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1. Huviringide tasu suurus ja laekumine
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses tegutsevatest huviringidest ja osalejate arvust rääkis
pearaamatupidaja Eve Sikk. Osalejate arv on saadud KSK poolt esitatud ringitasude kogumise
lehtede põhjal 2014. a kohta.
Kokku on KSK-s septembrikuu seisuga 23 huvialaringi, pearaamatupidaja tutvustas neid.
Septembri kuus osales ringide töös 146 ja oktoobri kuus 160 osavõtjat.
Kuu tasu määrad on kehtestatud vallavalitsuse poolt.
Ringitasude korjamise aluseks on ringides osalemise registreerimise lehed.
Ringides kohal käimine on vabatahtlik ja sellepärast kohal käiakse väga erinevalt. Rahade
kogumisega on probleeme.
KSK juhataja Janek Paeglis selgitas, et sügisel panevad vanemad oma lapsed erinevatesse
ringidesse, aga varsti nad avastavad, et koormus koolis on väga suur ja loobutakse ringide töös
osalemisest. Teine olukord on, kus vanemad annavad lapsele ringi raha, aga laps kulutab selle
raha ära ja siis enam ringi ei tule. Novembri kuus moodustus täiesti uus grupp judos, sügisel
alustanud langesid kõik välja.
Eriti suur liikuvus on laste spordiringides. 17. novembri seisuga osales ringide töös 189 inimest,
sellest 120 last ja 68 täiskasvanut. 15 aasta jooksul on vähenenud täiskasvanute osalus 20
inimese võrra, alguses oli 80-90 inimest.
Toimus arutelu.
Komisjoni esimees ütles, et 2013. a laekus ringides osalemise tasu kokku 4540 eurot.
Toimus arutelu, milleks kasutatakse ringides osalemise tasusid.

Vallavanem ja pearaamatupidaja selgitasid, et ringitasude eest saab iga huviring osta endale
vajalikke vahendeid või lepitakse kokku, et ühel aastal ostetakse ühele huvialaringile midagi,
teisel aastal teisele huvialaringile, kuna nt pastlad rahvatantsurühmale on küllaltki kallid või
treeningmatt. Ringide raha kasutamine toimub rahvamaja juhataja ja huviringides osalejate
vahelisel kokkuleppel.
Vallavanem avaldas arvamust, et igakuine osalustasu korjamine on inimesele valutum, kui
korraga küsitakse nt 20 eurot riiete ostmiseks.
Komisjoni esimees ütles, et läbi osavõtu tasu me areneme (näiteks saame soetada vahendeid).
Tsooru Rahvamajas tegutsevatest huviringidest ja osalejate arvust rääkis juhataja Kalle Nurk.
Tsoorus huvialaringides käimise eest inimestelt osalustasu ei võeta, see tagab ringides osalemise.
Maal on palju töötuid ja võidelda tuleb iga inimese eest, et ta ringi tuleks.
Vallavanem leidis, et Antsla vallas peaksid ringid tegutsema ühesugustel alustel.
Ükski ring ei saa toimetada ilma kuludeta.
Kalle Nurk ütles, et kui tahame küla elus hoida, tuleks jätta ringiraha kogumata. Kalle N. tõstatas
küsimuse: mis on meie eesmärk, kas koguda need väikesed summad ja lõpuks jäävad ringid
inimeste puudumise tõttu ära või jätkata tegevust. Tsooru Rahvamaja on aidanud esinemisriided
osta, aga see on olnud ühekordne väljaminek.
Janek Paeglis ütles, et need inimesed, kes on väga raskes olukorras, saab ringitasust vabastada.
Kalle Nurk arvas, et see on ebaõiglane teiste suhtes.
Toimus arutelu.
Ruth Kõivisto ütles, et Linda Naisseltsis osalemise eest tuleb maksta 3 eurot kuus, et tagada
sõidukulude katmine kui on tarvis kusagile esinema sõita.
Leili Väisa ütles, et kui huvialaring käib ainult koos rahvamajas, aga esinemas ei käi, siis ei pea
koguma ka ringiraha, sest kulu ei ole. Ringides osalemine hoiab inimesed vaimselt ärksatena.
Kalle Nurk ütles, et Tsooru Rahvamajas on kulu ainult kunstiringil. Teistel ringidel kulusid ei
ole, kuna väljasõite ei toimu. Kui toimub, kogutakse raha kokku ja käiakse ära.
Räägiti, et ringides osalejatele tuleb põhjendada, miks kogutakse ringitasu. Üks võimalus on, et
kaetakse esinemas käimise transpordikulud või tekib võimalus saada projektirahade abil
esinemisriideid, sellisel juhul katavad kogutud ringitasud omaosaluse.
Peaks võimaldama ka mitme kuu ringitasu maksmist korraga ning ülekandega.
Janek Paeglis ütles, et sellepärast vanemad ei tahagi ülekandega maksta, et iga kuu ülekande
pealt maksab ta veel ülekande tasu 0.38 senti.
16.00 lahkus Egely Pruuli.
Komisjoni esimees küsis, kust tuleb täna raha ringijuhtide arenguks?
Kalle Nurk ütles, et oma taskust. Janek Paeglis ütles, et osad koolitused on tasuta.
Vallavanem ütles, et tarvis on teada kui palju saavad KSK, Tsooru Rahvamaja, Tantsuselts
Pärliine ja Särts ringitasusid, kui suured on kulud ja kui palju on tarvis raha valla eelarvest juurde
saada.
Komisjon tegi ettepaneku Tsooru Rahvamajas juhataja viib läbi analüüsi, kui palju on vaja
ringide arenguks ja tööks raha ning kas ringitasu kehtestamine on vajalik või mitte. Analüüs
esitada kahe nädala jooksul.

Jaanus Kala tegi koalitsioonilepingust tuleneval ettepaneku, et laste huvialaringid võiksid olla
tasuta.
Toimus arutelu kuidas määrata MTÜ kvaliteeti.
Janek Paeglis vastas, et huviringi kvaliteeti saab mõõta. Spordis tulemustega ja kui laulukoor
pääseb laulupeole, rahvatantsurühm tantsupeole, need ongi määravad.
Ülejäänud ringide tegevus on sotsiaalne tegevus, kohaliku piirkonna elu üleval hoidmine.
Antsla KSK tegutseb selle nimel, et huvialaringid oleksid suutelised maakonnas Antslat
esindama. Antslas tegutsevad ringid on tasemel ja arvestatavad maakonnas.
Räägiti juhendajate oskustest suhelda väiksemate ja suuremate lastega, samuti treeneri oskustest.
Komisjoni esimees pakkus välja, et üks kvaliteedi näitaja on rühma liikmete arvu ja osalejate
stabiilsus.
Avaldati arvamust, et 1. klassi kuni 6. klassi lapsed ei peaks koos korvpalli mängima, sest tase on
väga erinev.
Kalle Nurk ütles, et Tsooru Rahvamaja eesmärk on jätkusuutlikkus Tsoorus, et ringid jätkaksid
tööd.
17.00 lahkusid Leili Väisa, Kalle Nurk, Janek Paeglis, Eve Sikk ja Ruth Kõivisto.
2. Antsla valla eelarvest kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate vallaelanike toetamise
kord
Arenguspetsialist Kalev Joab ütles, et MTÜ toetuse korraga langes sportlaste toetamise võimalus
ära. Tuli koostada uus kord, lisatud on ka kultuuri valdkond (määruse eelnõu lisatud
protokollile).
Maksimaalne summa ühe taotluse kohta on 200 eurot.
Oli komisjoni liikmeid, kes avaldasid arvamust, et toetada tuleb noori ja neid, kes seda
ettepanekut ei toetanud.
Vallavanem ütles, et korra eesmärk on, et tubli saab paremaks.
Toimus arutelu.
Otsustati määruse eelnõus kultuur välja jätta, kuna tegemist on erakorraliste taotlustega, milleks
on võimalik vahendeid eraldada Antsla Gümnaasiumi või Antsla Muusikakooli eelarvest.
Tehti ettepanek, et taotlust on võimalik esitada 1 kord aastas. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 31.
jaanuariks eelmise aasta tulemuste põhjal. Maksimaalne summa ühe taotluse kohta jätta määruse
eelnõust välja. Haridus- ja kultuurikomisjon arutab esitatud taotlusi ja teeb vallavalitsusele
ettepaneku. Eelarvesse toetusteks planeeritud vahendeid esialgu 1000 eurot.
Komisjoni liikmete ettepanek oli, esitada määruse eelnõu „Antsla valla eelarvest
spordivaldkonnas tegutsejate toetamise kord“ volikogule arutamiseks.
3. Tunnustamise kord Antsla vallas
Toimus arutelu. Arutelu jätkub järgmisel komisjoni koosolekul.

4. Muud küsimused
Järgmine komisjoni koosolek toimub 10. detsembril 2014. a 15.00.
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