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Antsla Gümnaasium
võtab kasutusele koolivormi
Koolivormi kandmisse püüame suhtuda kui võimalusse end
ühtse kooliperena tunda, seega
koolivorm ei ole kohustuslik,
nagu ekslikult on aru saadud.
Koolivormiks soovitame võtta
kasutusele vähemalt ühe eseme
järgneva loetelu hulgast:
· poistele ja tüdrukutele kootud
vest/kardigan, mille värv on
helesinine tumesinise kandiga
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2016. aasta sügisest oleme
planeerinud Antsla gümnaasiumis kasutusele võtta
koolivormi. Antsla gümnaasiumi koolivorm väljendab
kooli ühtsust, identiteeti ja
väärtustab koolikultuuri. Koolivorm tugevdab austust oma
kooli vastu ja tõstab õpilaskonna autoriteeti piirkonnas.
Antsla gümnaasiumi koolivorm
on osa kooli sümboolikast.

Kristjan Tuulas 1.b klass ja Hanna-Marta Aduson 1.a
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12kuud
2009 aasta sügisel koondusid viis
loodusfotograafia huvilist, et leida
oma hobile huvitav ja mõtestatud
väljund. Nii sündiski idee luua
12kuud koduleht, mis kajastaks just
tänase päeva sündmusi looduses.
Vürtsi lisamiseks ja enese võimete
proovilepanekuks lepiti igal kuul
kokku ka teema, mida siis igal
päeval pildistada. Esimeseks kuuks
oli detsember ja loomulikult

teemaks "Kuusk". Edasi tulid
"Lumi", "Muster", "Vesi" jne.
Esimese aastaga oli kõigil keel
päris vestil, siis jäeti kuu teemad
kõrvale, kutsuti uusi liikmeid ja
pildistati oma äranägemise järgi.
Tänaseks on meie liikmeskond
suurenenud neljakordseks. Igal
piltnikul on omad huvid ja objektid,
mida pildistada ja oma nägemus
asjadest. Nii ongi meie seltskond

või tumesinine helesinise kandiga;
· tüdrukutele tumesinine kootud
pihik helesinise triibuga;
· poistele ja tüdrukutele on mõeldud polosärk: valge, sinine või
kollane, millele on sinise niidiga
tikitud kooli logo;
· vestidel ja pihikutel on vasakul
pool sinise niidiga tikitud Antsla
gümnaasiumi logo.
Koolivormi toetavad valge
triiksärk, tumedad pikad püksid
või tume seelik, mis võivad olla
piltidel toodud seelikust ja pükstest erineva lõikega ja mõne teise
firma toodang.
Esimene näidiskomplekt riietest on vaatamiseks kooli kantseleis. Fotod on kooli kodulehel ja
Facebookis.
Ei tohiks karta, et koolivormita kooli ei võigi tulla.
Vajalik on siiski töökeskkonda
sobiv ja asjalik riietus. Järgmisest sügisest on võimalus oma
igapäevast riietust komplekteerida koolivormi elemente
kasutades.
Koolivormi tellimisvõimalused avanevad 27. aprillist 15.
juunini firma Norrison kodulehel
http://koolivorm.norrison.ee/
1243-antsla-guemnaasium.
Kõik selgitavad juhised on
firma kodulehel kirjas. Vajadusel
saab pöörduda klassijuhataja või
sekretäri poole, kes aitavad tellimuse vormistamisel. Tellimuse
saab kätte koolist alates 25.
augustist.
Lapsed kasvavad kiiresti ja
aasta möödudes on võimalik
korraldada koolilaata, et ostamüüa-vahetada koolivormi erinevaid tooteid.
Kindlasti on ka neid, kes
ütlevad, et hind on kõrge ja see
pole perele taskukohane. Abi
vajajatel on võimalus pöörduda
Antsla Vallavalitsusse, et saada
kooliriiete ostmiseks toetust. Toetust antakse vähekindlustatud
peredele, avalduse alusel.
KATRIN MARTINFELD,
Antsla Gümnaasiumi direktor

huvitavalt kirju ja igav ei hakka
kunagi.
Meile meeldib käia uudistamas
erinevaid Eesti kauneid kohti, kus
aeg-ajalt korraldame kokkutulekuid. Koosviibimised viivad
kokku looduspiltnikud eri Eesti
kantidest ning suurendab sõpruskonna ühtsustunnet. Kui sügiseseks
traditsiooniliseks koosviimise
paigaks on kujunenud Soomaa, siis
kevadeti saame kokku Karulas.
Naudime rahvuspargi külastuskeskuse suitsusauna, avastame
kaunist kohalikku loodust ning
veedame lõbusalt aega mõttekaaslastega.
Täname Karula rahvuspargi
külastuskeskuse lahket pererahvast, kes on võimaldanud meile
mõnusat olemist ja kütnud sooja
sauna.
Meie tegemisi saab näha
http://www.12kuud.net/web/
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Antsla valla 25. sünnipäev
Antsla valla omavalitsuslik staatus kinnitati 20. juunil 1991. aastal.
Käesoleval aastal möödub nimetatud ajast 25 aastat. Valla
sünnipäevaga seonduvalt on kavas läbi aasta mitmed erinevad
üritused, millest nii mitmedki korraldatakse just nimetatud tähtpäeva
silmas pidades.

Sünnipäevaga seotud üritused
15. mai – Tsooru Kevadlaat
20.-21. mai – Karula Rahvuspargi Ähijärve külastuskeskuses MTÜ
Auspaus festival „Mai”
27. mai – 19.00-21.00 Pärliine kevadine tänukontsert Antsla
Kultuuri-ja Spordikeskuses
30. mai - 04. juuni – Rahvusvahelised puukunstipäevad „Pargist
Parki” Tsoorus
01. juuni – Antsla piirkonna XXV laulu- ja tantsupidu
02. – 04. juuni – iga päev algusega 19.00 Improteater IMPEERIUM
etendused Vana-Antsla teatriaidas, 2. juunil Veiko Täär, 3. juunil
Elina Reinold ja 4. juunil Inga Lunge
04. juuni – Tsooru Kodukandipäev „Tsooru mõis 500“ ja Puukunstipäevade lõpetamine
05. juuni – 13.00 Meistrite päev Antsla kesklinnas
22. juuni – Antsla vald 25 tähistamine Antsla vabaõhulaval Liivimaa
noorte sümfooniaorkester, folkloorifestivali Baltica külalised.
Jaanipäeva tähistamine
02. juuli – kell 10.00 Jaanus Kala viievõistlus Antsla staadionil
02. juuli – kell 20.00 ansambli Eneseimetlejate Klubi kontsert.
Vana-Antsla teatriaidas
11.-16. juuli – Noortebändide laager Hauka Rock 2016
22., 23., 28., 29. juuli ning 4., 5., 6., 11. ja 12. august – Polygon Teatri
etendus K.Vonnegut "Õnne sünnipäevaks, Wanda June!" VanaAntsla teatriaidas
23. juuli – Käsitööpäev ja simman Karula Rahvuspark Ähijärve
külastuskeskuses
30. juuli – kell 19.00 Polygon Stuudio etendus J.Tätte "Sild"
12.-14. august – Hauka Laat
13. august – kell 19.00 Polygon Stuudio etendus J.Viiding, T.Rätsep
"Olevused"
20. august – Urvaste Kihelkonnapidu „Meri siin seisma jäi”.
Tegevuspesad Urvaste kihelkonna järvede ääres, õhtul kontsert ja
simman Antsla Vabaõhulaval
27. august – Ööjooks ja Katusekontsert Linda Rahvamajas
24. september – Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus 60
21. oktoober – Antsla vald 25 konverents Antsla Gümnaasiumis

Vana-Antsla mõisa teated
Tähelepanelikumad külaelanikud
on sügisel ja talvel täheldanud
mitmeid asjamehi, kes hoonet
mitmest kohast nii seest kui
väljast takseerinud on. Tegemist
oli erinevate alade spetsialistidega, kes on töötanud väga
erinevate, põnevate ja tähtsate
dokumentidega.
Nüüdseks on valminud OÜ
Eensalu ja Pihel poolt koostatud
muinsuskaitse eritingimused
peahoone, väravapostide, mõisa
keldri ja Pudelimaja restaureerimiseks. Eritingimused sätestavad, milliseid ehitustöid ja kuidas
on lubatud teha ning määravad,
milliseid materjale kasutada võiks
– seega on tegemist ajaloolise
hoone restaureerimise kõige
olulisema esimese sammuga.
Arc Projekt OÜ koostatud
avarii-restaureerimisprojekt peahoone sellele osale, kus kooli ajal
oli raamatukogu, on samuti
kinnitamisel. Avariiline koht on

sellises seisus, et tuleb koos
osalise katuse ja vaheseintega
uuesti üles ehitada. Muinsuskaitseameti toel oleme jõudnud
nii kaugele, et saame peatselt
läbijooksudest kõige rohkem
kannatada saanud seinad taastada
ning parandada katust. Nende
töödega alustame käesoleval
aastal.
Paralleelselt on töös ka
piirkondliku konkurentsivõime
projekt, mille järgi rajatakse
peahoone pargipoolsesse otsa
loomeinkubaator, sealjuures
taastatakse ajalooline veranda
vabariigi aegsel kujul.
Tulemas on ka Teeme Ära!
talgupäev. Ootame kõiki mõisasse talgutele 7. mail kell 11-16.
Vana-Antsla mõisa teated on
Antsla Valla lehe uus kolumn
mõisajuttude jaoks.
MERILYN PÜSS,
MTÜ Anzen Arendusselts
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Vallavolikogu 29. märtsi istung
• Kuulati Rõuge Noortevolikogu esindaja
ettekannet „Erasmus + noortealgatusprojekt”. Noorte algatusprojekt toimus
koostöös Malta noortega ja kestis 2015.
aasta maist 2016. aasta märtsini. Projekti
eesmärk oli valimisea langetamine kohalikul tasandil – noorte ja otsustajate ettevalmistamine muutusteks.
• Kuulati Võru politseijaoskonna juhi Madis
Soekarusk ülevaadet politsei tööst 2015.
aastal Antsla vallas ja Võru maakonnas.
• Toimus „Antsla valla teehoiukava aastateks 2016-2017” I lugemine.
• Otsustati keelduda Meremäe Vallavolikogu
poolt algatatud haldusterritoriaalse
korralduse muutmise ja ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanekust.
Meremäe Vallavolikogu tegi ettepaneku
moodustada mitme omavalitsusüksuse
põhjal üks kohalik omavalitsusüksus
Võrumaal.

• Kinnitati määrus, mille kohaselt delegeeritakse lastekaitseseadusega, sotsiaalhoolekande seadusega ja riigilõivu
seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse
pädevusse antud ülesanded Antsla Vallavalitsusele.
• Anti luba riigihanke „Sõiduauto kapitalirent” väljakuulutamiseks, millega seoses võetakse rahalised kohustused kuni
25 000 euro ulatuses eelarveaastateks
2016-2021.
• Otsustati osaleda taotlejana Terviseja tööministri poolt väljakuulutatud projektis „Esmatasandi tervisekeskuste
kaasajastamine”.
• Otsustati taotleda munitsipaalomandisse
Antsla vallas Tsooru külas asuv ligikaudu
1,45 ha suurune „Seedermänni” maaüksus.
HELLE SAVI,
sekretär-registripidaja

Ülevaade vallavalitsuse istungitest
23. märtsi 2016. a vallavalitsuse istungil
arutati sotsiaalhoolekandega seotud küsimusi.
Anti välja projekteerimistingimused
Leonhard Weiss Energy AS-ile. Riigihanke
„Antsla-Kobela kergliiklustee ehitamine
koos tänavavalgustusega omanikujärelevalve” paremaks pakkumuseks tunnistati
Korbovek OÜ pakkumus. Kinnitati lihtsustatud korras tellitava hanke „Antsla valla
soojamajanduse arengukava aastateks 20162026 koostamine” tulemused ning telliti veel
mitmed teenustööd. Otsustati soetada valla
ametiasutusele uued lauaarvutid.
Arutati avaldusi, mis olid seotud olmejäätmete veost vabastamisega. Arutati maaküsimusi. Anti nõusolek Antsla Tarbijate
Ühistule „Hauka laada” korraldamiseks.
06. aprilli 2016. a vallavalitsuse istungil
anti välja üks ehitusluba. Arutati sotsiaalhoolekandega seotud küsimusi ja maaküsimusi. Muudeti katastriüksuste lähiaadresse. Muudatustega saab tutvuda Antsla
valla kodulehel. Muudatused tehti peamiselt
Lusti külas korruselamute ümbruses.

Anti korraldus riigihanke „Sõiduauto
kapitalirent” korraldamiseks. Luba anti
kahele MTÜ-le avaliku ürituse korraldamiseks. Arutati Liivimaa noorteorkestri
ja Viljandi Pensionäride Liidu poolt esitatud avaldusi.
13. aprilli 2016.a vallavalitsuse istungil
olid arutusel õigusaktide eelnõud, mis
edastati arvamuse saamiseks vallavolikogu
alatisele eelarve- ja majanduskomisjonile.
Jätkuvalt oli arutusel veel kodanikelt
laekunud avaldusi olmejäätmete veost
vabastamise kohta.
Arutati kodaniku poolt laekunud avaldust
teetruubi küsimuses ja avaldust korteri üürile
saamise kohta. Vallavanem andis vallavalitsuse liikmetele informatsiooni maakonnas toimunud haldusreformi foorumis
arutatud teemade kohta.
Vallavalitsuse protokollid, korraldused ja
määrus on avalikult leitavad valla kodulehel
asuvast dokumendiregistrist.

Antsla valla eelarve
2016. aasta KULUD
Vallaeelarve kulud 2016. aastal jagunevad
üheksaks valdkonnaks, need omakorda
vastava valdkonna tegevusaladeks ja
kululiikideks.
Kulud valdkondade lõikes on alljärgnevad:
Üldised valitsussektori teenused 370 tuhat
eurot, ~9% kogu eelarvest. Siia alla kuuluvad
volikogu ja vallavalitsuse personali- ja
majandamiskulud; liikmemaksud ja osalustasud ning laenuintresside tasumine.
Riigikaitse, avalik kord ja julgeolek 6 tuhat
eurot, mis on kaitseliidu ja päästeteenistuse
osalised kulud.
Valla majandus 1,2 milj eurot, 27 % eelarvest.
Haljastuse, kalmistute, jäätmekäitluse,
elamumajanduse, veevarustuse, tänavavalgustuse ja vallateede ning tänavate
korrashoiu ja renoveerimise kulud.
Tervishoid 12 tuhat eurot on planeeritava
perearstikeskuse arenduskuludeks.
Vabaaeg, kultuur, religioon 531 tuhat, 12 %
eelarvest. Muusikakooli, Tsooru rahvamaja,
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse, valla nelja
raamatukogu kulud ning noortekeskus.
Toetused ühisüritusteks, seltsitegevuseks ja
usuasutustele.
Haridus 1,7 milj eurot, 39 % eelarvest. Gümnaasiumi, lasteaia, koolitranspordi, koolitoidu ja haridusürituste kulud ning kulud
teistele omavalitsustele, kus õpivad või
käivad lasteaias meie valla lapsed.
Sotsiaalne kaitse 310 tuhat eurot, 7 % eelarvest. Riiklik toimetulek, toetused puuetega
isikutele ja lastele, hooldekodu kohtade

toetused ja tasud ning avahooldusega seotud
kulud.
Laenud 46 tuhat eurot. Antsla vallal on
2 pikaajalist laenu: Vana-Antsla katlamaja
rekonstrueerimine ning Antsla linna vee- ja
kanalisatsiooni ehitamine.
Aktsiate ost 173 tuhat eurot, mis on
planeeritud AS Võru Vesi aktsiate ostmiseks,
millega kaasfinantseeritakse Kobela ja
Kraavi vee- ja kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimise projektid.
Põhitegevuse kulud kokku jagunevad:
* 57% personalikulud, 1,7 milj eurot,
* 34% majandamiskulud, 1 milj eurot ja
* 9% antavad toetused 244 tuhat eurot.
Investeeringuid on planeeritud 1 milj €.
* Antsla – Kobela kergliiklustee ehitus, omaosalus 640 tuhat,
* teede ja tänavate renoveerimine 174 tuhat,
* multifunktsionaalse mänguväljaku rajamine 50 tuhat,
* Antsla KSK trepi renoveerimine 40 tuhat,
* Gümnaasiumile infotehnoloogia ja spordiinventari soetamine ning staadioni kaugushüppekastide renoveerimine 40 tuhat,
Veel on planeeritud uuendada Lusti lasteaia mänguväljakuid, Tsooru rahvamaja sisustust, vallamaja arvutisüsteemi ja linna
videovalve seadmeid ning jätkata vallale
vajalike teede aluste maade ostmist.
EVE SIKK,
pearaamatupidaja

KL Antsla
Üksikkompaniil
oli tegus
aasta

TIINA VARES,
vallasekretär

Toetuse abiga elamistingimused paremaks
Sarnaselt eelmiste aastatega, on tänavugi
võimalus hajaasustusprogrammi abiga
parandada infrastruktuure maapiirkondades.
Programmi kaudu rahastatud toetuse abil
on võimalik:
1) välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon,
2) teha korda koduõuest suurele teele viiv
juurdepääsutee,
3) paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme (seda juhul kui majapidamine ei ole
elektrivõrguga liitunud).
Toetust saavad taotleda hajaasustuse
piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes
elavad rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari
2016. a seisuga selles majapidamises, millele
toetust taotletakse. Maksimaalne toetus riigi
ja omavalitsuse poolt kokku ühe majapidamise kohta on 6500 eurot, arvestades

22.-29.
aprill

seejuures ka aastatel 2011–2015 saadud
toetusi.
Tegemist on programmiga, millesse
panustavad võrdsetes osades nii riik, kohalik
omavalitsus ja taotleja ise. Kui taotleja soovib
näiteks renoveerida oma isikliku majapidamise juurde viiva eratee, mille tööde maksumus on 3000 eurot, siis 1000 euro ulatuses
peab panustama taotleja.
Taotlusi on võimalik Antsla vallavalitsusele esitada kuni 23. maini.
Täpsem info ja taotlusvormid leiad lehelt
http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuseprogramm/
Lisainfo: Enn Vasar, Antsla valla ehitusja keskkonnaspetsialist, tel 785 5002
enn@antsla.ee
ANTSLA VALLAVALITSUS

Keskkonna- ja liikumisenädal

Sel ajal on oodata toredaid tegevusi.
Maapäeva ja Antsla valla 25. juubelit
tähistame 22. aprillil puude istutamisega
Antsla erinevatesse piirkondadesse. Infosildiga varustatud puid istutavad lasteaialapsed ja gümnaasiumi õpilased. Oma puu
istutavad ka külade esindajad, kes selleks
soovi avaldasid või märku andsid.
Keskkonnanädalal jätame Antsla kesklinna koristamata, teada saamaks, kui palju
me ühe nädala jooksul enda ümber prügi
tekitame. Koos "Märkajatega" püüame siis
tulemused ka fotodele jäädvustada.
Nimetatud nädalal on jäätmete trans-port
jäätmejaama tasuta. Transpordisoov palun

edastada valla haljastusspetsialistile Liana
Neeve tel: 5349 2922.
27. aprillil kell 11.00 saab koos Tiit
Tammega minna Antsla terviserajale, et
õppida kepikõnnitehnikat ja liikumisest
mõnu tunda. Sama päeva õhtul toimub koos
Sangaste Lossi perenaisega korilusmatk
lähikonna loodusesse.
29. aprillil kell 13.00 lõpetame keskkonnanädala „augus”, et maha pidada
keskkonnateemaline diskussioon koos
keskkonnahariduse spetsialistidega.
LIANA NEEVE,
MERLE TOMBAK
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Antsla Üksikkompanii tegi märtsis kokkuvõtteid oma tegevusest 2015. a. Uusi liikmeid
võeti vastu viis. Kompanii liikmete osavõtt
Võrumaa Maleva korraldatud õppustest ja
üritustest on paranenud. Antsla kaitseliitlased
osalesid ka avaliku korra tagamisel,
parkimise korraldamisel, ralli julgestamisel
ja Antsla valla rattatuuri julgestamisel
5 korral aprillist augustini, ning avaliku korra
tagamisel Vastseliina, Lasva ja „Hauka“
laatadel. Avalikku korda tagasid meie mehed
ka Põlgaste rattatuuril, Valgjärve valla
jaanipäeval, Varbuse muusikamõisa üritusel, Setu kuningriigi päeval Obinitsas.
Kaitseliitlased löövad kaasa enamustel
Antsla ja Urvaste valla vabaõhuüritustel.
Koostöö kohalike omavalitsustega Urvastes
ja Antslas on hea.
Üheks tõsiseks tegevuseks loeme Saera
lahingupaiga tähistamist ja seal langenud
kahe kaitseliitlase mälestuse jäädvustamist.
Mälestussammas avati 20. augustil 2015. a.
Suure isikliku panuse andsid mälestuskiviga
järgmised Antsla kaitseliitlased: v-srs Urmas
Koemets tegi ajaloo uurimisel ära tänuväärse
töö, v-srs Aivar Kroonmäe leidis ja valmistas
ette kivi, srs Mati Urbanik, rms Artur Ploom,
rms Riivo Hillak ja eelnimetatud tegelesid
kivi aluse valamise, ümbruse koristamise ja
teiste vajalike töödega. Avamine 20. augustil
oli ilus rahvarohke üritus. Plaadi avasid Võru
maavanem Andres Kõiv ja Antsla vallavolikogu esimees lipnik Kurmet Müürsepp.
Antsla Üksikkompanii on avanud
mälestuskivi ka 2014. a Roosiku külas
Lepistu pargis. Kahe mälestuskivi avamine

on saanud teoks tänu Kaitseliidu Võrumaa
maleva pealiku major Urmas Vahteri
toetusele, malevapoolse rahalisele toele ja
Antsla valla toetusele. Oleme täitnud oma
kohust Vabadussõjas langenute mälestuse
jäädvustamisel. Need mehed andsid oma
kõige kallima, mis neil oli – oma elu. Oleme
ka tähtpäevadel asetanud pärjad Kaika ja
Urvaste kalmistutele maetud Vabadussõjas
langenutele, samuti mälestussamba juurde
Antsla linnas, Lepistus ja nüüd ka Saeras.
Antsla kaitseliidul on väga pikk traditsioon Eesti Vabariigi aastapäeval Antsla
kesklinnas piduliku rivistuse korraldamisel.
Antsla rahvas on selle ürituse omaks võtnud
ja sellel aastal oli päikesetõusul Antsla
kesklinnas üle 150 inimese. Üksikkompanii
rivi koos naiskodukaitse ja noortega oli
muljet avaldav. Rahvast tervitas Antsla
vallavolikogu esimees Kurmet Müürsepp,
Võru maasekretär Heli Põhja, EMÜ rektor
Mait Klaassen, Võrumaa praost ja Antsla
üksikkompanii kaplan Üllar Salumets ja hr
Valdur Raudvassar. Üritusele oli ka kohalik
meediakajastus.
Kaitseliidu Võrumaa maleva Antsla
üksikkompanii on jätkuvalt ühtehoidev ja
tegus üksus ning ootab oma ridadesse uusi
liikmeid, kes tahaksid panustada meie riigi
julgeolekusse.
Ilusate kevadesoovidega
TIIT TÕNTS,
nooremleitnant
KL Antsla üksikkompanii pealik
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Karjääripäev Antsla gümnaasiumis Lõpetame keskkonna
kahjustamise

Kolmanda veerandi viimane päev oli koolis
karjääripäev. Juba varakult olid õpilased ja
klassijuhatajad leidnud selleks päevaks
huvitavaid tegevusi. Päeva eesmärk oli
tutvustada õpilastele elukutseid ning tutvuda
erinevate ametimeeste ja nende tööga. Kõik
klassid tegid oma avastustest kokkuvõtte,
mida on võimalik näha kooli Facebookis ja
blogides.
Sellel päeval sõitsid mitmed klassid
Tartusse. Seitsmenda klassi õpilased tutvusid
giiditööga Teaduskeskuses AHHAA.
Kaheksanda klassi õpilased külastasid Tartu
Ülikooli Loodusmuuseumi. Esimesest klassist olid mitu õpilast AHHAA Teaduskeskuses esimest korda. Enne reisi said
lapsed ülesande, kus tuli välja selgitada,
mitme erineva elukutsega nad päeva jooksul
kokku puutuvad. Lapsed märkasid järgmisi
ametimehi: bussijuht, oma õpetaja, giid,
kassapidaja, kohvikupidaja, müüja, koristaja,
turvamees, hokitreener, kinomees, sportlane,
tuletõrjuja.
Kuuendate klasside õpilased tundsid huvi
politsei töö vastu. Nad külastasid Võru
politseijaoskonda, kus ülevaate politsei tööst
andis noorsoopolitseinik Inga Ploom.
Õpilastele näidati uusi tööruume ja politsei
varustust, selga sai proovida ka kuulikindlat
vesti.
Neljandate klasside õpilased käisid külas
Antsla Tervisekeskuses ja Antsla Päästekomandos. Noored õppisid, kuidas peab
hädaolukorras tegutsema ja kuidas abi
kutsuda. Päev nimetati „112 päevaks“.
Teise klassi õpilased külastasid Antsla
Innot. Kohale jõudes ootasid ees Emili ema
Kadri Troon ja Viktor Vartšun, kes olid ka

giidideks. Antsla Innos valmistatakse pehmemööblit: diivaneid, tugitoole, tumbasid,
voodisohvasid, mooduldiivaneid jne. 3.a
klassi õpilased olid karjääripäeval samuti
Antsla Innos. Õpilased said teada, et firma
alustas tööd seitsme töötajaga, nüüd on
firmas 225 töötajat. Iga operatsiooni jaoks on
masin ja firmal on 12 autot, mis toodangu
erinevatesse riikidesse toimetavad.
Karjääriga on seotud ka põhikooli ja
gümnaasiumi edukas lõpetamine. Gümnaasiumi õpilased arutlesid teemadel võimu
ja vaimu suhted, kirjanduse roll tänases
maailmas, ajakirjanduse probleemid ja
tervislik eluviis ja käitumine. Põhikooli
lõpetajad maadlesid matemaatika ülesannete
kallal. Enne matemaatika proovieksamit
kohtuti karjääripäeva raames juuksuriga.
Külas oli PopSalon`i juuksur-stilist Taso
Vahl. Noored said teada, millised lõikused ja
värvitoonid erinevatele inimestele sobivad,
rõhutati õiget juuksehooldust. Noored said
esitada küsimusi.
Põnev päev oli ka kümnenda ja üheteistkümnenda klassi õpilastel. Toimus meediaalane õppepäev, mille viis läbi Antsla kooli
vilistlane Pille Kannimäe. Oli teoreetiline
loeng ja esitlus, sai ka ise saate tegemisel ja
video valmimisel kätt proovida.
3.b klassi õpilastele rääkis lapsevanem
Helen Kivisild jäätmete sorteerimisest,
taaskasutusest ja sellest, et liigne tarbimine
hävitab loodust. Õpilased said ka praktilise
ülesande: sorteeriti prügi ja vaadati õppefilmi.
5. klassi õpilased kohtusid Kaitseliidu
meeste Tiit Tõntsu ning Aivar Kroonmäega.
Koguneti lasketiiru, kus kõik said teha
õhupüssist viis lasku ja vaadata
relvanäitust. Õppeklassis andsid
kaitseliitlased õpilastele ülevaade
Kaitseliidu tekkeloost. Kaitseliidu ülesandeks on kaitsta Eesti
riiki.
Positiivne tagasiside innustab
järgmisel õppeaastal karjääripäeva kordama.
KAJA SIMISKER,
LIIVIA REBANE

10 aastat edukat Pranglimist
Antsla Gümnaasiumis
Pranglimine on Miksikese keskkonnas olev
rahvusvaheline peastarvutamise programm,
mis sai alguse Prangli saarel asuvast koolist.
Antsla Gümnaasiumi õpilased on sel
võistlusel osalenud juba alates 2006. aastast.
Esimestel aastatel vedasid meie kooli
pranglimist õpetajad Monica Kõivisto ja
Tiina Kübarsepp. Praeguseks võtavad sellest
võistlusest osa kõik Antsla Gümnaasiumi 1.6. klassi õpilased.
Käesoleval õppeaastal osales pranglimises 7544 Eesti koolide Sirgujat (1.-3. klass)
ning 7052 Oskajat (4.-6. klass). 29.-31.
märtsil kogunesid Antsla Güm-naasiumi
tublid pranglijad arvutiklassi, et taas
võistelda Võru- ja Põlvamaa finaalis.
Õppeaasta jooksul olid peastarvutajad
jõudu katsunud kolmes etapis, mille põhjal

selgusid finalistid.
Kõige nooremate (1.-3. klassi) arvutajate
seas oli meie kooli parim Heiro Mets 3.a
klassist, kes saavutas 67 finalisti seas 2. koha.
Tublid olid ka Kaisa Ruven ja Kristlyn
Jaanimägi. 1. klassi parim finalist oli Taniel
Heinaste 1.a klassist.
4.-6. klassi arvestuses oli Võru- ja
Põlvamaa parim Diana Ots 6.a klassist. Teise
koha saavutas Signor Kukk ja 6. koha Anett
Ruven. Selles vanusegrupid oli finaliste 79.
Võistlusel osalemine on muutnud meie
õpilaste peastarvutamise tunduvalt kiiremaks.
Õnnitleme parimaid ning ootame kõiki
osalema ka järgmisel õppeaastal.
MONICA KÕIVISTO, TIINA
KÜBARSEPP

Lusti lasteaia laste toredaid ütlemisi
HEA ALGUSE RÜHM
➢ K. M. (tüdruk) nutab, sest fliis jäi jope alla
panemata.
E. T. (poiss) vaatab teda kõrvalt haleda näoga.
Õpetaja: "Tüdruk nutab."
Teine õpetaja: "Kas see on sinu tüdruk?"
E: "Ei ole (paus) pruut ainult."
➢ Muusikatunnis lauldakse laulu "Millest küll on
tehtud väikesed tüdrukud..."
Pärast laulu ütleb R. T.: "Tead, mina mõtlesin, et
suured on tehtud luust, ajust ja südamest."
➢ Lapsed panevad magamiseks voodeid laiali.
A. H.: "Mina tahan köögis (mängutoas) magada."
➢ L. K. "Kus on minu mõmmi?"
Õp abi nutuselt: "Kus on minu mõmmi?"
L. K.: "Ära unda!"
SIPSIKU RÜHM
➢ I. M. õpetajale: "Me mängisime täna kõrvarõnga arsti. Kui ma suurenen, hakkan hambaarstiks."

➢ Õpetaja näitab lastele lindude pilte. Mõnda
lindu tuntakse, mõnda mitte. Õpetaja näitab
luige pilti. M. K.: "Need on armastuse linnud."
➢ K. S. istub söögilauas ja sööb teist magustoitu. Tundub, et kõht on juba väga täis ja isu
enam selle magustoidu järgi ei ole. Tukastab
korraks ja ütleb siis: "Ma tahaks puuviljast lokke
teha!"
PÄÄSUKESE RÜHM
➢ L. K.: "Mul valutab juuste seest pea!"
➢ J. M. K.:" Rattaga on hea sõita, siis saad
endale sporti sisse tõmmata."
➢ R. R. (joonistab kunstipesas) J. M.-le, kes
tahab teise tuppa minna: "Sinna ei tohi kaks
minna (paus) ainult neli!"
➢ A. räägib A.-le, mida ta bussi peal kuulis:
"Tead, Kuldre lasteaias peab lõuna ajal pruudiga
magama!"
➢ Õpetaja räägib lastele, et ta läheb puhkusele,
sest tal sünnib tita.
O. V. vaatab kõhtu ja küsib: "Aga miks sa ta alla
neelasid?"

Kevade saabudes teevad inimesed koristustöödega algust. Suurpuhastuse käigus tekib
aga alati jäätmeid, millest soovitakse vabaneda, tihti ka põletamise teel.
Aastatega on vähemaks jäänud inimesi,
kelle esimeseks võimaluseks prügist loobumisel on see maha poetada, valdavalt ikka
autoaknast. Millest muidu, kohati üsna
prügistatud teeservad. Kahjuks on aga
tunduvalt enam neid, kes arvavad, et prügi
põletamine on justkui probleemist vabanemine. Läbi põlemisprotsessi vabanetakse
prügist füüsilisest, kuid põlemisel õhku
paiskuvad osakesed jäävad. Teie silma alt
prügi küll kaob, kuid kahju keskkonnale on
seejuures kordades suurem kui lihtne prügi
mahaloopimine. Proovi aga need kahjulikud
ained, mida sa põletades keskkonda paiskad,
kätte saada? Tänase tehnoloogia juures veel
võimatu. Sageli langevad põlemisel tekkivad
kahjulikud ained teie kinnistule tagasi,
misläbi te mürgitate lisaks teistele ka endid,
aeglaselt, aga siiski..

Oluline on teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine.
Kõikide teiste jäätmete, eriti aga plastide
põletamine on ümbritsevat keskkonda ja ka
inimeste tervist kahjustav.
Lisaks vaata Keskkonnaministeeriumi
loodud veebilehte www.lõke.ee, kuhu on
koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes
põletada ning milliseid terviseriske see
eneses kätkeb.
KALEV JOAB, arenguspetsialist

foto: KALEV JOAB

WERROWOOL - uma ja hää
2014. aastal oli põhjust kirjutada Antsla
ettevõttest Werrowool kuna võideti Eesti
keskkonnasõbraliku ettevõtja üldtiitel,
millega kaasnes ka 35 000 eurone preemia,
mis suunati vabriku tootmisliini täiendamisse.
Villaveskid jahvatavad edasi ja iga päev
valmib Antslas vähemalt 4-5 tonni kvaliteetset tselluvilla majade soojustamiseks.
Tselluvill on soojustusmaterjalina olnud
kasutusel üle 70 aasta. Alguse sai tselluvilla
kasutuselevõtt Ameerikast ja suure populaarsuse on see saavutanud vahelduva
kliimaga põhjamaades. Antslas toodetav
Werrowooli tselluvill on ainus Eestis
toodetud soojustusmaterjal, mis iseäranis
hästi sobib puumajade soojustamiseks.
Tselluvilla tehakse purustatud vanapaberist, millele lisatakse soolasid eesmärgiga suurendada tule ja kahjurikindlust.
Tselluvilla headest omadustest võib
loetleda veel järgmisi: • Puistevilladest kõige
soojem • Tõrjub närilisi ning pärsib hallituse
ja seente levikut konstruktsioonides • Allergiavaba ja mürasummutav • Keskkonnasõbralik toode.
Paigaldaja Kaarel Turk (Katen Trading,
Võru):
Miks soovitad just tselluvilla soojustuseks
(võrreldes teiste saadaolevate soojustusmaterjalidega)
Soovitaks just seetõttu, et ehitamise seisukohalt on see üsnagi vähenõudlik materjal,
kuna seob niiskust ja kuivab hästi välja, ehk
toimib sarnaselt palkseinale. Kui mineraalvillaga karkassmaja soojustamisel on soovituslik aurutõkke paigaldamine kõigi välisseinte ja lagede ulatuses (kuna vill ei seo
auru) ja siit tulenevalt ventilatsioonisüsteem
(muidu läheb väga niiskeks), siis tselluvilla
puhul võib selle ära jätta ja saab toimiva
hoone ehitada. Samuti on tselluvill palju õhuja tuulekindlam materjal, mineraalvilla puhul
kehvalt pandud tuuletõke ja soojustus ei
toimi, tselluvilla puhul päris välja kolima ei
pea.
Kas tselluvilla saab ise panna või on targem
paigaldus tellida ja palju see aega võtab.
Ise on arukas panna ainult väikeste koguste
puhul, kuni 10 kuupi, sealt edasi on mõistlik
tellida paigaldus. Palju aega võtab, sõltub
mahtudest. Seintega läheb kauem, pööningu
soojustamise saab valmis ühe päevaga.

Kuidas kõige lihtsamalt oma kodu soojemaks
muuta? Millest alustada?
Alustama peaks sellest, mis kõige kehvemas
seisus on – vanade majade puhul on selleks
reeglina aknad ja olematu soojustus pööningul. Kõige olulisem ikka see, et tuul tuppa ei
puhuks, ehk kui ikka näiteks palkseina puhul
varad lasevad tuult läbi, siis ega tuba soojaks
ei saa. Ja kui pööning on ilma soojustusvillata, siis läheb soe kolinaga välja. Katuse
kaudu toimub 25% soojuskadu.
Palju soojustamine tselluvillaga maksab ja
kust seda teenust kõige lihtsamini leida?
Kui palju maksab, sõltub jällegi mahtudest ja
sellest, kuhu soojustust vaja on. Kõige
soodsam on pööningu soojustamine, seejärel
põrandad, vahelaed ning kaldlaed. Seinte
puhul on ette nähtud materjali kulu kõige
suurem ja seega hind kallim. Tellimine käib
läbi WERROWOOLi, kui kontorirahvas on
teinud pakkumise ja kokkulepe saavutatud,
siis liigub info minuni ja mina teen töö ära.
www.werrowool.ee
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Õnnitleme!
Sünnipäevad maikuul

KIRIKUTEATED
Lehekuu juhtsõna: Kas te ei tea, et
teie ihu on teis oleva Püha Vaimu
tempel, kelle te olete saanud Jumalalt,
ning et teie ei ole iseenese päralt?
1 Kr.6:19

21. ja 22. mail Ähijärve kaldal toimuv festival MAI on üks
tõeliselt maalähedane üritus. On puhas rõõm, et see
saab toimuma Antsla vallas. Kasutage seda
suurepärast võimalust, tulla looduse rüppe ning nautida
heas seltskonnas meelehead nii maitsmis- kui
kuulmismeeltele.
Värsketel kevadistel maitsetel ja kohalikul toorainel
põhinevat toitu pakuvad Kolme Sõsara Hõrgutised, janu
kustutavad Pühajõe Pruulikoda ja Siidrikoda.
Täpsem info festivali kodulehel: http://auspaus.ee/mai

Pilet 5 EUR

Urbanipäeva laat 21. mail
Juba 10. korda Urvaste kirikupargis!
• Kell 8 lipu heiskamine ja avapalvus
• HOBURETKED *
KODUVEINIKONKURSS *
LAADALOTERII
• ISTIKUD * KÄSITÖÖ * TALUKAUP
• PAJUPILLI JA LOODUSKUNSTI
ÕPITOAD - Lauri Õunapuu
(Metsatöll) ja MTÜ Hinokad
• URVASTE KÜLAKAPELL ja
RAHVATANTSIJAD
• kell 11 CURLY STRINGS
Laadal kogume annetusi esinejate toetuseks.
Kauplema ootame ainult kohaliku ja loodussõbraliku
kraamiga. Platsimaksuks on ühe
oma toote andmine laadaloteriisse.
Vajalik eelnev registreerimine tel 5206001 või
uks@urvasteseltsimaja.ee
Korraldaja on Urvaste Külade Selts.

EELTEADE!
TEE JUBA TÄNA KALENDRISSE MÄRGE!
5. juunil 2016 kell 13-17
toimub Antsla kesklinna pargis
MEELEOLUKAS KOGUPEREÜRITUS

MEISTRITE PÄEV
Toimuvad töötoad, tehnika paraad, etteasted
tantsurühmadelt ja muusikutelt, meistrite vahelised
jõukatsumised, võimalus tutvuda kohalike meistrite
toodetega ja neid ka kaasa osta. Päeva lõpetab
meeleolukas tänukontsert kohalikelt
muusikameistritelt.
NB! KÕIGIL KOHALIKEL MEISTRITEL, KES
SOOVIVAD ENDA TEGEVUST MEISTRITE PÄEVAL
TUTVUSTADA JA OMA TOOTEID MÜÜA
KÄSITÖÖ- , TEHNIKA- , ILU- , TOIDU- VÕI
TERVISEALAL, ON VÕIMALIK ENDAST TEADA
ANDA KUNI 29.APRILLINI
Helistades või kirjutades Merle Tombak
(mob + 372 56472632 või
e-posti teel: merle@antsla.ee)
Meistrite Päevast juba täpsemalt
järgmistes Antsla valla lehtedes.
Korraldajad: Vahtra Talu,
Antsla Vallavalitsus, Me Elame Siin.
Üritust toetavad: Eesti Kultuurkapitali Võrumaa
ekspertgrupp, Rahandusministeerium, Kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest, Antsla
Vallavalitsus ja Haugas Transport

LAUPÄEV 21.05.
12:00–22:00 Avatud festivali restoran Ähijärve rannas
12:00–21:00 Sõidud viikingilaevaga Turm Ähijärvel
(Pilet 5/3€, väljumine iga tunni järel)
12:00–19:00 Avatud jalgratta- ja kanuurent
MATKAD
13:00–17:00 Rattaretk ümber Ähijärve (matkajuht Mats
Meriste)
13:00–17:00 Retk „Hainu süümise oppus“ ehk
„Söödavad taimed meie ümber“
(matkajuht Tiia Trolla)
14:00–17:00 Perajärve metsamatk (Matkajuht Olivia
Till)
13:30 ja 15:30 Hobuvankrisõidud Saera niitudele
(Matkajuhid Lilian Freiberg
ja Liilia Tali)
LASTEPROGRAMM
13:00 Mudilasmatk „Uuri ja avasta“ lasteaialastele
(Juhendab Helen Kivisild)
13:00 Õpituba „Järvevee saladused“ koolilastele
(Juhendab Rolf Saarna)
14:00–16:00 Kasetohust rütmipilli meisterdamise
õpituba (Juhendavad Imbi ja
Andres Rattasepp)
14:30 Pillimeisterdamise õpituba (Juhendab Lauri
Õunapuu)
15:00 Mudilasmatk „Uuri ja avasta“ 6-10aastastele
(Juhendab Helen Kivisild)
15:00 Õpituba „Looduse peidetud maailm“ koolilastele
(Juhendab Rolf Saarna)
ÕHTUNE PROGRAMM
17:00 Ööülikooli avalik salvestus. „Kogukond globaliseeruvas maailmas“, lektor Kaido Kama
KONTSERT
18:00 Arno
18:30 Epifolium 19:30 Lepaseree
21:00 Puuluup
22:30 Levski
23:30 Muudu
PÜHAPÄEV 22. MAI
9:00–11:00 Hommikumatk (matkajuht Pille Tomson)
9:00–12:00 Hommikusöök festivali restoranis
11:00 Loeng “Mis kasvas vanaema aias?” (lektor Tiia
Trolla)

Soovin müüa head toidukartulit (Gaala,
Maret, Laura). Info tel 513 1969
Teostame kaeve, planeerimise - ja ehitustöid.
Tel 5615 9063
Ehitusseadmete rent Antslas. Tel 5615 9063

TALUTURG
ANTSLA TURUPLATSIL
Laupäeval 7. mail kell 9-12
KAUPLEMINE AINULT EELREGISTREERIMISEL
kalev@loome.ee • tel 503 9360. Kohatasu ei ole
JÄRGMINE TALUTURU PÄEV 21. MAI

1.05 - palvepühapäev, kell 11.00
Urvaste kirikus, kell 16.00 Antsla
palvemajas
5.05 - Kristuse taevaminemispüha kell 17.00 Urvaste kirikus
8.05 - Emadepäev, kell 11.00
Urvaste kirikus perejumalateenistus,kell 14.00 Heimtali kirikus
15.05 - Nelipüha, kell 11.00
Urvaste kirikus. Laulab koguduse
naiskoor. Buss Antsla kesklinnast
Urvastesse väljub kell 10.15. Kell
14.00 Heimtali kirikus.
16.05 2. nelipüha, kell 17.00
Antsla Metsakalmistu kabelis.
19.05 kell 17.00 piibli ja palve
osadus Urvaste kirikus.
22.05 - Kolmainupüha, kell 11.00
Urvaste kirikus, kell 16.00 Antsla
palvemaja 91. aastapäev.
29.05 kell 11.00 Urvaste kirikus,
kell 16.00 Antsla palvemajas, kell
17.30 Sõmerpalu hooldekodus
***
23.04 kell 10.00 Urvaste kiriku ja
pargi koristustalgud.
07.05 kell 9.00 „Teeme ära“
Urvaste kalmistu Uhtjärvepoolse
nõlva koristamine.
Koguduse raamatukogu ja
kantselei on avatud igal
teisipäeval, kolmapäeval ja
pühapäeval 9.15-11.00.
Kes soovivad pühapäeva
hommikul Urvaste kirikusse saada
palun helistage õpetajale.
Koguduse õpetaja Üllar Salumets
tel 511 8271, rohkem infot
kodulehelt www.eelk.ee/urvaste

Kui keegi ei soovi,
et tema sünnipäeva
avaldataks Antsla Valla Lehes,
siis palume sellest teavitada
valla sotsiaaltöötajaid.

KUHU MINNA,MIDA TEHA
26.04 kell 19:00 Film "Päevad, mis
ajasid segadusse" Antsla KSK-s
27.04 kell 11.00 Südamenädala
raames tutvustab
kepikõnnitehnikat Tiit Tamm Antsla
terviserajal
27.04 Korilusmatk koos Sangaste
Lossi perenaise Heili Freimanisega
29.04 kell 13.00 arutelu Augu
ääres „Prügiga või prügita”.
Külas koos keskkonnahariduse
spetsialistid Helen Kivisild ja Diana
Pungar
6.05 kell 18:00 Kungla muusikalitrupi etendus "Totter Potter" Antsla
KSKs
15.05 kell 9:00 – 14:00 Tsooru
kevadlaat
20.-21.05 algusega kell 9:30
Maifestival Karula Rahvuspargis,
Ähijärve kaldal
22.05 kell 12:00 Antsla Laululaps
2016 Antsla KSK -s
26.05 kell 19:00 Pärliine
tänukontsert Antsla KSK -s

E-arvetele üleminek 2016
TEABEPÄEV 04. mail kell 11.30-15.30 Võru Vallavalitsuse II
korruse saalis, aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn

E-arve saatmise kohustus hakkab kehtima kõigile raamatupidamiskohustuslastele järgmise aasta algusest, kui arvet esitatakse avaliku
sektori asutustele. Raamatupidamiskohustuslased on kõik juriidilised
isikud ning FIE-d, seega ettevõtjad, mittetulundusühingud ja
korteriühistud, kes on kohustatud saatma avaliku sektori asutustele
üksnes e-arveid. E-arve on XML vormingus dokument, mis on lisaks
tavapärasele arvele ka masinloetav ja see liigub elektroonilises
keskkonnas.
Rahandusministeerium kutsub osalema „Eesti e-arvetele ülemineku
2016" teabepäevale, mille eesmärk on selgitada ning jagada praktilisi
näiteid e-arvete koostamiseks ja saatmiseks kasutatavatest süsteemidest. E-arvetega arveldamise kohustus era- ja avaliku sektori vahel
sätestatakse raamatupidamise seaduses. Seadusemuudatuse eelnõu
menetlemise korral Rahandusministeeriumi ajagraafikus peaks selline
kohustus jõustuma alates 01.01.2017.
PALUN REGISTREERI ENNAST TEABEPÄEVAL
OSALEMISEKS https://goo.gl/2FFA2M
Teabepäev on osalejale tasuta.
Alates käesolevast aastast jõuab Antsla Valla Leht lugejateni 12 korda
aastas ehk igal kuul. Ajaliselt kuu lõpus. Tegutseme selle nimel,
et leht näeks parem ja huvitavam välja.
Sellele saate kaasa aidata teiegi, head lugejad.
Ootame teilt kirjatöid, kuulutusi ja teateid või muid ettepanekuid ja
arvamusi iga kuu 15. kuupäevaks meilile kalev@antsla.ee
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LILLI PÜTSEPP
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HILLAR TUVIK
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HALJAND PANTALON
ELMAR HOMMIK
LIONARD JUHANSON
SENTA ORAS
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ÕIE KÄGU
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