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PÄEVAKORD:
1. Antsla linna mänguväljaku eelprojekti arutelu.
Projekti selgitab ja küsimustele vastab Antsla vallavalitsuse haljastusspetsialist Liana Neeve.
2. Antsla Gümnaasiumi arengukava arutelu.
3. Lusti Lasteaia arengukava arutelu.
4. Muud küsimused.

1. Antsla linna mänguväljaku projekti arutelu
Liana Neeve tutvustas Antsla linna mänguväljaku eelprojekti.
2009. a esitati volikogu poolt taotlus Võru maavanemale „Mänguplatsi“ maatüki (endine kooli
aed) munitsipaliseerimiseks, eesmärgiga ehitada välja mänguväljak.
2010. a on kinnitatud volikogu poolt „Mänguväljaku“ detailplaneering.
Eeltoodust lähtuvalt hakkas arenema idee, et sellele maa-alale mänguväljak ka tegelikult tuleks.
2012. a suvel oli meil praktikant, tänu kellele sai valmis mänguväljaku eelprojekt. Lähtutud sai
eeldusest, et kui projektirahasid ei ole võimalik saada, on võimalik hakata mänguväljakut rajama
omavahenditega järk-järgult.
Mänguväljaku asukoht on tekitanud vastakaid arvamusi, et kas ei peaks mänguväljak asuma
kusagil mujal. Hetkel tundub, et koht on hea, kesklinna piirkond, privaatne, koolile lähedal,
bussipeatusele lähedal.
Vallavanem ütles, et selleks, et saaksime ehitada, peab olema ehitusprojekt. Hinnapakkumine
täna laekus ja mänguväljaku ehitusprojekti maksumus on 1600 eurot.
Kui soovime, et mänguväljak asuks kusagil mujal, tuleb uuesti teha eelprojekt ja ehitusprojekt.
Valgustus ja teede rajamine ei ole kindlasti abikõlblikud, seega need vahendid tuleb leida valla
eelarvest.
Toimus arutelu, komisjoni liikmete arvamused olid erinevad.

Komisjoni liige ütles, et alguses meeldis talle rohkem mõte, et laste mänguväljak asuks endises
„Pioneeride pargis“. Seletuskirja läbi lugedes meeldis, et on mõeldud palju laste turvalisuse
peale.
Sooviti teada, mis on selle projekti kogumaksumus, kui realiseerime sellisena nagu praegu
eelprojekt esitatud on?
Hetkel ei osanud keegi sellele küsimusele vastata.
Tekkis küsimus, et kui me tahame hakata renoveerima kooli staadioni, kas meil on üldse
võimalik toetust taotleda kahe tegevuse jaoks samast fondist?
Haljastusspetsialist vastas, et kui üks projekt on läbi, siis saab taotleda vahendeid järgmisele
projektile. Võime alustada näiteks väikelaste mänguväljaku rajamist.
Koosolekul osaleja tõi välja, et staadion on renoveerimata, aga nüüd hakkame mänguväljakut
rajama. Staadioni renoveerimisest on räägitud kaua, peaks ära korda tegema.
Vallavanem ütles, et detsembrikuus tegi Ester Hommik Jalgpalliliidule järelpärimise, 2013. a
toimunud kirjavahetuse kohta, et milline on Jalgpalliliidu seisukoht ja võimalused Antsla
Staadioni renoveerimiseks. Vastust ei ole veel tulnud.
Koosolekul osaleja ütles, et olemas on staadioni detailplaneering, naabritega on kokkulepped
olemas. Ehitusprojekti osas on kokku lepitud nii Eesti Kergejõustiku Liiduga, kui ka
Olümpiakomiteega, esindajad käisid 2013. a sügisel Antslas. Jõuti kokkuleppele, et staadion
peaks vastama „10 Olümpiastarti“ tingimustele. Staadioni ehituseks puudub projekt.
Osad komisjoni liikmed leidsid, et Antsla staadion peaks peale renoveerimist olema jätkuvalt
rahvastaadion, kus on võimalik kelgutada, suusatada, pidada „Jaanus Kala viievõistlust“ jne.
Staadion peaks olema valgustatud.
Vallavanem informeeris, et Maanteeamet hakkab renoveerima linna läbivaid riigimaanteid ja
kõnniteid, seega muutub ka linna üldskeem.
Koosolekust osavõtjad arutasid ja avaldati arvamust, et kuna linna tervikpilt/lahendus puudub,
kas on mõtet hakata praegu mänguväljakut rajama.
Liana Neeve ütles, et tema nägemuses on kultuurimajast alates kuni mänguväljakuni luua lastele
aktiivse tegevuse piirkond.
Koosolekul osaleja avaldas arvamust, et koht mänguväljaku rajamiseks on hea, kui toetust
saadakse, tuleks mänguväljak ära teha.
Üks koosolekul osaleja palus mõelda, mis hakkab toimuma kesklinnas 10 aasta pärast, kui
vallamaja taha võib kerkida kaubanduskeskus, tervisekeskus laieneb, mänguväljak ei jää enam
rahulikku kohta.
Mitme komisjoniliikme arvamus oli, et projektitaotluse esitamine tuleb edasi lükata.
Haljastusspetsialist palus komisjoni liikmetel selgitada välja aprilli kuuks, kas mänguväljaku
asukoht jääb samaks või muutub.
Komisjoni esimees avaldas arvamust, et moodustada tuleks ajutine volikogu komisjon, kes
hakkab tegelema mänguväljakutega (lasteaed, kool, linna mänguväljak, staadion, külakeskused),
kui tervikuga. Selle ettepanekuga ei nõustutud. Arvati, et haridus- ja kultuurikomisjon võib
sellega tegeleda.
Jõuti kokkuleppele, et mänguväljaku projektitaotlus esitatakse sügisel. Selleks ajaks on olemas
ka uus valla arengukava.
16.50 lahkusid komisjoni liikmed Leili Väisa ja Anna-Liisa Soe.

2. Antsla Gümnaasiumi arengukava arutelu
Koosolekule kutsuti ka direktor Heinar Kool, kes teatas, et ei saa tulla ja pakkus välja, et teda
asendab komisjoni liige Anu Silm.
Komisjoni liige Anu Silm ütles, et Antsla Gümnaasiumi arengukava on koostatud seadusest
lähtuvalt. Toimusid arutelud erinevates gruppides. Saadi uue arengukava koostamise koolitust.
Arengukavas on ka tegevuskava, mida tegelikult ei pea olema.
1. septembrist 2013. a, jõustus uus Haridusministeeriumi määrus „Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadus“ (PGS), mis on aluseks ka arengukava koostamisel.
Üks komisjoni liige väitis, et arengukava koostamiseks toimus töö gruppides, koostati palju
visioone, aga arengukavas neid sees ei ole.
Anu Silm vastas, et peale töögruppide tulemuste analüüsi pandi kirja olulisem ja see on
arengukavas toodud.
Komisjoni liikmed leidsid, et arengukavas on palju kirjavigu, mida kooli arengukavas ei tohiks
olla. Õpetajate kvalifikatsiooni osas oli märgitud, et kõik õpetajad ei vasta kvalifikatsioonile, see
teeb murelikuks.
Anu Silm vastas, et osad õpetajad käivad täienduskoolitustel.
Toimus arutelu staadioni renoveerimise üle – seda pole Antsla Gümnaasiumi arengukavas
peaaegu üldse käsitletud, kuigi peaks. Staadion on oluline objekt ka kooli jaoks.
Arutelu käigus toodi välja, et klassivälise tegevus all on õpetajate nimed, keda ei ole enam kooli
nimekirjas.
Tabelites olevad summad ei ole kõik reaalsed. Mõned tegevuste summad on toodud kahe erineva
rea peal.
Komisjoni liikmed avaldasid arvamust, et summad jätta välja, tegevus märkida ristikesega, eriti,
kuna täpne summa ei ole teada.
Gümnaasiumi arengukavas ei ole ühtegi lauset selle kohta, kuidas säilitatakse gümnaasiumi osa.
Arengukavast ei ole aru saada, mis funktsioon on pikapäevarühmal. Kas õpiabi rühm või bussi
peale minevatele lastele koht, kus on võimalik õppida.
Toodi välja, et kaasaegseid võimalusi järelvalve all õppimiseks ja puhkamiseks hetkel koolis ei
ole.
Üks koosolekul osaleja ütles, kaks aastat tagasi kehtis „Pikapäevarühma töökord“, (kas see kord
ka hetkel kehtib, ei tea), mille kohaselt peavad lapsed vahepeal pikapäevarühmas ka puhkama,
õues käima.
Komisjoni liikmed meenutasid Lusti Algkooli aega, kus õpilased peale kooli olid järelvalve all,
kuni vanemad töölt tulid. Tegevus toimus Lusti Algkoolis kahes ruumis. Lapsed said õppida,
puhata, õues mängimas käia ja süüa.
Komisjoni liikmete arvamus oli, et selline tegevus võimaldaks Antsla Gümnaasiumi lapsi juurde
saada, kui lapsevanem teab, et lapse aeg on sisustatud ja tegevus toimub järelvalve all.
Tehti ettepanek, et hoolekogu võiks seda arutada ja pikapäevarühma tegevust arendada, kui on
ruume ja töötajaid.
Komisjon teeb ettepaneku täiendada Antsla Gümnaasiumi arengukava järgmiste punktide osas:
- arengukavas tuua välja pedagoogide kvalifikatsioon;
- täpsemalt selgitada kooli visiooni staadionist;
- arengukavas tuua eesmärgina ruumide efektiivsem kasutamine koostöös kooli pidajaga;
- arengukavast jätta välja isikute nimed;
- arengukavast jätta välja tegevuskavas toodud summad;
- klassiväline tegevus - jätta välja õpetajate nimed, kuna osad õpetajad ei tööta enam

gümnaasiumis;
- gümnaasiumi arengukava koostada pikemaks ajaks;
- omavalitsuse ja kooli koostöö kaudu lastevanematega on vaja saavutada jätkuvalt kooli maine
tõus piirkonnas, maakonnas, vabariigis. See on üks faktoritest, mis tagab koolile
õpilaskontingendi säilimise ja gümnaasiumiosas suurenemise. Visioonis näidata ära, mis selleks
tehakse, et gümnaasium säiliks;
- Lisa 1 - näidata õpetajate töökohtade arv;
- hoolekogul arutada pikapäevarühma tegevust ülaltoodud ettepanekuid arvesse võttes.
3. Lusti Lasteaia arengukava arutelu
Koosolekule kutsuti ja osales juhataja Ly Kalmet.
Komisjoni esimees ütles, et on näha, et Lusti Lasteaia arengukava näol on tegemist töötava
dokumendiga.
Lusti Lasteaia juhataja ütles, et arengukava koostamisest võttis osa enam-vähem kogu kollektiiv,
eesmärgiga, et selle dokumendi alusel oleks võimalik töötada.
Arengukava on koostatud struktuuriliselt lähtuvalt sisehindamisaruande tulemustest.
Lasteaia juhataja rääkis, et mänguväljakute planeerimine on kavandatud 2015. aastaks ja
uuendamine 2016. aastaks, kuna esimeses järjekorras tuleks korda teha aia sees olev asfaldiplats
koos Raudtee tänava (Lusti Lasteaia tee, kõnnitee) ja lasteaia ees olev parkla 2014. aastal.
Mänguväljaku projekteerimise vahendid tuleb leida lasteaia omavahenditest, aga atraktsioonid
on väga kallid.
Küsiti, kas on mõeldud, mis saab Lusti Lasteaia tühjana seisvast hooneosast?
Arenguspetsialist ütles, et valla lehes avaldatakse konkursi kuulutus, kus pakume rendipinda.
Komisjoni liikmeid huvitas laste arv lasteaias. Kui vallas sünnib aastas keskmiselt 25 last, kui
palju nendest jõuab lasteaeda?
Juhataja vastas, et umbes 20 last tuleb lasteaeda. Praegu on 6 rühma.
Lasteaias käib 111 - 113 last, arv muutub kogu aeg. Sama laste arvu on oodata ka järgmisel
aastal.
Küsiti, kas logopeed peab olema täiskohaga?
Lusti Lasteaia juhataja vastas, et kuni 30 kõneravi vajava lapse kohta peab olema täiskohaga
logopeed. Lasteaiale piisaks 0,5 logopeedi kohast, hetkel koht täitmata.
Üks inimene Antsla vallast omandab logopeedi haridust ja võimalik, et sügisel asub tööle.
Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.
4. Muud küsimused
Komisjoni esimees teatas, et järgmine komisjoni koosolek toimub 11. märtsil 2014. a.
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