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Algus kell 14.30, lõpp kell 17.00
Juhatas Merike Prätz, komisjoni esimees
Protokollis Helle Savi, sekretär-registripidaja
Võtsid osa komisjoni liikmed: Kalev Joab ja Ustav Allas.
Koosolekul ei osalenud komisjoni liikmed Rene Tarend, Heinar Kool, Kaili Preismann, Kalle Nurk,
Kadri Hillak ja Kaia Pruuli.
Kutsutud: Elve Ladva, Antsla Gümnaasiumi raamatupidaja.
Registreerimisleht lisatud.
Päevakord:
1. Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Võrumaa kergliikusteed ja loodusrajad“
kooskõlastamine http://www.werro.ee/tony/KLT_TP2013voruMV.zip
2. Kokkuvõte 25. märtsil 2013. a toimunud hariduselu ümarlauast ja edasised tegevussuunad
Ettekandja: Kalev Joab, arenguspetsialist
3. Antsla valla arengukava 2012. a tegevuskava täitmise hindamine
Ettekandja: Kalev Joab, arenguspetsialist
4. Kokkuvõte 17. aprillil 2013. a toimunud Antsla valla ettevõtluse infopäevast
Ettekandja: Kalev Joab, arenguspetsialist
5. Muud küsimused.
1. Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Võrumaa kergliikusteed ja loodusrajad“
kooskõlastamine
Toimus arutelu olemasolevate loodusradade üle.
Antsla vallas Ähijärve matkarada 5,2 km pikk (haldaja RMK), Perajärve metsarada 4,5 km pikk
(haldaja RMK), Kasumetsa terviserada 2,5 km pikk, (haldaja omavalitsus) ja Metsamoori pargi
matkajarad 1, 3 ja 5 km pikad (haldaja eraomanik).
Komisjoni liikmed leidsid, et teemaplaneeringu kohaselt peaks Antsasse olema rajatud osaliselt
kergliiklustee lõike, mida tegelikult ei ole tehtud.
Abivallavanem informeeris, et Riigimaantee planeerib Antsla linna läbivate teede (Kreutzwaldi,
Veski, Jaani, Tsooru mnt) ehitust 2015. aastal. Projekt saab valmis järgmisel aastal.
Metsa tänava ehitust ei tule liiklusandmete põhjal.
Komisjoni esimees avaldas arvamust, et materjali võib esitada volikogule kooskõlastamiseks.

OTSUS:
Komisjoni liikmete ettepanek oli, esitada materjal Võru maakonnaplaneeringu teemaplaneering
"Võrumaa kergliikusteed ja loodusrajad“ volikogule kooskõlastamiseks.
Alates 15.00 osales istungil Antsla Gümnaasiumi raamatupidaja Elve Ladva
2. Kokkuvõte 25. märtsil 2013. a toimunud hariduselu ümarlauast ja edasised tegevussuunad
Komisjoni esimees ütles sissejuhatuseks, et 25. märtsil toimus hariduselu ümarlaud Antsla
Gümnaasiumis. Kahuks ei olnud just sel päeval elektrit ja palju materjali jäi osalejatele
grafoprojektori abil näitamata.
Arenguspetsialist ütles, et ümarlaua arutelu kohta on valminud protokoll (antud protokolli lisana), et
kuidas jätkata, kas gümnaasiumiga või gümnaasiumita.
Komisjoni esimees jätkas, et räägitud on erinevate huvigruppidega, lapsevanematega,
noortevolikogu liikmetega.
Õpilaste arv Antsla Gümnaasiumis kogu aeg väheneb, aga gümnaasium on Antsla valla piirkonnale
vajalik.
Arenguspetsialist avaldas arvamust, et koolile peaks reklaami tegema läbi facebooki kogu aeg,
millega koolis tegeldakse, üritused jne, noortel oleks ülevaade olemas.
Komisjoni liikmed rääkisid kooli maine tõstmise vajalikkusest, kõik otsused peaksid sellest
lähtuma.
Komisjoni esimees lisas, et õpilasel ei tohi tekkida arusaama, et kõik õpilased võetakse
gümnaasiumi vastu ja ükskõik, kuidas nad õpivad, neid välja ei visata. Kui koolikohustust ei täideta,
tuleb õpilane nimekirjast välja arvata.
Arenguspetsialist tutvustas statistikat Antsla valla inimestest, õpilastest, vanuselisest koosseisu jne
(antud protokolli lisana).
Volikogu esimees rääkis koostööst noortevolikoguga. Koostöö jätkub ja enne iga volikogu istungit,
on plaanis kokku saada ka noortevolikogu liikmetega.
Toimus arutelu.
Kõige paremat reklaami koolile teevad õpilased ise, kui kiidavad oma sõpradele oma kooli.
Arenguspetsialist ütles, et volikogu peab vastu võtma otsuse, et kui 2014/2015 on õpilaste arv
gümnaasiumi osas alla 60, siis kas toetab või ei toeta gümnaasiumi jätkamist.
Komisjoni esimees Merike Prätz lubas volikogu istungil rääkida 2012. a tegevuskava täitmisest.
2013. a tegevuskava on vastu võetud. Koostama tuleb hakata 2014. a tegevuskava.
Komisjoni liikmete arvamus:
1. Antsla Gümnaasiumi on vaja.
2. Peab hakkama tegelema gümnaasiumi atraktiivsemaks muutmisega.
3. Gümnaasiumi tulevate laste piirkonda tuleb laiendada
4. Õpilaskodu olemasolu on gümnaasiumi jäämisel positiivne.
5. Antsla Vallavalitsus toetab vajadusel Antsla Gümnaasiumi.
16.00 lahkus Elve Ladva.

3. Antsla valla arengukava 2012. a tegevuskava täitmise hindamine
Tegevuskava täitmine antud protokolli lisana.
Toimus arutelu.
Komisjoni liikmed võtsid informatsiooni teadmiseks.

4. Kokkuvõte 17. aprillil 2013. a toimunud Antsla valla ettevõtluse infopäevast
Toimus arutelu.
Komisjoni liikmete arvamus oli, et infopäev ettevõtjatega oli vajalik ning võiks muutuda
traditsiooniks.
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