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kohustusest, suvemängudel osalemisest.
PÄEVAKORD:
1. Haridus- ja kultuurikomisjoni töökava 2015. aastaks
2. Kultuuri- ja sporditöö arendamise kava koostamisest (kava ideed tutvustab M. Tombak)
3. Antsla linna päevade korraldamise vajadusest (ideed tutvustab M. Tombak).
4. Ettepanekud vallavalitsusele kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate noorte taotluste osas
5. Muud küsimused

1. Haridus- ja kultuurikomisjoni töökava 2015. aastaks
Toimus arutelu ja kinnitati 2015. a töökava. Vajadusel lisatakse töökavva täiendavaid ülesandeid.
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Komisjoni korraliste koosolekute nädalapäev ja kellaaeg on: teisipäeviti 15.00

2. Kultuuri- ja sporditöö arendamise kava koostamisest
Ettekandja Merle Tombak.
Kultuuri- ja sporditööarengukava koostamise käigus soovitakse vastuseid järgmistele
küsimustele:
1. Mis toimub meie kultuuriasutustes (kultuurimajad, raamatukogud, külamajad) 5 aasta pärast?
Kuidas toimub kultuuriasutuste juhtimine, rahastamine?
2. Kes ja kuidas koordineerib meie valla spordielu 5 aasta pärast?
3. Kuidas aktiviseerida ja väärtustada võru keele õppimist/kasutamist (järjepidevuse tagamine,
kooliga koostöö) ja kohalikku pärandit Antsla vallas?
4. Kas ja kuhu tuleks luua valla muuseum/muuseumid?
Kristjan Prii, Lepistu kooli omanik soovib hoonesse seada kaks muuseumi:
Lepistu koolimuuseum; Uhhuuduuri muuseum, AG-s Antsla kooli muuseum
5. Milliseid traditsioone hoida, mida muuta?
Traditsioonide hoidmisel tuleks eraldi ära märkida laulu- ja tantsupeo traditsiooni ning
tervisesporti.
Meil on toimivad ringid/üritused.
Eraldi tuleb välja töötada Noorsootöö arengukava, mille koostamist alustas Kertu Reva.
Kultuuri all võiks käsitleda ka Antsla KSK ja Tsooru Rahvamajahoone fassaaditöid ning Tsooru
Rahvamaja välivalgustust.
Spordi all võiks arutada staadioni arendamist ning terviseraja pinnase tasandamist ja valgustatud
raja pikendamist.
Eraldi käsitletavad teemad oleksid: täiskasvanute haridus/huviharidus/huvitegevus.
Kõige parem lahendus oleks, kui nt Haabsaare raamatukogus toimuks ka kultuuri ja seltsielu,
nagu varasematel aastatel.
Arengukava koostamise etapid 2015. aastal:
I etapp:
II etapp:

veebruar
märts-juuni

III etapp:

august-september

IV etapp:

november

Arengukava koostamise juhtgrupi moodustamine
Kantidepõhised arutelud (Antsla, Vana-Antsla, Tsooru,
Kobela, Karula)
Arutelude tulemuste analüüs, vajaduste ja võimaluste
kaardistamine
Kultuuri- ja sporditöö arendamise kava valmimine

Komisjoni liikmetel on soovitav II etapi aruteludel osaleda.

3. Antsla linna päeva korraldamise vajadusest
Toimus arutelu, kuidas korraldada Antsla linna päevi.
Merle Tombak pakkus, et Antsla linna päevi võiks korraldada iga 5 aasta järel- juubeliaastatel.
Kalev Joab ütles, et Antsla sai linna õigused 1. mail, see päev on sobiv ürituse korraldamiseks.
Vallapäev võiks toimuda igal aastal erinevas külas.
Üritus on oma valla rahvale.
2016. a eelarvesse tuleks planeerida vahendid ürituse korraldamiseks.
Merle Tombak tutvustas programmi „Hooliva kogukonna mudeli väljatöötamine”. Projekti olid
kaasatud Võru linna koolid, juhtkond, valla/linnavalitsuste spetsialistid. Mudel töötati välja.
Toimus kohtumine, mille teemaks oli, kuidas projektiga edasi minna. Üks mõte, mis välja pakuti
oli, kuidas luua positiivset kuvandit. Valla kodulehel peaks olema see tunnuslause kogu aeg näha.
Tehti ettepanek korraldada konkurss parima tunnuslause esitaja leidmiseks.
Konkursi võitjale auhind nt 300 eurot.
4. Ettepanekud vallavalitsusele kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevate noorte taotluste
osas
Koosoleku juhataja tutvustas eelarvet:
- mittetulundustegevuseks 13 000
- noorteprojektideks 1400
- noorte kultuuri- ja sporditoetusteks kavandati esialgu 1000
Komisjoni ettepaneku alusel on vallavalitsus ära eraldanud toetuseid mittetulundustegevuseks
5285 euro ulatuses.
Hetkel jääk 5915 eurot.
Laekunud taotlustest.
Komisjoni esimees tutvustas noorte projekte, otsustati toetada:
- Võrgupidu - toetada 200 euroga
- Antsla EKB Koguduse taotlus, toetada Sirli ja Kerli Hellamaa CD plaadi väljaandmist.
Tegemist ei ole noorteprojektiga.
Komisjoni liikme ettepanek toetust küsida Kulka-st.
- Robi Niit (jalgratas), sarjade osavõtutasud, taotleb 500 eurot, eraldada 400 eurot;
- Andre Kurg - autosport, taotleb 1000 eurot, eraldada 400 eurot;
- Lõunalõvi taotlus (Markus Salumets, Tuule Müürsepp), taotletud 1000 eurot, eraldada 400+400
eurot;
- Sõmerpalu motoklubi palub toetust Rene Tarendi motokrossi litsentsi ja kindlustuse kulude
katmiseks 185 eurot. - Tegemist ei ole noore ehk alla 26 aastase sportlasega.
Komisjoni liikmed tõid välja tõenäolisi projekte, mida 01.04. vooruks esitatakse:
- 1500 eurot tegevustoetuse raha suvemängudeks + 1500 eurot reservfondist;
- Pärliine transpordikulu erinevatele üritustele 1000 eurot;
- Jaanus Kala viievõistlus 320 eurot;
- ajavõtusüsteem 1500 eurot;
- tunnuslause idee autorile 300 eurot;
- Antsla valla Rattatuur 2015 700 eurot.
Valla lehes informatsioon 1. aprilliks on võimalik esitada veel taotluseid ürituste läbi viimiseks.

5. Muud küsimused
5.1 Arenguspetsialist Kalev Joab tegi ettepaneku rääkida eelkoolis käimise kohustusest.
Komisjoni esimees informeeris, et Lusti Lasteaia direktor Ly Kalmet on Antsla Gümnaasiumi
juhtkonnaga rääkinud ja jõudnud kokkuleppele, et 2015. aastal ei pea lapsed enam käima
koolimajas (eelkoolis) kuuel-seitsmel kuul igal esmaspäeval, kuna suureks probleemiks
vanematele on olnud laste kooli transportimine ja häiritud on ka lasteaia töö.
Komisjoni esimees ütles, et tema ettepanek Ly Kalmetile oli korraldada eelkooliealiste laste
vanematele koosolek, kus lasteaia direktor ja Antsla Gümnaasiumi õppealajuhataja Sirje Pihelgas
selgitavad lapsevanematele olukorda ning vastavad nende küsimustele. Komisjoni esimees ütles,
et on nõus ka ise koosolekul osalema.
5.2 Eestimaa suvemängud Saaremaal.
Komisjoni esimees tutvustas Jaanus Kala ettepanekut osaleda 2015. a suvel Eestimaa
suvemängudel Saaremaal.
Maksimaalne osalejate arv on kuni 40 inimest vallast.
Suvemängude alad on võrkpall, kergejõustik, orienteerumine, jalgrattasport, mälumäng ja juhtide
võistlus.
Kulu ühe inimese kohta: osavõtutasu 8 eurot + toitlustamine 12 eurot päevas + ööbimine 3 eurot.
Arvestada tuleb umbes 3000 euroga. Leiti, et omaosalus peaks ka olema. Summa võib veel
muutuda.
Komisjoni liikmete ettepanek oli, osaleda suvemängudel, selgitada 1. aprilliks välja osalejate arv
ja võistleja omaosaluse suurus.

Kaire Uiboleht
komisjoni esimees

Helle Savi
protokollija

