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PÄEVAKORD:
1. Huvialahariduse ja huvitegevuse (laste, noorte ja täiskasvanute) olukorra kaardistamine,
esmane analüüs, võimalike probleemide kaardistamine:
Ettekanded
- Noorte töö Antsla vallas
Ettekandja: Kertu Reva, noorsootöötaja
- Osavõtt KSK ringide tööst
Ettekandja: Kaire Uiboleht, komisjoni esimees
2. Muud küsimused
1. Huvialahariduse ja huvitegevuse (laste, noorte ja täiskasvanute) olukorra kaardistamine,
esmane analüüs, võimalike probleemide kaardistamine
Ettekandega esines noorsootöötaja Kertu Reva, andes ülevaate tööst noortega (noored on 7-26
aastased füüsilised isikud).
Antsla vallas elab 01.01.2014. a seisuga 3517 elanikku, sellest 22% noored - 782 noort, kellest 717 aastaseid 334 ja kuni 18-26 aastaseid 448.
Antsla Gümnaasiumi õpilaste arv 2013/2014 õppeaastal 330 (EHISe järgi).
Antsla Muusikakooli õpilaste arv 2013/2014 õppeaastal 56 (EHISe järgi).
Antsla noorteklubi külastatavus 1.01-1.04.2014. a seisuga oli keskmiselt 330 noort kuus. Lapsed
registreerivad iga päev kohalkäimise.
Kertu Reva rääkis Antsla Noorteklubi tegevustest, nende rahastamisest aastate lõikes.
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Antsla Noorteklubi tegevuseks on 2014. a eelarves 1355 eurot.
Algab pikaajaline projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ 20142016, milles osaleb MTÜ Vana-Antsla Noored. Selle projekti raames toimub 9 kuud kestev
puiduring, seikluskasvatus Elin Lihteni juhtimisel, fotoklubi Janek Joabi juhtimisel,
võrgustikutöö koos Antsla Gümnaasiumiga (vähemalt kolm üritust, kus osalevad ka
lapsevanemad ja õpetajad), mobiilne noorsootöö (noorsootöötaja läheb noorte juurde, noorte
kogunemiskohtadesse). Toetus nende tegevuste läbiviimiseks aastatel 2014-2016 on 5700 eurot.
MTÜ Antsla Nooreklubi tegevustest.
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AVATUD + NOORTE + KESKUS (ANK)
•
•
•
•

on lahti ajal, mis on noortele sobiv ja vajalik noorsootööks
on lahti igale noorele, kes järgib keskuse reegleid
on avatud erinevatele noorte ideedele, mis pole seadusandlusega vastuolus
on avatud noorteühingutele ja noorsootöötajatele oma ideede teostamiseks

NOORTE – see tähendab
•
•
•
•
•

noorte tegevus keskuses tuleneb nende endi soovidest ning vajadustest
noored ise arutavad läbi, kehtestavad ja kontrollivad keskuse reegleid ning nendest
kinnipidamist
noored osalevad vahetult noortekeskust puudutavate otsuste arutelul
noortel on kollektiivne vastutus keskuse hea käekäigu eest
noortel on võimalus keskusest saada asjatundjate nõuandeid oma probleemidele

KESKUS – on
•
•
•

koht, kuhu koondub teatava regiooni, piirkonna noorte vabatahtlik ühistegevus
koht, millel on lisaks võimalusi pakkuvale funktsioonile ka korraldav funktsioon
kohaliku omavalitsuse partner noorsootöö valdkonnas

Antsla Noortekeskus liitus Eesti Avatud Noortekeskuse Ühinguga 11. märtsil 2014. aastal.
Antsla valla noorsootöö kvaliteedi hindamine 2011.a antud protokolli lisana.

Paranenud tegevused 2014. a
Osalemine projektides ANK ja ESF on noortel võimaldanud rohkem tutvuda tööelu tutvustavate
tegevustega.
2013 õa on käivitunud õpilasfirmad Antsla Gümnaasiumis, kuuluvad õpilasesinduse alla.
Noorte kaasamine otsustusprotsessidesse - Antsla valla Noortevolikogu asutamine 2012. a nov,
noored vallavolikogu komisjonides.
Uuenduslike meetodite ja keskkondade rakendamine - ESF projekt - mobiilne noorsootöö
( MoNo), EMP projekt - MoNo jätk.
Regulaarsed uuringud noorte vajaduste, huvide ja rahulolu kohta - mõttetalgud 2011. a, Antsla
valla Noortevolikogu küsitlus 2013. a, Antsla valla rahulolu uuring 2013.a, Uurimustöö 2013. a Annely Veidik „Antsla Gümnaasiumi õpilaste mitteformaalse õppimise võimalused tunnivälise
tegevuse kaudu“.
Alustatud on Antsla valla noorsootöö arengukava koostamist 2012. a.
Noortele suunatud teabe kättesaadavus - iga kuu teisel kolmapäeval toimuvad avalikud noorte ja
noortejuhtide kohtumised.
Laiapõhjalise koostöövõrgustiku arendamine - 2013. a Antsla valla vaba aja tegevuste infopäev,
MoNo - sotsiaalruumi analüüs, EMP – võrgustikutöö, Võru linn + Antsla vald pilootprojekt.
Toimus arutelu.
Komisjoni esimees küsis, kas on teada hinnanguliselt, kui palju on noori, kes ei osale
huvitegevuses?
Komisjoni liige vastas, et õpetajatel on ülevaade olemas, kuna koolis küsitletakse lapsi, kes
millega tegeleb.
Komisjoni liige küsis, kuidas noorsootöötaja ennast tunneb oma töökohustusi täites?
Noorsootöötaja ütles, et väsinult. Parendustegevustest tuleb välja, et igas piirkonnas peaks olema
oma noortetuba, mis on mõeldud noortele ja kogu kogukonnale. Noorsootöötaja peaks olema
kohapeal igas piirkonnas Tsoorus, Kobelas. Vabatahtlikkuse alusel ei jõua seda tööd kaua teha.
Komisjoni liikmeid huvitas, millega noored noortekeskuses tegelevad?
Kertu Reva rääkis, et kui on aega, siis noorsootöötaja mängib lastega, suhtleb, lapsed ise
mängivad arvutimänge, telekamänge ja lauamänge.
Vana-Antslast saadud lauamängud (koroona, piljard) on olemas, aga hetkel kasutusel ei ole, kuna
neid ei ole kusagile panna.
Antsla Noorteklubis üle 14 aastased noored ei käi, kuna nad ei taha väikestega koos olla.
Probleemi lahendaks noortekeskus, kus oleks rohkem ruume ja tegevust leiaksid erinevas
vanuses noored.
Vallavanem ütles, et juba praegu on vallal tarvis ülal pidada suured hooned (KSK, lasteaed,
koolimaja). Praeguste eelarve võimaluste juures ei saa vald rohkem hooneid ülalpidamiseks
juurde võtta.
Komisjoni liikmed leidsid, et Spordisaali kasutust tuleb erialdi arutada. Saali tuleks kasutada
optimaalsemalt. Hetkel on spordiruumi kasutamine tasuline ja spordisaalis käijaid vähe. Samas ei
ole noortel kusagil lauamänge mängida.
Lahendused tuleb leida olemasolevates hoonetes leiduvate vabade pindade baasil.
Räägiti huvihariduse valikute võimalusest.
Laste ütluste kohaselt on õppimist palju (õppekava on raske) ja nad ei jõua huviringidesse.
Ringe, mida lapsed soovivad ei ole ning osades ringides ei käida juhendajate tõttu.
Uutel juhendajatel on väga raske piirkonda tulla.
Noorsootöötaja ütles, et ringe on piisavalt, pakkumine ületab nõudluse. Antsla KSK on üks
maakonna hõivatuimaid maju.

Arutati, et kuna Antslas ei ole korvpallitrenni 1-3 klassi lastele, võiks koostööd teha Urvaste
vallaga, kuna Kuldre koolis toimuvad treeningud ka näiteks esimese klassi lastele.
Tsooru rahvamajas toimuvad järgmised ringid:
- 4-7 kl tüdrukute tantsuring;
- väikeste laste tantsuring;
- aeroobika naistele;
- naisrahvatantsuring;
- segarahvatantsuring;
- teatriring;
- kunstiring;
- lauluring.
Tsoorus huvialaringides osalemise eest tasu ei võeta.
Komisjoni esimees rääkis Antslas tegutsevatest huvialaringidest.
Antsla KSK ringides osalemine ja osalemise tasud antud protokolli lisana. Hetkel kehtiva korra
kohaselt maksab laps, kes osaleb kahes ringis, ainult ühes ringis osalemise eest.
Antsla Gümnaasiumis on 2 ringijuhendaja kohta, seega ligikaudu 40 akadeemilist tundi
huvitegevust. Antsla Gümnaasiumis toetab osa huvitegevusest õppekava. AG ringides osalejate
arv antud protokolli lisana. AG huvialaringid on osalejatele tasuta.
Gümnaasiumis on laste arv ringides toodud tõenäoliselt 2013 september seisuga ja on võrreldes
sügisega vähenenud.
Küsimus, kas vallavalitsusel on olemas seisukoht, kui palju peab lapsi ringis osalema et tasuks
ringi juhendajale tasu maksta?
Vallavanem ütles, et kui on ring, kus on vähe osalejaid, aga suurt kulu ei kaasne, sellisel juhul ei
ole laste arv tähtis.
Toimus arutelu.
Avaldati arvamust, et juhendaja tasu peaks olema seotud laste arvuga.
Juhendajad peavad olema pädevad rääkima probleemsituatsioonidest.
Arutati võimalust osad ringid sulgeda ja anda võimalusi uutele tegijatele.
Antsla Gümnaasiumis 2,0 ringijuhi kohta ja KSK-s 3,25 ringijuhi kohta, palk enam-vähem sama.
Antsla KSK alt laekub valla eelarvesse ringides osalemise tasu 4540 eurot aastas, ringijuhtide
töötasudeks kulub 22 487 eurot aastas.
Toimus arutelu ringides osalemise tasude üle. Tsoorus ringides osalemise eest tasu maksma ei
pea. Avaldati arvamust, et täiskasvanud peaksid huvitegevuse eest maksma, raha distsiplineerib
ja motiveerib, annab ülevaate osalejatest. Teine küsimus, kas ringides osalemise tasud katavad
ringitööjõu kulud. Avaldati arvamust et ei kata.
Lõppeesmärk on selgusele jõuda, kas rahastamissüsteemides on tarvis teha muudatus.
Kaardistatus:
- KSK on kaardistatud
- Antsla Gümnaasium on kaardistatud
- Tsooru RM on vaja veel kaardistada

Kui võimalik, siis vallavalitsusel arvutada välja ühe ringi juhtimise tasu suurus 2013. a põhjal.
Järgmise komisjoni koosoleku teemad:
- Tsooru huvitegevus;
- MTÜ Boose Selts esindaja ettekanne;
- Vana-Antsla esindaja Elin Koon ettekanne.
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