Ettekandja tutvustas eelnõus tehtud
muudatusi/täiendusi:
- § 3 (2) Juhul, kui õpilasel puudub võimalus sõita lähimasse kooli ja tagasi ühistranspordiga ning
Antsla vald ei ole korraldanud transporti kooli ja koju muul viisil, võib isikule, kes sõidutab õpilast
lähima õpilasliini peatuseni või kooli ja koolist koju oma isikliku sõidukiga, hüvitada isikliku
sõiduki kasutamine arvestusega 0,20 eurot kilomeetri kohta kuludokumendi alusel;
- § 4 (2) Väljaspool Antsla valda gümnaasiumiharidust statsionaarses õppes omandavale õpilasele
hüvitatakse sõidupiletite alusel õppeperioodil kooli ja koolist koju tehtud sõidukulutused neli
korda kuus, välja arvatud riigigümnaasium;
- § 4 (3) Väljaspool Antsla valda põhiharidust omandavatele õpilastele sõidukulusid ei hüvitata,
välja arvatud erandjuhul;
- § 5 (3) Taotlusele lisatakse sõitu tõendavad sõidupiletid või sõiduauto kasutamist või omandit
tõendavad dokumendid. Isikliku sõiduki kasutamisel märgitakse taotlusele ka sõidu marsruut ja
kilomeetrite arvestus ning kulu tõendavad dokumendid;
- § 6 Eelmisel kuul tehtud sõidukulude hüvitis makstakse esitatud taotluse alusel hiljemalt
järgmise kuu 20. kuupäevaks.
Toimus arutelu.

Koosoleku juhataja pani hääletusele ettepaneku, esitada määruse eelnõu „Üldhariduskoolide
õpilastele sõidukulude hüvitamise kord” volikogule kinnitamiseks.
Ettepaneku poolt hääletasid kõik kohal olnud komisjoni liikmed.
Lahkus pearaamatupidaja Eve Sikk.
2. Antsla valla arengukava 2018 - 2030
Ettekandega esines arenguspetsialist Kalev Joab.
Tegemist on arengukava tööversiooniga, ei ole veel valitsusest läbi käinud.
Arengukava võib jaotada neljaks osaks:
- hetkeolukord valdkonniti;
- strateegiline osa (erinevate meetmete/tegevuste kirjeldused, mis on tarvis ellu viia aastaks 2030);
- finans- ja arengukava täitmine;
- investeeringute ja tegevuste kava.
Kalev Joab tutvustas, milline võiks Antsla vald olla aastal 2030.
Üllar Salumets: Oluline on, et gümnaasiumi säiliks, areneks, saaks remonditud.
Arutati haridusasutuste ühise juhtimise alla viimist, samuti lasteaedade ühise juhtimise alla viimist.
Valla koolide aktiivsemat koostöö võimalust.
Merle Tombak: Olukord peab paremaks minema igas mõttes. Me ei pea tegu tegema lihtsalt
tegemise pärast.
Tehti täiendusi haridust puudutavates punktides.
Merle Tombak: Peaksime toetama kõrgkoolis õppivaid noori, kes nt teevad Antsla vallaga
seonduva lõputöö või tuleb meie valda praktikale ja võimalik, et jääbki peale lõpetamist siia.
Kadri Kõiv: Raamatukogude ja rahvamajade ümberkorraldamine/kaasajastamine, vajadusel.
Toimus arutelu, et arengukavas võiks olla ära märgitud külapäevade korraldamine, kultuuri
rahastamisel valla eri piirkondadega arvestamine, kogukondliku läbikäimise aktiviseerimine.
Kohvikute ja külakõrtside algatuse toetamise asemel võiks olla kogukonna algatuse toetamine.
Pärimuskultuuri toetamine, edendamine eraldi punktina arengukavasse.
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse, Linda Rahvamaja ja Antsla staadioni renoveerimine.
Komisjoni liikmed täiendasid ja parendasid haridust ja kultuuri puudutavat teksti.
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