Jälgi meid ka sotsiaalmeedias: http://www.facebook.com/Antslavald

Kätte on jõudnud talv
ning mahasadanud lumi võimaldab kõigil soovijatel
Antsla Terviserajal suusamõnusid nautida. Suusarada
on valgustatud iga päev kella
21-ni ja ootab kõiki tervisesportlasi. Neil, kes soovivad
rajal kõndida, palume seda
teha raja välimises servas.
Suusaraja hooldamine
nõuab spetsiaalseid rajaseadmeid. Siiani oleme püüdnud rada hooldada ja hoida
sõidetavana käepäraste vahenditega. Seoses sellega
kutsume kõiki suusaspordi
huvilisi üles toetama spetsiaalse rajatallaja soetamist,
millega suusarada paremini
ette valmistada ja hooldada.
Seade maksab 920 €, seni on
kogunenud 520 eurot 17 toetajalt. Kui soovid samuti oma
panuse anda, siis Hauka
Veloklubi konto nr on
10220123463019.
Esimene suusavõistlus
toimub Antsla Tervisrajal 16
detsembril (Hauka Kolmik
2012 viimane etapp). 2013
talvel korraldab Hauka Veloklubi taas suusarja Suusad
Lumme 2013, I etapp 13 jaanuaril ja edasi vastavalt lumeoludele iga 2 nädala tagant.
Täpsem info www.hauka
veloklubi.eu.
ÜLAR MOREL

eile, täna, homme!
Uus aasta on uksele koputamas ja õige hetk lõppevast
aastast kokkuvõtteid teha.
2012 aasta plaanid said päris
suurelt ette võetud. Alguse
tegime uueaasta peoga, kus
astus üles ansambel „Brändy”. Sõbrapäeval esines „Lysille” ja Kuldre kooli tantsutüdrukud. Maikuus toimus 4.
kevadlaat, kus populaarseim
ettevõtmine oli põrsaoksjon.
Täname Põlva Peekoni OÜ
juhtkonda, kes oksjoniks põrsa välja pani. Südasuve simmanil, juulikuu viimasel
nädalavahetusel astus üles
Erich Krieger. Isadepäevapeol tantsiti „Vana Kallima”
pilli saatel.
Maikuus sai talgute korras juba mitmes aasta järjest
Tsoorule tiir peale tehtud. Väliselt paistab kõik juba korras
olevat, aga kui oled juba
midagi ette võtnud, siis tahad
ju ikka paremini ja paremini.
Kindlasti ei tohi ära unustada Antsla Valla Rattaturi,
mis oli ka sel aastal 5-etapiline. Rattad aitasid veerema lükata Antsla Vallavalitsus, Antsla Kaitseliitlased,
Veski Pubi, Sadolin, Antsla
Inno, Antsla Tarbijate Ühistu,
Postimees, Kagumerk, Sän&
Män ja Olerex. Aitäh neile!
Saame 2013. aastal jälle
kokku. Jälgige reklaami! 1.
jaanuaril kell 01.00 saame
taas kokku Tsooru kultuurimajas, et maha pidada
esimene pidu koos ansambliga „Hoia ja Keela”.
Meie poolt Teile kõigile
ilusat jõuluaega ja kohtumiseni uuel aastal.
V- KLUBI

foto: JANEK JOAB
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Aastas on kolm suurt usupüha, mida kirik väga oluliseks peab. Need on jõulud,
ülestõusmispühad ja nelipühad. Need on ka meie riigipühade kalendris ning sinna
on lisaks võetud veel Suur
Reede. Paljud inimesed kasutavad neid pühasid töö tegemiseks, kuid need, keda see
lähemalt puudutab, võtavad
osa kirikus pidulikust jumalateenistusest. Pühad on selleks, et eriliselt esile tõsta
asjaolu, mis meid puudutab.
Inimese sünnipäevalgi pööratakse talle sõprade ja sugulaste poolt erilist tähelepanu.
Ka muudel päevadel arvestatakse temaga.
Jõulud tõstavad eriliselt
esile Jumala kingituse maailmale – Ta andis oma Poja,
kellele pandi nimeks Jeesus,
see on meie keeli Jahve päästab. Erinevad evangeeliumid
lähenevad Jeesuse sünniloole
erinevalt. Näiteks Matteus
alustab Jeesuse sugupuust,
Markusel puudub sünnilugu

Kobela keskust ehib neljandat aastat järjest jõuluajal
kaunis jõulupuu. Viimased 3
aastat särab Linda rahvamaja
ees hõbekuusk. Sellist võimalust ei saa osaks igale külale, seetõttu oleme südamest
tänulikud inimestele kes on
oma kuused meile lubanud.
Tol ajal, mil need kuused
istutati oma koduhoovidesse,
rajati ka Linda rahvamaja–
külakeskus. Sellest on möödas peaaegu 40 aastat. 1973ndast aastast, 80-ndatel ja
90-ndatel ehtis kuusepuu
alati detsembrikuus rahva-

üldse, Luukas alustab Ristija
Johannese sünnist ja Johannes üldse sellest, mis oli
alguses: „ Alguses oli Sõna ja
Sõna oli Jumala juures ja
Sõna oli Jumal.“ Jumala ilmutus Jeesuses Kristuses on
muutnud maailma. Esimene
Jõuluöö puudutas vaid karjaseid, kellele Issanda ingel
teatas: „Ärge kartke! Sest
vaata, ma kuulutan teile suurt
rõõmu, mis saab osaks kogu
rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja,
kes on Issand Kristus... “See
oli imede öö karjastele, kes
seda sõnumit kontrollides
leiavadki Petlemmas ühes
laudas Maarja ja Joosepi ning
vastsündinud lapsukese, kes
magas sõimes. „Aga nähes
teda teatasid nad sõnumist,
mis neile oli räägitud selle
lapse kohta. Kõik, kes seda
kuulsid, panid seda imeks,
mida karjased olid neile
kõnelnud.“
Jeesuse elu, surm ja ülestõusmine andis tunnistuse

Jumala armastusest. Evangelist Johannes on selle
võtnud kokku sõnades:“ Sest
nõnda on Jumal maailma
armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et
ükski, kes temasse usub, ei
hukkuks, vaid et tal oleks
igavene elu“ Apostel Paulus
ütleb selle kohta:“ Ent Jumal
teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et
Kristus suri meie eest, kui me
olime alles patused“ Ro 5:8
Jõuluaeg on rahu ja armastuse aeg, aga ma soovin,
et meie kogu elu oleks rahu ja
armastusega täidetud. Ma
usun, et see on võimalik meie
linnas, külas, vallas, kihelkonnas, riigis ja maailmas.
Jõuluevangeelium tunnistab,
et suured asjad algavad väikestest asjadest. Jõululaps
sündigu inimese südames,
siis meie ettevõtmised võivad
kanda head vilja Igaveseks
eluks .
ÜLLAR SALUMETS,
Urvaste koguduse õpetaja

maja esist platsi. Kunagi ei
tulnud kellelegi pähe, et
kuuske detsembris seal ei ole.
Aga muutuvad ajad tõid
Kobelasse ka kahjuks sellised
aastad, mil rahvamaja esine
plats seisis tühjana.
Kuidas tungib jõulutunne
südamesse? Ja mis tunne on
tervitada sõpru ja naabreid
kogunedes aastavahetusel
külakeskuse platsile, kus ei
ole säramas kuuske? Võib ka
nii, aga...
80-ndatel meie külas
lapsepõlve veetnud ja nüüd
aastaid eemal elav Kaire

mäletab, et kuusk oli seal
justkui aastaringselt. See
tõsiasi näitab, kui tugevalt
väärib traditsioon jätkamist.
Oleme saanud üle vahepealsest mõõnaperioodist ja
tänu inimeste headusele,
hoolivusele ja aktiivsusele on
meie keskuses tuledesäras
jõulupuu. Esimene aasta Ivo
ja Marika Antoni erametsast.
Hõbekuused üle tee naabertänavalt andsid Aivar ja Ilme
Niklus, Eevi ja Volli Mihhailov ning sellel aasta Tiina
Ploom oma ema-isakodust.
Aitäh teile ja rõõmuks meile,
et andsite ülekasvanud hõbekuuskedele enne ahju minemist veel võimaluse särada!
Oleme tänulikud kõigile
külameestele, kes on alati
abiks olud oma jõuga keskusesse kuuse toomisel.
Ja kui Kaire tuleb jõuluajal oma koduküla kuuske
vaatama, on tal lastele näidata
ka väikene kaks aastat tagasi
Linda rahvamaja juurde
maasse juurduma pandud
kuuseke.
Kallist rahu ja ilusat jõuluaega soovides
BOOSE SELTS

Comenius Antsla
Gümnaasiumis
Sel õppeaastal algas
Antsla Gümnaasiumis taas
Comeniuse koostööprojekt,
mille rahvusvahelises meeskonnas osalevad 10 kooli
üheksast erinevast Euroopa
riigist: Saksamaa, Poola,
Leedu, Rumeenia, Ungari,
Itaalia, Hispaania, Eesti,
Türgi. Projekti teema on
“Tervislikud eluviisid teismeliste seas erinevates Euroopa riikides”. Kahe aasta
tegevuste sisse mahub muuhulgas kuus projektikoosolekut, neist esimene toimus
5.-8. novembril Saksamaal
Viersenis. Meie koolist osalesid selles kolm õpetajat
(Aive Trummal, Kalle Samarüütel ja Merle Paat) ja kaks
8. klassi õpilast (Tuule Müürsepp ja Mari Vijard).

tega koolitöös. Õpetajad analüüsisid tehtut ning arutasid
tulevikuplaane. Pärast koolilõunat ja tunnikest vaba aega
valmistuti esinemisteks.
Sportlaste plakatitest sai muljetavaldav näitus. Fuajeesse
püstitatud laval tervitasid
projektis osalejaid kõigepealt
kohalikud võimuesindajad.
Seejärel tutvustasid õpilased
põgusalt oma riiki ja kooli
ning valitud sportlasi. Järgneva õhtuse koosviibimise
käigus tekitas näitus nii
mõnegi diskussiooni, üksteise väljapanekuid uuriti
huviga.
Kolmas päev algas kooli
kokandushuviliste valmistatud tervisliku hommikusöögiga. Rootsi laud põnevate ja toitvate roogadega,

Tuule ja Mari
ning meie sportlased.
Esimesel projektikoosoleku kodutööks koostasid
õpilased esitluse oma maa
sportlastest. Küsitluse tulemusena selgus, et populaarseimad Antslas õpilaste
seas on Gerd Kanter, Kaia
Kanepi, Erki Nool, Kristiina
Šmigun-Vähi ja Andrus
Värnik. Sportlaste kohta
koguti materjale ning valmistati plakatid, mis Saksamaale
kaasa võeti.
Viersenisse jõudsime esmaspäeva pärastlõunaks.
Tuule võõrustajapere oli juba
raudteejaamas vastas ning
sõidutas ta otseteed “koju”.
Kuna Mari võõrustajal olid
veel tunnid, sai Mari kohe
koolieluga tutvust teha. Õpetajad kohtusid hiljem ühises
õhtusöögilauas ning vahetasid saabumismuljeid. Kuigi
projektikeeleks on inglise
keel, ei piirdunud Comeniuse
õpetajad vaid sellega – lisaks
kõlasid saksa, vene, itaalia
keel ning ehk muudki, kõike
ei jõudnud kõrv haaratagi.
Comeniuse projektis osalemine aitab kindlasti nii õpilastel kui õpetajatel mõista
paremini erinevate võõrkeelte valdamise vajalikkust.
Teisipäeval osalesid õpilased koos oma võõrustaja-

juhtis tähelepanu sellele, et
hommikusöök on üks olulisemaid toidukordi päevas.
Valik oli rikkalik, kuid enne
linnaekskursiooni Kölni kulus korralik kõhutäis kindlasti
ära. Pärast tunniajast rongisõitu jagunesid umbes 80
õpetajat-õpilast rühmadesse.
Tutvuti linnaga, imetleti
võimast Kölni toomkirikut
ning külastati Šokolaadimuuseumi. Šokolaad kuulub
ju kindlasti tervislikumate
maiuste hulka – muidugi
juhul, kui seda tarbida
mõõdukalt.
Järgmine projektikohtumine leiab aset veebruaris
Antsla Gümnaasiumis ning
toob kaasa hulgaliselt tööd,
kuid käik Saksamaale andis
väärtuslikke ideid ning kogemusi. Sealne üritus oli tõesti
Saksa täpsusega organiseeritud. Kohtumine Antslas
toob kaasa elevust mitte
ainult kooliperele, vaid ka
kogukonnale, sest õpilased
majutatakse peredesse. Ning
seda ei juhtu ju tihti, et
Antslasse satub korraga umbes 50 väliskülalist. Ootame
põnevusega!
MERLE PAAT

detsember 2012

Filmimaailma sees ja väljas

Selline kontsert on muutumas meie regioonis juba
peaaegu traditsiooniks. Kontserdil paistis hästi silma
leidlikkus repertuaari valikul
ja erinevate koolide ühiste
õpetajate koosmusitseerimise rohkus, mis andis minu
arvates veel nagu erilise aktsendi meie regiooni ühtekuuluvustundele ning edastas
ka teatud sõnumi.
Meie regiooni kuulub 12
muusikakooli: Antsla, Võru,
Vastseliina, Põlva, Räpina,
Värska, Valga,Tõrva, Otepää,

Karksi-Nuia, Viljandi Muusikakoolid ja Tarvastu Muusika- ja Kunstidekool.
Kontserdikava oli väga
mitmekülgne, pärimusmuusikast kaasaegse helidisainini. Viljandi viiulikvartett
üllatas väikeviiulitega - oma
silmaga sai näha ja kõrvaga
kuulda 1/16 viiulit, mis oli
2,5 aastasele poisile väikeseks jäänud!?! ja mõjus pigem suveniirina. Läbi huumoriprisma tõi Viljandi direktor Tonio Tamra tabava
näite: viiuleid on erisuurusi,

Anda endast parim!
Antsla Gümnaasiumis
tegutseb T.O.R.E. (Tugiõpilaste Oma Ring Eestis)
alates 1998. aastast .
Meie koolis on väga tore
T.O.R.E. meeskond, kuhu
kuuluvad õpilased 6. – 12.
klassist. Igal aastal toimub
kogu Eesti torekatele suvelaager. Selle aasta T.O.R.E.
suvekool toimus 24.-26.
augustini Harjumaal Keila
külas Kloogaranna külas.
Lisaks Eestist pärit 130
laagrilisele olid meiega ka 10
soomlast. Laagri põhimoto
oli “Anna endast parim!”.
Laagri esimesel päeval
saime roosad T.O.R.E. pluusid. Tantsisime ja laulsime
T.O.R.E. laule söögi peale ja
söögi alla. Laagris jagati
meid rühmadesse, põhimõte
oli, et sama kooli torekad
oleksid erinevates rühmades.
Algul mängisime tutvumismänge, hiljem pidime eseme
põhjal välja mõtlema näidendi pealkirjaga „Anna
endast parim!“. Meie esemeks olid kõrged platvormid.
Näidend rääkis ühest rikkast
perest pärit tüdrukust, kes

visati kodust välja, sest ta
soovis saada lauljaks. Tüdruk
tegi palju tööd, et lauljaks
saada ja tänu sõbrale sai ta
eluga järjele. Kuna 25.
augustil oli Gaga kontsert,
siis oli ka meie näidendis
Gaga osatäitja - näidend ja
seal näitlemine oli lahe.Õhtul
oli „Kantri“ stiiliõhtu, kus
õppisime laivtantsu.
Hommikul oli „TERETORE-TRENN“. Teisel
päeval oli igal rühmal kolm
töötuba, kus olid erinevad
ülesanded. Minu rühmal olid
töötoad „TOREKA TÕSILUGU“, „RÜTMIDE REISILUGU“ ja „MEEDIA
MENULUGU“. Peale nende
oli veel kaks töötuba
„PAKENDI POPP-LUGU“
ja „ENESEKAITSE
EDULUGU“. Need töötoad
olid väga huvitavad, õpetlikud ja panid mõtlema,
viimase töötoaga pidi tegema
etenduse. Teise õhtu teema
oli „Romantiline“ salongiõhtu.
Viimasel päeval algas
jälle „TERE-TORETRENN“ ja kes hiljaks jäi,

vastavalt lapse kasvule, aga
5-aastane klaveriõpilane
peab istuma ikka ainult suure
klaveri taha – no milline diskrimineerimine!
Huvitavalt kõlasid kokku
akordion ja klaver, barokkduo. Võimalus oli oma kõrvaga kuulda, kuidas resoneeris lava põrandale toetuv
kannel ja kuidas kõlab harvakuuldav dixieland-muusika.
Kontserdi lõpuks esinesid
õpetajatele tantsuselts „Pärliine“ Leili Väisa vaheselgitustega. Rein Rannapi muusikale seatud tants „Tantsib
klaveril“ oli hingekosutav
kingitus muusikutele.
Kohvilauas jätkus juttu
kauemaks.
Järgmine kord võõrustab
muusikaõpetajaid KarksiNuia Muusikakool, 21. novembril 2013.a.
Antsla Muusikakool
tänab kõiki kontserdikorraldusele kaasaaitajaid ja
tänab kõiki kuulajaid.
Ilusat advendiaega ja
rahulikke jõule!
ENE JÕGI,
direktor
see pidi nii palju ümber maja
ringe jooksma, kui palju
minuteid ta hiljaks jäi. Peale
söömist läksime rannaolümpiale, mis toimus tõepoolest rannas. Meid pandi
ringi ning tehti uued rühmad.
Minu rühm kandis nime
Nais-Bondid. Rannaolümpial
pidime läbima 12 erinevat
veemängu, vaatamata halvale
ilmale oli see ülimalt lahe.
Seejärel tuli tänamine ja
teadvustati rannaolümpia
võitad. Need olime meie –
Nais-Bondid, saime endale
toredad elevandikassad. Olin
õnnelik, et oskasime teha
koostööd ja võitsime. Laagri
lõpus oli kalliralli ning oligi
seekordne TORE laager läbi.
Olen tänulik Antsla Gümnaasiumile, kes meie ettevõtmist rahaliselt toetas.
Tänud ka Tsirguliina kooli
T.O.R.E. juhendajatele, kes
meid igati julgustasid.Jään
ootama uut laagrisuve, seal
saab ennast proovile panna,
uusi sõpru, on lahe noortelaager – uute mängude,
koostööharjutuste ja elamustega.
LIISA ANIER,
9.b klass

Lepatriinu rühmal magamisruumis rulood
Lepatriinu rühma lastel,
Lusti lasteaias ei tulnud und,
sest päike paistis magamistuppa, kuna puudusid kardinad. Rühma koosolekul
otsustati ühiselt, et tuleks osta
magamisruumi rulood. Mõel-

dud-tehtud – hakkasime
koguma raha Lepatriinu rühma lastevanematelt ruloode
ostmiseks. Mõõdeti aknad ja
varsti olidki meil olemas
ilusad värvilised rulood.
Abiks ruloode paigaldamisel

oli Kaarel Põder, sest ka tema
poeg käib Lepatriinu rühmas.
Täname kõiki Lepatriinu
rühma lapsevaemaid, kes
aitasid kaasa ruloode ostmisele.
JANIKA TÕNTSEL

Antsla linn OÜ Raul Teenused tel 5667 4462
Vana-Antsla alevik FIE Üllar Ahi tel 509 8765
Kobela alevik, Madise, Anne ja Lusti külad OÜ Kagumerk tel 515 6271
Taberlaane, Kraavi ja Antsu külad Rimmi Agro OÜ tel 518 8526
Oe, Kollino ja Soome külad Rimmi Argo OÜ tel 518 8526
Säre ja Rimmi külad Rimmi Agro OÜ tel 518 8526
Haabsaare, Kaika, Jõepera, Ähijärve ja Mähkli külad Silver Dräbtsinski
Hauka talu tel 517 6845
Tsooru, Roosiku, Viirapalu ja Kikkaoja külad Tiit Sibul Veskitare talu tel 5648 0944
Piisi, Luhametsa, Litsmetsa ja Savilöövi külad FIE Kaimo Koch tel 524 0701

Rõuge TV noored ja Narva Humanitaargümnaasiumi
õpilased tutvustasid kuulajatele nende loodud televisioonisaateid ning tehnikat. Näidati ka Rõuge noorte tehtud
uudisklippe ja spordiülekandeid. Narva Humanitaargümnaasiumi 5.-6. klassi õpilased
tutvustasid kuulajaskonnale
animafilmide maailma. Samuti esitlesid nad enda tehtud
lühikesi animafilme.
Etteaste järel tähistati
üheskoos kirjandusklubi
NOKK (Noored Oma Keele
Küljes) kolmandat sünnipäeva. Päeva lõpetuseks
pakuti kõigile öökino vaata-

mise võimalust.
Teise päeva filmiloengu
viis läbi animaator Maido
Hollo. Õppisime tundma
reklaamklippide koostamise
etappe ja jälgisime illustratsioonide valmimist. Õpetajate kaasabil viidi läbi filmi
„Pihtimus“ analüüs.
Kokkuvõtet tehes olid
kõik laagrilised pungil uusi
teadmisi ning ideid, mis
loodetavasti ka ellu viiakse.
Aitäh Antsla kooli juhtkonnale, et leiti võimalus
koolitustasu sponsoreerida.
RELLE UNDRUS,
MAARJA OTS,
Antsla Gümnaasium 9. klass

Võõrkeelne meedia Antsla Gümnaasiumis
Alates 2012. aasta septembrist on meie kooli 10.
klassi gümnaasiumi õpilastel
võimalus õppida võõrkeelset
meediat.
Olin väga rahul, et sain
võimaluse seda kursust juhendada, sest meedia on
mulle alati väga südamelähedane olnud. Juba Tartu
Ülikooli õppima minnes
kõhklesin, kas valida tol
aastal just alustanud žurnalistika eriala, aga kuna väga
paljud loengud olid meil
tulevaste ajakirjanike samad,
siis tundsin, et ma polegi
millestki ilma jäänud.
Sel õppeaastal annab kursusele omapoolse panuse
meie vahetusõpilane Laura
Zanelli Saksamaalt, kes
täiendab minupoolset inglisekeelset materjali näidetega saksakeelsest meediast.
I veerandil alustasime ülevaatega vanimast meedia-

vormist – kirjalikust pressist.
Õppisime vahet tegema
kvaliteet-broadsheet-ajakirjanduse ja tabloidide vahel.
II veerandil keskendume
raadiole. Kuulame erinevaid
inglisekeelseid raadiojaamu
ja leiame, mis on raadiol ja
ajakirjandusel ühist.
III veerandil käsitleme televisiooni ja IV veerandil jõuame Internetti ja erinevate
kodulehekülgede analüüsimise juurde.

Astrid Lindgreni lasteraamatud on leidnud tee
paljude laste ja täiskasvanute
südamesse. Kes ei mäletaks
Pipit, Karlssonit, Vahtramäe
Emilit, Bullerby lapsi, röövlitütar Ronjat jt tegelasi?
26. novembril toimus
Antsla Gümnaasiumi I astme
õpilastele A. Lindgreni raamatutegelaste pidu. Pidu oli
pühendatud Astrid Lindgreni
105. sünniaastapäevale. Peo
juhiks oli Pipi ise, keda
mängis Janika Tõntsel. Üles
oli pandud raamatute ja mänguasjade näitus ning õpilaste
joonistused erinevatest tegelastest. Külla oli kutsutud
Valga maakonna Õru Algkooli õpilased ja õpetajad.
Osavõtjad pidid riietuma
vabal valikul üheks raama-

tutegelaseks. Raamatukogujuhataja Piret Taniel tutvustas
esitluse kaudu Astrid Lindgrenit ja tema loomingut.
Seejärel esitas iga klass ühe
laulu Pipi lugude repertuaarist. 3. klass tantsis
„Kasside boogiet“. Külalised
esitasid lühinäidendi, kus
esindatud olid erinevate A.
Lindgreni raamatute tegelased. Pidu jätkus koos

10. klassi meediakoolituse grupp. Vasakult esimene
vahetusõpilane Laura Zanolli.

foto: KERTU REVA

23. novembril toimus Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse saalis Lõuna-Eesti regiooni muusikakoolide
õpetajate kontsert, Püha Cecilia päeva (muusikute
kaitsepühak) tähistamine.

22. ja 23. novembril toimus Sõmerpalu põhikoolis
keele- ja kirjandushuviliste noorte filmilaager, millest
võttis osa kümme Antsla
gümnaasiumi 8. ja 9. klassi
õpilast.
Kuuetunnise koolituse
viis läbi noortekirjanik Sass
Henno. Ta rääkis põhjalikult
stsenaariumi põhitõdedest
ning jagas näpunäiteid filmistsenaariumi kirjutamisest.
Loengu kõige köitvamad teemad: põhilised vead filminduses ja stsenaariumi alustamiseks mõeldud loo leidmine
tekitasid huvi ka kõige rahutumates kuulajates.

Novembris toimus Antsla Kultuuri- ja
Spordikeskuses staarijäljendamise konkurss
Antsla valla noortele. Playback üritusel oli
noori mitmes vanuseastmes: 7.-9., 10.-12., 13.15. ja 16.-19.aastat.

Meie grupis on ideaalselt
üheksa õpilast, see annab
võimaluse igal reedel igal
õpilasel oma arvamust avaldada ja tore on näha, et muidu
nii tagasihoidlik õpilane, kes
muidu 25-õpilasega 10. klassis ei julge suudki lahti teha,
meie tunnis juba arutlebki
inglise keeles.
KRISTA NOOR,
inglise filoloog

T.O.R.E. liikmetega, kelle
eestvedamisel toimusid mitmed mängud. Peo lõpus tehti
ühispilt, tänati külalisi ja
söödi komme.
Ürituse eesmärgiks oli
tõsta õpilaste lugemishuvi ja
arendada suhteid naabermaakonna kooliga. Pidulised
lustisid ja üritus läks korda.
H. KUUSK & P. TANIEL

Osalejate seas oli populaarne gangnam
style, samuti olid inspiratsiooniks eesti muusikud Getter Jaani ja Noorkuu.
Žürii liikmeteks olid Tambet Nugin,
Jarek Jõela ja Kaili Kalle, kes valisid parimaks naisartistiks Mari Vijardi, parimaks
meesartistiks Brayen Hirve ja originaalseima esituse eest said auhinna Andi Paal ja
Siim Naaber. Publiku lemmikuks osutus
Antsla Gümnaasiumi 5. klassi koosseis:
Karl-Joosep Põldsepp, Brayen Hirv, Evely
Tiganik, Lianna Põder, Kerttu Niit, MarieHelena Rajatamm, Adriana Kõivisto ja Kairi
Kõrgekivi.
Uusi staarijäljendajaid ootame järgmise
aasta konkursile!
KERTU REVA

detsember 2012

Umbes poolteist kuud tagasi viisid Antsla Gümnaasiumi 11B
klassi õpilased läbi küsitluse kõigi vallavolikogu liikmete
seas. Täname neid, kes leidsid aega vastamiseks.
KÜSIMUSED:
1. Antsla valla arengukava üldine eesmärk ehk missioon on kujundada vallas olukord, et inimesed
sooviksid Antsla vallas elada. Mida konkreetset olete
Teie selle nimel teinud?
2. Kuidas saaksid Antsla valla noored Teie arvates kaasa rääkida valla arengu küsimustes?
3. Millised oleksid suurimad muutused, mida oleks
lähiajal vaja Antsla vallas ellu viia?
4. Milliseid lubadusi andsite valla volikokku astudes
ning missugused neist said täidetud?
5. Millest lähtute või mida võtate aluseks, kui hääletate
volikogu istungil millegi poolt või vastu?

Merike
Prätz
1. Ühe omavalitsuse, st ka
Antsla valla, arengu eelduseks on olemasolev arengukava. Mina võtsin volikogu
komisjonidest enda juhtida
arengu- ja planeerimiskomisjoni ja läbi selle komisjoni
tegevuse oleme uuendanud
kehtiva arengukava ning
2012. aastaks koostasime ka
tegevuskava. Tegevuskava
on väga oluline dokument
valla paremaks arenguks, sest
seal määratakse olulisemad
tegevused, mis vallas on ühel
aastal vaja teha. Tegevuskava
vastu võtmine on minu arvates muutnud vallavalitsuse ja
kogu valla elanike tegevuse
aktiivsemaks, sest rohkem
mõeldakse sellele, mida ka
tegelikult on vaja ära teha.
Tegelikult peab tegevuskava
olema koostatud igaks aastaks ja seda imelikum on, et
Antsla vallas seda varem ei
olnud.
2. Antsla noored saavad eelkõige oma arvamust avaldada
läbi noortekeskuste ja huviringide töö. Tänu meie valla
aktiivsetele noortejuhtidele:
Kertu Reva, Liivia Rebane,
Elin Lihten ja Janika Tõntsel
on noorte tegevus juba hakanud taas aktiivsemaks minema. Loodan, et käivitub ka
Antsla valla noortevolikogu,
läbi mille saavad noored
oluliselt rohkem oma mõtteid
avaldada.
3. Antsla valla inimesed, nii
noored kui vanad, on vaja
20. novembril toimus
Tallinnas noortekonverents “
Lahe koolipäev 2012“, mille
teema oli “Viimane aeg ?!“.
Sedalaadi konverents toimus
juba üheksandat korda.
Kohal oli üle 700 õpilase 160
erinevast koolist või noorteklubist. Meie koolist käisid
seal viis 9. klassi õpilast:
Maria Hommik, Relle Undrus, Maarja Ots, Eia Vänzel,
Liisa Anier.
Päev algas uniselt – nii
lõunaeestlased kui saarlased
pidid öösel kell 2-3 paiku
ärkama ja Tallinna poole
hakkama liikuma. Sõitsime
bussiga Tartu, sealt edasi
rongiga, mille kolm vagunit
olid Lahedal koolipäeval
osalejate jaoks broneeritud.
Kohale jõudes ootas meid
pisike jalutus – rongkäik läbi
Tallinna vanalinna rahvusooper Estoniasse. Meile
jagati nimesildid ja kotid, mis
sisaldasid õppeasutusi tutvustavaid infovoldikuid.
Päevakava jätkus etteastetega. Esinejateks olid:
Andy Valvur, Allar Jõks,
Jaanus Rohumaa, Karin
Sepp, Mart Sander, Risto

kodust välja saada. Pakkuda
rohkem võimalusi erinevate
tegevustega tegelemiseks,
koordineerida kogu valla
ulatuses spordi- ja kultuuritöö. Meie valla elanikel,
eelkõige eakamatel, on üpris
vähe võimalusi oma vaba
aega aktiivselt sisustada. Ma
leian, et praegune vallavanem ei ole juhtinud piisavalt
kogu valla tegevust selle
nimel, et valla elanik kooli-,
töö- ja igapäevase elurutiinist
välja saada. Selleks ei ole
vaja palju raha, vaid rohkem
tahtmist.
4. Minu esimene soov oli, et
Antsla valla iga elanik tunneks, et temast selles vallas
hoolitakse. Ma arvan, et ma
olen seda läbi tegevuskava
koostamise saanud ka juba
täita, aga mitte nii palju, kui
oleksin tahtnud. Mitmed lubadused on jäänud praegu
veel teostamata. Volikogus
oldud 3 aastat on üpris lühike
aeg ja kindlasti piirab kuigi
palju ka raha olemasolu.
Ma soovisin, et me hakkaksime rohkem tegelema
ettevõtluse toetamisega. Vald
ise ei saa küll ettevõtteid teha,
aga ta saab läbi ettevõtjast
hoolimise ja toetamise ettevõtlust siiski suurendada.
Valla rahaline olukord sõltub
eelkõige siin tegutsevatest
ettevõtjatest ja nende poolt
töötajatele makstavatest tasudest. Enamus inimese makstud tulumaksust tuleb ju
valda. Ma arvan, et ka see
valdkond on meil liiga vähe
läbi mõeldud ja seda saab
tulevikus kindlasti paremaks
teha.
Üks lubadus, mis sai täidetud, kuigi mitte veel päris
lõplikult, on Kasumetsa ter-

Heinar Kool
1. Selleks,et inimesed sooviksid Antsla vallas elada,
olen lisaks volikogu liikme
ülesannete täitmisele tegutsenud volikogu eelarve- ja
majanduskomisjoni ning
arengu- ja planeerimiskomisjonide liikmena ja tähelepanu
keskendanud eriti noorte
probleemide lahendamisele
volikogu tasandil. Seisnud
olen üldhariduse hea kättesaadavuse, kvaliteedi ja vallaelanike ootuste tagamise
eest, olen pingutanud üldhariduse ja huvihariduse
mõistliku korraldamise ning
vajaliku rahastuse saamise
nimel, tulemus on taganud
nimetatud haridusvaldkondade vajadused. Vaimse ja
füüsilise õpikeskkonna ning
koolikorralduse pidev aren-

Lahe koolipäev 2012

Joost ja Tõnis Mägi. Nad
rääkisid enda elust ja valitud
elukutsetest noortele lahedas
ja õpetlikus vormis. Toimus
palju huvitavat: Risto Joost
pani näiteks kogu saali
laulma „Sepa poisse“, Tõnis
Mägi laulis hingeminevaid
laule - nii mõnelgi olid pärast
silmad silmas. Andy Valvur
naerutas saali ja lõi lõbusa
õhkkonna. Teistelgi esinejatel olid nipid kuulaskonna
kaasamiseks.
Selle konverentsi korraldus oli väga hea: programmi

ülesehitus oli oskuslikult
jaotatud ja loogilises järjekorras, ka eine oli väga
maitsev.
Lahedal koolipäeval valiti
välja ka Hea Eeskuju. Tänavu
osutus selleks Jakob Rosin,
keda autasustati 1300 euroga.
Ka finaali valitud head eeskujud said kingituseks Rootsi
kruiisreisi ja teatud õpilased
Ene Ergma kutse Riigikokku
lõunale.
Mõtlemapanev on, et tiitli
pälvinu Jakob Rosin on pime,
aga see ei takista teda aktiiv-

damine on taganud õpilaste ja
vanemate kõrge hinnangu
üldharidusele vallas (eelmistel aastatel ja 2012. a. oli mõlema mainitud kooliga seotud
huvigrupi liikmetel hinnang
valla üldhariduskoolile üle
80%-l suurepärane või hea).
Õpilaste/ noorte rakendatus
huvidega ja hobidega tegelemisel on hea, mis on üks
teguritest õiguskorra tagamisel vallas.
2. Antsla valla noored saaksid
kaasa rääkida valla arengu
küsimuses läbi oma esindusorganisatsioonide-organite
(õpilasesindus, noortekogu
jm.) ning ka otse suheldes
arengu küsimuste otsustajatega (kasvõi e-kirja teel).
Oluline on oma hääle kuuldavaks tegemine läbi kirjutava või audiomeedia ning
vallavalitsuse ja volikogu
poolt korraldatavatel vastavasisulistel üritustel.
3. Suurimaks muutuseks
peaks olema demograafiliste
protsesside mõjutamiseks
tehtav: viimaste aastate suurlinnadesse ja välismaale mineku vähendamine läbi atraktiivsema ettevõtlus- ja elukeskkonna; sündivuse suurendamiseks lisaks riigile ka
oma valla positiivse mõjuga
meetmete rakendamine perekondadele. Valla elanikkonna vähenemise peatamine
tagab ka valla eelarve kaudu
suuremad võimalused.
4. Volikokku kandideerides
olid lubadused IRL valimisnimekirja kuuluvatel isikutel
sh. minul (täidetud või täitmisel on kaldkirjas märgitud)
järgmised:
• Järgime Antsla valla elu
tasakaalustatud arengut,
arvestame valla kõiki piirkondi
• Tegutseme uute töökohtade
loomise ja noorte inimeste
valda tagasipöördumise
nimel
• Tagame igas kooliastmes
konkurentsivõimelise üldhariduse
• Valla poolt tellitavate
teenuste osutamise korraldame avaliku konkursi teel
Korraldame ettevõtjate
nõustamise
• Aitame korraldada eakate
inimeste infopäevi (arutlusklubi)
• Moodustame asjatundliku
valla volikogu revisjonikomisjoni
selt kõike tegemast. Tema
osalusel loodi pimedate ja
halvasti nägevate noorte
skaudirühm. Ka soovib parandada noormees ühiskonna
teadlikkust puudega noortest
läbi aktiivse simulatsiooniformaadi „ Pane oma meeled
proovile !“. Jakob on igati ära
teeninud selle stipendiumi.
Olgem ikka eeskujuks ja
heatahtlikud!
Meie, kes me käisime sel
konverentsil, saime palju
uusi tarkusi juurde ja lahe oli
see koolipäev tõesti. Kindlasti tõi see päev uusi vaatenurki nii mõnegi inimese ja
ameti kohta. Saime ka uusi
sõpru.
Koduteel tekkis omalaadne lauluvagun, kus lauldi
nii eesti kui välismaiseid
lugusid.
Täname Antsla Gümnaasiumi, kes otsustas meid
premeerida laheda koolipäevaga ja maksis kinni ürituse
osalustasu. See oli mõtlemapanev ja rikastav päev.
EIA VÄNZEL,
Antsla Gümnaasium
9. klass

• Muudame Kultuuri- ja
Spordikeskuse töö efektiivsemaks
• Parandame lasteringide töö
kvaliteeti
• Toetame laste õppekäike –
ja ekskursioone
• Tagame tasuta koolitoidu
põhikoolis
• Leiame parima rakenduse
Linda Rahvamajale ja Lusti
Lasteaia kasutusest väljas
olevale osale.
Korraldame tolmutõrje elumajade läheduses
• Tegutseme Antsla linna
kõnniteede kordategemise
nimel
• Uuendame Antsla valla
staadioni
• Rajame valgustatud terviseraja
Rajame jalgrattateed Antslast Kobela, Vana-Antsla ja
Kraavi suunas
Tegutseme Lepistusse hooldekodu rajamiseks
• Sisustame täiendavalt
mänguväljakuid Antsla linnas, Vana-Antslas, Kobelas,
Lustis, Tsoorus
• Muudame valla elu kajastava ajalehe sisukaks ja
ilmumise regulaarseks
• Toetame seltside ja ühingute
tegevust valla eelarvest
5. Püüan enne volikogu koosolekut endale probleemi
võrdlemisi selgeks teha (seda
ka spetsialistide ja hääletusele probleemi seadnud inimeste abiga). Hääletamisel
lähtun vallast kui tervikust,
vallaelanike huvidest ning
arengust-jätkusuutlikkusest.
Arvestan oma sisetunnet.

Kurmet
Müürsepp
1. Antsla vald ongi tore paik
elamiseks. Senisest enam on
vaja tähelepanu pöörata vallas tegutsevatele ettevõtjatele
ja inimestele, kes on aktiivsed
ühiskondlikus töös. Ainult
koostöös erinevate sihtgruppidega on võimalik teostada
häid algatusi vallas.
2. Just sel sügisel on valla
noored moodustanud noortevolikogu. Olen nendega tihedas kontaktis ning loodan
koostöös leida hea väljundi
noortele kaasarääkimiseks

valla arengu võtmeküsimustes. Samas on võimalik noortel oma ideid tutvustada
näiteks vallalehes.
4. Volikogusse kandideerisin
IRL nimekirjas ning seega
saab loetleda tegevusi mis on
koostöös ellu viidud. Nimetan siinjuures mõned olulisemad: noorsootöö Antslas
on "jalad alla saanud", seltsitegevust on toetatud senisest
enam, rajatud on terviserada,
Hauka-esine plats on korrastatud, veemajandus on saanud uuele tasemele jne. Seda
kõike on paljude kolleegidega koos saanud teha ning
mille kohta võib öelda –
TEHTUD.
5. Volikogu istungil hääletades tuleb sageli olukordi,
kus on vaja valida mitme just
kõige parema valiku vahel.
Siis on vaja lähtuda ainult
vallaelanike huvidest.
Sageli arutame mitme
kolleegidega enne volikogu
päevakorrapunktide sisu läbi,
et volikogus vastuvõetavad
otsused saaksid võimalikult
suure konsensuse, mis omakorda tagab suurima võimaluse, et vastuvõetavad otsused on vallaelanike huvides.
Üllar Salumets
1. Konkreetselt olen toetanud
neid eelnõusid, mis valla
arenguks on vajalikud. Näiteks: Antsla staadioni renoveerimine ja muusikakooli
õpetajate palgatõus. Sotsiaaltöös külastanud kodusid ja
läbi viinud sotsiaalkomisjoni koosolekuid. Osalenud
valla arengukava koostamisel. Kuna Antslas puudub
kirik, siis bussitranspordi
ühendus Urvaste kirikusse ja
kalmistule, vähemalt suurematel kirikupühadel.
2. Kui noored koonduksid
ühtsesse organisatsiooni, mille kaudu nad saaksid mõjutada volikogu ja vallavalitsuse tegemisi.
3. Suuremat kodanikujulgust
ja -algatust.
4. Volikogus võetakse otsused vastu häälteenamusega,
seetõttu on see meeskonnatöö. Kandideerisin IRL nimekirjas ja nõustusin nende
lubadustega.
5. Lähtun oma südametunnistusest.
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Volikoguliige vastab

viserada. Ma arvan, et Antsla
kooli õpilased käisid eelmisel
talvel palju parema meelega
suusatamas kui varasematel
aastatel, kui suusarada oli
staadionil.
Antsla valla leht on hakanud regulaarselt ilmuma.
Minu suur soov on, et
järgmistel valimistel saame
me vallale juba sellised juhid,
kes senisest rohkem hakkavad hoolima ka kohalike
MTÜ-de tegevusest.
5. Osalen eelarve- ja majanduskomisjoni töös, kus me
väga paljud volikogus hääletusele tulevad punktid läbi
arutame. Kindlasti ei saa
volikogu liige kõike teada,
seega on vaja otsida paljudes
küsimustes lisainfot. Oleme
kasutanud spetsialistide abi,
küsinud oma tuttavatelt, rääkinud vallaelanikega, loomulikult kasutanud ka interneti
suuri võimalusi.
Volikogu töö ettevalmistamine võtab iga kord päris
palju aega. Ma arvan, et iga
volikogus osalev liige, peab
otsustamisel lähtuma kogu
valla heaolust, mitte oma
tujudest või soovidest. Kahjuks näitas selle aasta kevadel
läbi viidud umbusaldus Gert
Goršanovi tegevuse suhtes, et
suurel osal volikogu liikmetest on üpris ükskõik, mis
vallas toimub.
Ma leian, et ei ole õige
volikogus hääletades olla erapooletu, sest kui sa ei suuda
kujundada oma arvamust
poolt või vastu, siis sa ei saa
olla ka otsustaja.

9. detsembril kogunesid
taas Antsla noored, et arutada
noortevolikogu asutamisest.
Koosolek toimus noorteklubis, kus osales kaheksa
noort. Põhilised punktid
koosoleku päevakorras olid
noortevolikogu põhimääruse
koostamine ja tegevuskava
täiendamine. Samuti rääkis
Gabriel Tamm oma osale-

misest Võrumaa Osaluskohvikus ning Kesköökossu
korraldustiimis tegutsemisest. Arutati ka Antsla noorte
rahuloluküsitluse koostamise
ning Aasta Tegu 2012 osalemise üle, rääkisime ka
aktiivse noore esitamisest
maavanema vastuvõtule.
EGELY PRUULI
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Mõnda aega tagasi viis Antsla Vallavalitsus läbi küsitluse,
mille eesmärgiks oli teada saada valla elanike arvamus
omavalitsuse poolt osutatud/ korraldatud teenustest. Paraku
oli nii mõnelegi punktile raske vastata, sest ei puutu sellega
igapäevaselt ja otseselt kokku. Näiteks, mis on vallavolikogu
töö ja tegevus. Otsustasime minna kuulama 20. novembril toimunud volikogu koosolekut. Seadusega on volikogu koosolekud avatud kuulamiseks kõigile valla elanikele. Nähtukuuldu oli küllaltki üllatav, oleks oodanud aktiivsemat arutelu
ja arvamuste avaldamist kõigi volikogu liikmete poolt. Samas
oli rõõmustav kuulda aktiivsemate volikogu liikmete mõtteid.
Volikogu ülimaks eesmärgiks peaks olema sellise töökeskkonna loomine, kus vastastikku nõudlikul viisil ja
pühendunult keskendutakse valla elanike eluolu igakülgsele
parandamisele. Vallavolikogu liikmeks olemisega peaks
kaasnema arusaam vastutusest kohaliku elanikkonna ees.
Seega tuleb kõige olulisemaid probleeme käsitleda julgelt
heatahtlikus ja lahendusi otsivas koostööõhkkonnas. Vallavolikogu liikme ettevalmistus tegutsemiseks rahvaesinduses
peaks olema kooskõlas nende ülesannete, kohustuste ja
vastutusega, mis kaasnevad selle austava rolliga. Et saada
täpsemat ülevaadet meie koduvallas toimuvast, kutsume valla
elanikke aktiivsemalt osalema nendel volikogu istungitel, kus
on päevakorras neid huvitavad teemad.
Samuti saate seeläbi teadlikumaks, milliste volikogu
liikmekandidaatide poolt järgmise aasta oktoobris toimuvatel
kohaliku omavalitsuste valimisel hääletada. Kindlasti on
enamus tänastest volikogu liikmetest väga tublid ja oskajad
inimesed omal alal. Kuid kohalike elanike heaolu eest
seismisel ei ole mitte kõik vallavolikogu liikmed selleks tööks
kõige sobivamad.
JANIKA TÕNTSEL ja HELINA KUUSK ,
Antsla valla elanikud

Kallid sõbrad!

23. detsember 4. advent
kell 11 Urvaste kirikus.
Laulab „Sügismeloodia“
kell 16 Antsla palvemajas
(Soo tn. 9)
24. detsember
Jõululaupäev
kell 17 Urvaste kirikus
liturgiline jumalateenistus.
Laulab koguduse naiskoor.
25. detsember Kristuse
sündimispüha
kell 11 Urvaste kirikus.
Kaetud on armulaud
26. detsember 2.
jõulupüha
kell 11 Urvaste pastoraadis
30. detsember
kell 16 Antsla palvemajas
(Soo tn. 9). Külas Kristjan
Luhamets. Raamatu
"Nahksepa palvemaja
Antslas" esitlus.
31. detsember
Vana-aastaõhtu
kell 17 Urvaste kirikus.
Kaetud on armulaud,
kell 23.45 Urvaste kirikus
kesköine aastavahetuspalvus
1. jaanuar Uusaasta
kell 11 Urvaste kirikus

Käes on aasta ilusaim aeg.
Puhas valge lumi katab maad
ja hinges on ootus. Kauaoodatud 2012 aasta jõulud
ongi varsti käes. Meie päkapikud Antsla Kultuuri- ja
Spordikeskuses teevad jätkuvalt tööd ja ei puhka enne, kui
jõuluvana kingikott pakitud
ja muud tööd-toimetused
tehtud.
26. detsembril kell 18.00
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses toimub Antsla valla
jõulupidu. Jõulupidu alustame kauni kontsertiga, kus
astuvad üles meie oma valla
huviringid, kes juba kooliaasta algusest saadik tublisti
harjutanud ja on nüüd valmis
meie ette astuma.
Pärast jõulukontserti pakuvad head tantsumuusikat ja
meelelahutust Ivar Hansen
& Annely Ott (Päris Anny).
Kõik olete väga oodatud
kontserdile, peole ja muidu
heasse seltskonda.
Jõulud peetud ja ongi üks
aasta jälle lõppemas. Enne
Uue-Aasta saabumist saadetakse ära vana. Vana Aasta
saadame seekord ära karnevaliga.
Selle aasta 362. päeval
ehk 28. detsembril, kell
21.00, peale oletatavat maailmalõppu on Teil võimalus
saada oma sõpradega taas
kokku Antsla kesklinnas,
kuuse juures, et seal siis juba
trummipõrinate, pasuna-kooride ja tõrvikute valguse
saatel ühineda 2012 aastalõpu karnevaliga. Õmble
endale ise kostüüm või laena
sõbra käest, meisterda mask,
osta parukas või kleebi endale lihtsalt vuntsid ette, tee
ennast metsaloomaks, punamütsikeseks või lumekuningannaks ning sea sammud
Antsla kesklinna platsile kuuse juurde, kust saab alguse
rongkäik, mis suundub läbi
linna Antsla Kultuuri- ja
spordikeskusesse, kus igat
täiskasvanut piletilunastajat
kostitatakse maitselt maheda
tervitusjoogiga.
Karnevalitrall kestab varajaste hommikutundideni.
Head tantsumuusikat pakuvad ansamblid Kuta &
Kahtlane Sahin, Söberid,
Cosmo ja üllatusesinejad.
Ära noruta selle aasta viimastel päevadel kodus, vaid tule
ja pidutse koos meiega.
Seniks aga soovime kõigile
tervist, jõudu, armastust,
kauneid saabuvaid jõule ja
edukat uut aastat. Hoidke
üksteist.

Kaua võib või on see järjekordne JOKK?
Viimastel päevadel on
minu poole pöördunud mitmed Antsla valla inimesed
küsimusega, et miks Hauka
Veloklubi kogub rajamasina
ostmiseks annetustena raha.
Probleem ei ole mitte see, et
soovitakse osta rajamasinat,
vaid see, et selleks otstarbeks
peaks vallas masin juba olemas olema. Peaks, aga kahjuks enam ei ole. Minu arvates on tekkinud olukorda vaja
täpsemalt selgitada.
Algab kogu lugu ikka
sellest, et MTÜ Spordiklubi
Corsa GYM soetas PRIA ja
Antsla valla rahadega jõusaali seadmed ning lumesaani koos rajamasinaga.
Lepingu alusel on need ette
nähtud avalikuks kasutamiseks Antsla vallas. Kuivõrd juba eelmisel talvel oli
probleeme suusaraja hooldamisega ja jõusaali seadmed
„jalutasid“ sama MTÜ Võru
jõusaali, siis hakkasid mõned
volikogu liikmed juba selle
aasta kevadel seadmete asukoha kohta järelpäringuid tegema. Nüüdseks on asjalood
aga paljuski muutunud.
Lõpuks „ärkas“ ka Antsla
vallavanem ja avastas, et
MTÜ ei täidagi lepingust
tulenevaid kokkuleppeid.
Augustis saatis vallavanem
Gert Goršanovile (mitte
MTÜ-le) suhteliselt sõbraliku kirja, kus tegi ettepaneku
lahendada tekkinud arusaamatused ja avada taas jõusaal
koos kõigi projektist saadud
seadmetega 17. septembriks.
Jõusaal jäi suletuks, kusjuu-

res sügisel viidi ära ka kõik
viimased asjad.
Mul ei ole küll päris kindlaid fakte, aga meie andmetel
on väga tõenäoliselt maha
müüdud ka lumesaan, kuigi
seda projektist tulenevalt teha
ei tohi. Kindel on see, et lumesaani Antsla vallas ei ole.
Äriregistri andmetel ei ole
alates 17.09.2012 Gert Goršanov enam MTÜ Spordiklubi Corsa GYM juhatuse
liige. Nüüd on seal kaks päris
huvitava taustaga isikut, aga
eks need andmed leiab igaüks
ise soovi korral internetist
üles (www.rik.ee). Gert Goršanov on aga juba uute asutustega seotud: 14.05.2012.a
juhatuse liige OÜ-s Cosanostra ja 21.09.2012.a juhatuse liige Võru Poksiklubis
Corsagym (uus MTÜ). Mõlemad asutused on registreeritud Võrus, Oja tn. 1.
Sellele aadressile hakkasid
juba 2011. aastal „kolima“ ka
Antsla valda planeeritud jõusaaliseadmed.
Praeguseks on Antsla vallavalitsuse poolt kirjad saadetud nii PRIA-le kui ka
politseile, aga tõenäosus, et
need asjad Antsla valda tagasi
jõuavad, on väga väike, et
mitte öelda olematu.
20. novembri volikogus,
kus pöördumine politseisse
ette loeti, oli volikogu liige
Goršanov ka ise kohal. Tema
olek oli 100% selline nagu
see kõik ei puudutakski teda.
Mitte ühelegi küsimusele ta
ei vastanud, mitte ühtegi lisaselgitust ei andnud. Minu kü-

Vee- ja kanalisatsiooni hinnad alates jaanuarist 2013
1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad
Kehtestada alates 01. jaanuarist 2013. a vee- ja kanalisatsiooniteenuste
hinnad koos 20%-lise käibemaksuga alljärgnevalt:
filtreeritud vesi- ja kanalisatsioon
2,69 eurot m³
filtreerimata vesi- ja kanalisatsioon
2,39 eurot m³
filtreeritud vesi
1,10 eurot m³
filtreerimata vesi
0,80 eurot m³
heitvee kanaliseerimine
1,60 eurot m³
sadevee kanaliseerimine
0.78 eurot m³
fekaalide purgimine
6,00 eurot m³
2. Vee- ja kanalisatsiooniga liitunutele abonenttasud
Kehtestada alates 01. jaanuarist 2013. a vee- ja kanalisatsiooniga
liitunutele abonenttasud alljärgnevalt:
1) abonenttasu veega liitunutele
veelugeja läbimõõt kuni 20 mm
0,9 eurot kuus
veelugeja läbimõõt üle 20 mm, toru iga mm kohta
0,6 eurot kuus
2) abonenttasu kanalisatsiooniga liitunutele
veelugeja läbimõõt kuni 20 mm
0,9 eurot kuus
veelugeja läbimõõt üle 20 mm, toru iga mm kohta
0,6 eurot kuus

simusele, et kas projektiga
saadud asjad on vähemalt
alles, kehitas Gert vaid õlgu.
Varsti peale avalduse ette
lugemist vallavanem koosolekult lahkus ja mõned minutid hiljem ka Gert (märkusena, see oli volikogu 1.
päevakorrapunkt). Hämmastav, kuidas selline inimene
saab jätkuvalt olla vallavolikogu liige ja kuidas ta
ikka veel leiab endale toetajaid ...
Praeguseks on politseilt
ka vastus tulnud ja kriminaalasja ei algatata. Vallavanem küll lubas, et vald
nõuab oma osaluse tagasi,
aga kellelt ja mida sa enam
nõuad. Mina arvan, et MTÜd Spordiklubi Corsa Gym
varsti enam ei ole. Paberil
võid ju nõuda, aga „see rong
on vist juba läinud“. PRIA
tegeleb probleemiga edasi ja
me loodame, et mingi õiglus
on Eestis ikka olemas.
Loodan, et Hauka Veloklubi saab hädapärase rajaseadme lähiajal ostetud ja
suusasõidud ei jää selle pärast
sõitmata. Loodetavasti planeeritakse Antsla valla 2013.
aasta eelarvesse terviseraja
hooldusseadmed, mis jäävad
valla omandisse ja mõne tubli
mehe hallata. Meil on veel
palju inimesi, kellel on olemas ausus ja tahe midagi
Antsla heaks teha.
Tulge terviserajale! Kauneid jõule ja lootusrikast uut
2013. aastat!
MERIKE PRÄTZ,
Antsla vallavolikogu liige
SILMAARSTI VASTUVÕTT
Valgas,Vabaduse 26
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14.00 -17.00
8.00 - 12.00
8.00 - 13.00
8.00 - 12.00

Visiiditasu haigekassa
kindlustusega 3 EUR
Registreerimine
tel 766 1518 või
www.silmaarst-vihmann.ee
Lugupidamisega Viljar Vihmann,
Silmaarst Viljar Vihmann OÜ

Antsla KSK rõõmsameelne
meeskond

KUHU MINNA, MIDA TEHA
Kuupäevad võivad üritustel
muutuda. Täpsem info: www.
antsla.ee/kalender
jaanuar Noorte talvepäevad
9. jaanuar Antsla valla noorte ja
noortejuhtide kohtumine Antsla
KSK-s
17. jaanuar Filmiõhtu noorteklubis
19. jaanuar Kodutütarde vabariiklik kogunemine Antsla KSK-s
jaanuar Talispordipäev
veebruar Lumelinna ehitus
8. veebruar Retropidu Antsla
KSK-s
13. veebruar Antsla valla noorte
ja noortejuhtide kohtumine
Antsla KSK-s
15. veebruar Võrumaa noorte
sõbrapäev Antsla KSK-s
22. veebruar Eesti Vabariigi 95.
iseseisvuspäeva kontsert Antsla Gümnaasiumis
22. veebruar Noorteõhtu euroopa noortega Antsla KSK-s
24. veebruar Iseseisvuspäevale
pühendatud rivistus
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ILUTULESTIKUGA
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ALGUS 01.01.2013 KELL 00.00

Tuntumaid videohitte vastavalt rahva soovile
70-80-90-ndatest sekka tänapäeva
toob meieni

DJ ELAR MERELAID
Saaremaalt

BAAR

PILET 5 €

TULE JAGA OMA UUSAASTASOOVE
JA TERVITUSI SÕPRADEGA

BOOSE SELTS
Toetab Veski Pubi

Küljendus: Kuhjakurv OÜ • Trükk: Paar OÜ

Üleskutse valla elanikele

foto: Kertu Reva
KIRIKUTEATED
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Joonisel 3 on valdkonnad ning teenused/tegevused, millega inimesed
on rahul. Selle joonise
puhul tuleks nimetada
asjaolu, et sedavõrd palju
tõsteti esile erinevate
MTÜ'de ehk kodanikuühenduste tegemisi. Seda
vaatamata sellele, et selline vastusevariant jäi rahuloluküsimusest välja.
Haljastuse ja heakorra
puhul rõhutati paljude
vastajate poolt seda, et olukord on muutumas paremaks, kuid rõhutati, et veel
palju on ka teha.
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Antsla elanike rahulolu
uuring vallas osutatavate teenustega korraldati oktoobri
lõpust 15. novembrini. Eesmärgiks oli saada tagasisidet
elanikelt milliste teenustega
ollakse rahul millistega mitte.
Kõigil soovijatel oli võimalus avaldada oma arvamust täites paberankeet või
vastates küsimustele elektrooniliselt. Alljärgnevalt teen
lühikokkuvõtte laekunud 290
vastuse põhjal. Põhimõtteliselt võiks vastustele tuginedes kirjutada täis nii käesoleva kui ka veebruarikuise
Antsla valla Lehe, kuid ülevaate vastanute arvamusest
annavad päris hästi edasi ka
juuresolevad joonised koos
lühikeste selgitustega.

Joonis 1 kujutab pingerida, kus vasakule jäävad
valdkonnad, millega ollakse enim rahul (number
tulbal näitab rahulolu %)
ning paremal on esitatud
need valdkonnad millega
rahul ei olda.
Enim oldi rahul lasteaia, raamatukogude ja prügimajandusega. Viimatimainitu oli mõned aastad
tagasi väga terav teema,
kui inimesed väitsid, et
nemad prügi ei tekita.
Rahulolematud oldi pangateenustega, mida tegelikult enam Antslas ei osutata, kõnniteedega ning
politsei tööga.
Kõnniteed. Tervelt 77
% vastajatest pole rahul
kõnniteedega. Miks enamus kõnniteedest on nagu
nad on, võiks siinkirjutaja
arvates pärida volikogu
käest. Arvatav põhjus on
see, et volikogu pole seda
valdkonda tänaseni väga
oluliseks pidanud.
Miks meil pole enam
pangateenuseid, millega
rahulolematus on kõige
suurem? Kui üldse põhjusi
otsida, siis selleks on pidevalt kahanev elanike arv
kogu piirkonnas. See on ka

Antsla valla 2013 aasta
kalendri koostamine polnud
ühe inimese iseäraline kiiks
vaid tõi silmailu ning äratundmisrõõmu ka paljudele
teistele, seda nii vanade
fotode, eriti aga huvitavate ja
tänasesse päeva kanduvate
uudisnuppude näol. Mõnigi
teist võib leida enesele tuttavaid näojooni kalendrist
vastuvaatavatelt inimestelt.
Omalgi oli õnn kalendri
tarvis fotosid otsides nii mõnegi pealt neist oma vanaisa
leida.
Äraütlemata põnev oli iga
kalendris oleva foto jaoks
vastav uudisnupp vanadest
ajalehtedest üles otsida, samuti nagu ka vastupidi. Omal
ajal, kooli ajalootundides
paistis kõik räägitav ja õpitav
kuidagi kauge ja võõras. Seda
kõike aga vanu ajalehti lapates mitte öelda ei saa.
Alustades 1880-ndatest
polnud sellist kohta nagu
Antsla veel ollagi. Nii oli just
Urvaste kihelkond see, mille
kaudu ja tänu „Tartu Postimehele“ väheseid killukesi
aegade tagant ka Antsla
piirkonna kohta leida võis.
Oli väga kaasahaarav lu-

üheks põhjuseks, miks pole Tarbijate Ühistul Antslas arvestatavat konkurenti. Viimast soovisid paljud
küsitlusele vastajad. Elanike vähenemise pärast võib
5-7 aasta pärast rääkida
gümnaasiumist Antslas
mineviku vormis. Seda
vaatamata asjaolule, et
valdavalt hindavad inimesed Antsla Gümnaasiumis tehtavat kõrgelt
ning on vastu gümnaasiumi kaotamisele.
Must joon esimesel
joonisel koos numbritega
näitab mitu % vastajatest
ei puutu enda arvates antud
valdkonnaga kokku. On
üllatav, et vastanutest 33%
ei puutu kokku volikogu
tööga ja 23% vallavalituse
tööga. Võimalik, et vastanud ei teadvusta oma
kokkupuudet, sest vaevalt,
et viiendik valla elanikest
sõidab vaid riigiteedel, ei
osale ühelgi vallas toimuval kultuuri- ja spordiüritusel, ei saada lapsi lasteaeda või kooli ning nähes
jõuluvalgustusi suleb kiirelt silmad jne. Teisisõnu,
kõik Antsla valla haldusterritooriumil elavad inimesed puutuvad kokku
vallavalitsuse kui ka volikogu tööga.
Joonisel 2 on pingerida
probleemsematest valdkondadest mis vajaksid
küsitlusele vastanute arvates lahendust esmajärjekorras.
Siin tasub märkimist
kaubanduse valdkond. Kui
290 vastajast ligi pooled
olid kaubandusega rahul
siis sellele küsimusele vastates pidasid 42 vastajat
olukorda mitterahuldavaks ning soovisid selles
kiireid muutusi. Suurimaks probleemiks peeti
konkurentsi puudumist
ning kõrgeid hindu.

geda, kuidas I ilmasõja lahingutegevus aeglaselt, kuid järjekindlalt siia kanti ligines.
Lugeda uudiseid sellest, kuidas keegi kohalik omale õnnetu otsa kaugel sõjatandril
leidis. Kuidas näiteks Antsla
Kaubatarvitajate Ühistu esimene esimees kuskil kaugel
viga on saanud. Kuidas esimesed sõjapõgenikud Antsla
maile jõuavad ning mil moel
mõned neist siin seadustega
pahuksisse satuvad.
Sama huvitav oli vabadussõda ja sellega seonduv
ning sellele järgnenud mõningaliste tagasilöökidega
kiire majanduslik areng.
Mismoodi saabusid piirkonda esimesed automobiilid ja
mootorrattad, jalgratastest
rääkimata. Kui kiiresti tekkis
ja arenes autobussi transport.
Oli huvitav teada saada, et
1938/39 aastal püstitatud
plaanid nägid ette uute koolimajade ehitamist Kraavi ja
Kaika külla. Siinne rendipinda kasutanud pangakontor
plaanis ehitama hakata oma
pangahoonet. Põllumeeste
seltsil oli kavas täis ehitada
Põllumeeste aia nimeline
roheala jne. Selle asemel tuli

KALEV JOAB,
arenguspetsialist
Küsitluse tulemusi palusin
kommenteerida volikogu esimehel ja abivallavanemal.
1. Mis oli küsitluse tulemustes teile üllatavat?
2. Kas arvestate vastustest
tulenevaga edaspidiste otsuste vastuvõtmisel ?
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KURMET MÜÜRSEPP:
1. Üllatas suur küsitluses
osalejate arv. On hea meel, et
vallarahvas ei ole passiivne
ning on võtnud seda küsitlust
tõsiselt. Ligi 300 vastaja
arvamus on alus küsitluses
väljatoodud teemadega senisest tõsisemalt tegelema.
2. Jah, kindlasti. Kuna teede
korrashoiu ja sotsiaalvaldkonna eest on otsene vastutus
Vallavalitsusel, siis sellest
tulenevalt tuleb juba 2013
jaanuaris volikogu komisjonides arutusele, kuidas neid
kitsaskohti lahendada.
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USTAV ALLAS:
1. Ootasime aktiivsemat osalemist. 3620 elanikust 290
vastajat on liiga vähe.
2. Nüüd on vaja saadud vastuseid konkreetsemalt analüüsida, arvestada valda kui
tervikut mitte ainult Antsla
linna ja ümbrust. Üldiselt olid
ülestõstatatud probleemid
vallavalitsusele teada. Täname heade ettepanekute ja ka
kriitiliste märkuste eest. Arvestame nendega meie edaspidistes tegemistes.

aga ligi 50 aastat kestnud
„must auk“, mis imes kogu
arengu, elu teistele rööbastele
sundides. Antsla, mis võinuks
tänasel päeval välja näha sama huvitav kui Mustla alevik
Viljandimaal, hävines 1944
aastal 90 % ulatuses.
Läbi aastakümnete uudiseid lugedes on täheldatav
tõsiasi, et Antsla piirkonnas
vähe tulekahjusid on, kuna
ülejäänud Võrumaal neist õnnetustest nõnda palju kirjutet.
Ehk oli siin oma roll mängida
Antsla ühel esimesel seltsil,
Antsla priitahtlike pritsimeeste seltsil.
Tugevalt paistsid silma
uudised Rõuge kandist, mis
väga tihedalt kirikuga seotud
olid, samal ajal kui sõnapaar
„Antsla ja kirik“ või „Antsla
ja usk“ ühes uudises väga
vähe mainimist leidis, kui
üldse. Nii on 1938. aasta mai
„Elu“ kirjutanud: „ Ega vist
kusagil Eestis mujal pole
surnuaeda, mis oleks pühitsemata jumala sõnaga, aga
Antslas on ja sinna on juba
maetud kaks surnutki“.
Valus teema paistis omal
ajal olevat Antslale linna
staatuse andmine. Pigem oli

Head pensioniealised
Antsla valla elanikud
Soovime teid ka tänavu
pühade puhul meeles
pidada ning kinkida
Antsla valla kalendri
2013. Palun tulge oma
kingitusele järele Antsla
vallamajja, sotsiaaltöötajate kabinetti. Juhul kui te
ei saa ise tulla, paluge
naabreid, tuttavaid või
sugulasi. Kalendreid saab
kätte kuni 10. jaanuarini
2013. Peale seda lähevad
allesjäänud kalendrid
müüki.
tegemist ühe mehe ettevõtmisega. Väljavõte 1939. aasta
lehest:
Ühelt teiselt healt naabrimehelt pärisin: „Kas on õige,
et Wana Kiwi on Antsla linna
linnaks sõdinud?“
„Ega sa seda lehte ei pane?“
„Jumal hoidku inimene, ei
mõtlegi.“
„Siis ma ütlen. See rohkem
saladuse asi.”
„Noh?!“ põlen uudishimust.
Ja teine sosistab kohe kurapoole kõrva: „Jumal lõi maailma, ja Karl Kiwi Antsla liina
– ega sa ei pane lehte“?

KALEV JOAB

foto: JAANUS MARK

Võrumaa käsitöö näitusmüük Toompeal,
järjekorras 12. on selleks aastaks lõppenud.
Suur tänu kõigile tegijatele!
Palju jõudu, uusi huvitavaid ideid ja lahendusi uuel
aastal! Rahulikke ja valgeid jõule kõigile!

Elion pakub Tsoorus kiiret
internetti ja nutitelevisiooni
Värske uudisena on Elionil hea meel teatada Tsooru
kandi rahvale, et nüüdsest on
võimalik kasutada kaasaegset
lahendust, mis pakub koduklientidele kiiremat interneti-, digitelefoni- ja televisiooniteenust.
Uut lahendust saavad
kasutama hakata nii praegu-

sed kui ka uued kliendid, kel
sidekaabel koju jõuab.
Kõigil huvilistel soovitame pöörduda Elioni Võru
esindusse Kagu Keskuses.
Uue lahenduse jaoks vajalikud seadmed saab kasutamiseks samuti Elioni esindusest.
ELION
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Rõõmustavat Antsla Gümnaasiumi töös 2012.aastal
Antsla Gümnaasiumi pere
teeb oma tegemistest iga kalendri- ja õppeaasta lõpul
kokkuvõtteid. Tunnustades
edusamme ning kavandades
vajakajäämiste kõrvaldamist
on kümme aastat valitud Antsla
Gümnaasiumi aasta tegu ,
milleks 2012. aastal oli:
-ÕPILASTE HEA ESINEMINE
AINEOLÜMPIAADIDEL, KONKURSSIDEL,VÕISTLUSTEL JA
PROJEKTITÖÖS.
- PÕHIKOOLI UUE ÕPPEKAVA RAKENDAMINE JA
GÜMNAASIUMIOSA UUE
ÕPPEKAVA KOOSTAMINE
-Koolis valitsev meeldiv õhkkond, üksteisemõistmine, hea
mikrokliima ning
koolikultuur kindlustab häid tulemusi. Edu saavutamist toetasid
õpilaste-õpetajate vahelised
head suhted, huvigruppidega
arvestamine ning kooli traditsioonid.
- Hästi ja tulemuslikult tegeldi
nii andekate kui õpiabi vajavate õpilastega.
-Õpetamisel kasutati rohkem
e-õppe võimalusi.
-Koolis olid õppe mitmekesistamiseks ja teadmistepagasi
suurendamiseks külalisesinejad. Rakendusid nn“ meistriklassid“, kus oma ala tipptegijad viisid läbi õppetööd
meie kooli õpilastele. Nii esines astronoomiat ning poliitilist süsteemi õpetavaga EV
Riigikogu esimees Ene Ergma;
suusatamise koolituspäeva viis
läbi Jaak Mae; rõivadisaini
õpetas ning meie õpilasi konsulteeris vilistlane moekunstnik Kristiina Viirpalu; tippkokk Angelica Asuküll õpetas
õpilastele söögivalmistamist.
- Õpetamine eesti keele ja
matemaatika lisatundides, töö
pikapäeva-, logopeedilistes ja
õpiabi rühmades, abiõpetajate
töö, individuaalsete õppekavade ja tugisüsteemide rakendamine arvestas enam õppija isikut ning tagas õpiedu.
Toimis õpetajate/ õpilase/ tema
vanemate ümarlaud ning sotsiaalvõrgustiku töö koos valla
sotsiaaltöötajatega.
- Viisakas ja hea käitumine on
au sees. Eeskujulikult käitujaid
oli I astmes 48,1%, II astmes
46,2%, III astmes 36,9%, gümnaasiumi osas 29,1%.
-Kiituskirjaga klassi lõpetanute arv 8 49 s.o. 13,1%) tõusis kõikides kooliastmetes: I
astmes oli neid õpilasi 29,1%,
II astmes 16,5%, III astmes
6,8%. Kooli lõpetasid Katry
Ahi ja Andre Kurg kuldmedaliga ning Raul Paat ja Marek
Pant hõbemedaliga.
-„4“ ja „5“ õppijaid oli 36,7%
sh. I aste 44,3%, II aste 40,7%,
III aste 35,9% ja gümnaasiu-

miaste18,4%.Parimate õppurite vastuvõtul osales 177 õpilast.
-Põhikooli lõpueksamite tulemused olid paremad vabariigi
koolidega võrreldes inglise
keelest, ajaloost, geograafiast
ja füüsikast; maakonnas eesti
keelest, ajaloost, bioloogiast,
inglise keelest, geograafiast ja
füüsikast.
- Meie õpilastel olid vabariiklike 3. ja 6.kl. emakeel ja
matemaatikatasemetööde
keskmised hinded kõrgemad
Võru maakonna koolide keskmistest.
- Abiturientide riigieksamite
tulemused olid parimad ühiskonnaõpetuses, Eesti Vabariigi koolide keskmise hinde
järgi olime 16.kohal.
- Antsla Gümnaasiumi 376
õpilasest osales 42,6% s.o. 160
õpil. olümpiaadide maakonnavoorus kokku 260 korral. Osaleti 28 olümpiaadil st. kõikidel
v.a. majandusolümpiaad. Auhinnalisi võimalikke esikolmiku kohti saadi 28 ja Antsla
Gümnaasium oli maakonnas
II kohal .Õpilasi juhendas 29
õpetajat.
- Enim osalesid olümpiaadidel
Maria Hommik 8a kl. (kokku
15 olümpiaadi, võistlust ja
konkurssi); Tuule Müürsepp 7a
kl. ( kokku 5 vabariiklikku ja 8
maakondlikku ol.), Maarja Ots
8a kl. (9 ol.), Karmen Tumanov
6b kl.(8 ol.), Hanna Hillak 5a
kl.(7 ol.).
-Häid tulemusi saavutati rohkearvulistel konkurssidel ja
projektides.
-Põhikoolis vähenes kodustel
põhjustel puudumine. Õppeaastas ei puudunud ühtegi
tundi 1. kl. Henri Laul, 2a kl.
Carolyn Serõševa, 2b kl. Kätlin
Raud, 3b kl. Kalvin Klaar, 5a
kl.Andre Tammsalu, 6a kl.
Tõnis Urbanik 6b kl. Timo
Lešin, Birgit Vee,7b kl. Mariann Puija, 9a kl. Kert Jallai,
Maiken Tammsalu.
- Haridusteed jätkab enamik
koolilõpetajaid, gümnaasiumi
lõpetajatest 53,3% jätkasid
kõrgkoolides,12b klassilõpetanutest omandab koguni 83,3
% kõrgharidust .
- Hästi toimis töötajate ja õpilaste töö tunnustamine: koos
õppestipendiumiga ning nime
kooli auraamatusse kandmisega sai tunnustuse “AG aasta
õpilane 2011/2012” Tuule
Müürsepp7a kl., tunnustuse
“AG aasta töötaja 2012” pälvis
Urmas Kiidron.
Parimatele ainetundjatele
väljastati kooliaasta lõpus
kooli tunnustuskiri.
-Toimusid austamisüritused
parimatele õppuritele. Usinamad õppurid said õppeveerandis ühe koolivaba päeva,

mida kasutati otstarbekalt.
- Eesti Vabariigi aastapäeva
aktusel anti välja kooli kõige
enam toetanud organisatsioonile/eraisikule tunnustus
”Antsla Gümnaasiumi parim
sõber 2011”. Selle pälvisid
Oleg Aarna ja firmadest OÜ
Polüpakend (juht Kalmer
Pavel).
- Aktusel anti välja ka tunnustused: Hea õppija: Tuule Müürsepp 7a kl., Martin Raudsepp
11b kl. Parim uurimistöö tegija: Karmen Tumanov 6b kl.,
Aktiivne õpilasesinduse liige:
Liis Tenno 12b kl. Parim
sportlane: Jürgen Annus 12b
kl., Koostöösõbralikum lapsevanem: Karille Bergmann, Parim taidleja: Maria Hommik 8a
kl., Marek Pant 12b kl., Tubli
töötaja: Kersti Kutsar .
- Õpilastele esinesid „Tagasi
kooli“ raames vilistlased Urmo
Hinn, Anne Kannimäe, Anna
Marita Laanemaa, Pille Lemats, Kertu Niilus, Alvar Paal,
Grethel Rätsep, Sirgit Sikk,
Kaire Tsäro.
- Antsla Gümnaasiumi muuseumi töö oli õpilasi hariv
- Õpilaste rakendamine projekti- ja uurimistöös oli hea,
uuriv õppimine au sees; rakendusid uurimis- ja loovtööde
teostamise uued korrad. Ajaloo-alased uurimused on
tunnustatud vabariigis. Hariv
oli kooli XIII õpilaskonverents. Konverentsiks valmis 70
õpilasuurimust (sh 23 esitati
plenaarkoosolekul). Õpilasi
juhendas 21 õpetajat.
- Oluline tugi õppetööle oli
mälumänguturniir, seda tähtsustati võitjate preemiareisiga
AHHAA keskusse Tartus.
Võitjad olid 2a, 4b, 5a ja 10b
klassid.
- Edukas oli projektitöö, kooli
kinnitatud eelarvele saadi lisaks vahendeid 34 605 EUR,
mis kasutati koolikeskkonna
parendamiseks, õpilasürituste
korraldamiseks. Suurimad toetused saadi loodusõppe, IKT
rakenduste ja teadustöö läbiviimiseks. Projekte kirjutasid
L.Rebane, Ü.Anier, T.Laane,
H.Haljasorg, U.Soonvald,
H.Kool, L.Kukk, J.Härra,
M.Paat, M.Lõo, E.Hirson,
T.Raud, J.Tõntsel, K.Kamberg.
- KIK-i finantstoel rakendati
loodusainetes uusi õppevorme
ning õpet väljaspool klassiruume, aktiivsed oldi vabaõhuklassi
kasutamisel õuesõppeks.
Projektitöös saadi õppetööks olulist abi AG parimalt
sõbralt Tiigrihüppe SA.
- Koolis osales huvitegevuses
80% õpilastest. 6.a, 3.a ja 3.b
klassi kõik õpilased tegelesid
peale õppetööd huvitegevu-

Kus viga näed laita, seal tule ja aita!
Kaunis ja kauaoodatud
jõuluaeg on jälle saabunud.
Ka meie lasteaed on siginatsaginat täis. Püüame paariks
hetkeks sellest sagimisest
kõrvale astuda ja mõelda üksteisele vajalikuks olemisele.
On väga meeldiv tõdeda,
et meil on hulgaliselt toetavaid ja hoolivaid lapsevanemaid, lausa toetavaid suguvõsasid. Selle ehedaks näiteks on Õunakese rühma
mängumaja valmimine. Õunakese rühm oli meie lasteaia
kuuest rühmast ainuke, kellel
oma mängumaja puudus.
Lastevanemate koosolekul
pakkus lapsevanem Kerli
Hellamaa välja idee, et ehk
saavad nad oma pere ja teiste
lastevanemate abiga rühma
mängumaja ehitusel abistada.
Ideekohaselt pidi maja valmima palkidest.

Maja ehitus on väga ilus
näide ühe suure pere koostegemisest ja heasüdamlikkusest. Palgid maja ehituseks on pärit Hellamaade
oma metsast. Suured tänusõnad ja lugupidamine kuuluvad selle suure ja toreda
pere emale, kes kuuldes, et
lasteaeda mängumaja ehitamiseks on vaja palke, oli kohe
nõus need oma metsast loovutama. Suureks abistajaks
mängumaja ehitamisel olid
ka Kerli vennad Heiti ja
Henri. Henri soov oli ka see,
et maja peab saama laudadest
katuse.
Lastele mängumaja ehitamine oli väga omakasupüüdmatu heategevus, kuna
Õunakese rühm on sõimerühm ja selles rühmas on
lapsed enamasti ainult ühe
aasta. Eelmisel aastal oli

sõimerühmas Kerli tütar, sel
aastal on samas rühmas Kerli
poeg ja Sirli poeg. Järgmisel
aastal lähevad ka need lapsed
aiarühma, aga majake jääb
ikka sinna, kus ta oli. Poistel
endil küll veel lapsi pole,
ometi võtsid nad selle suure
töö ette, teades algusest peale, et palka tehtu eest ei
maksta. Tänulikud ollakse
aga küll. Uhke mängumaja
Õunakese rühma platsil on
valmis ja jääb ootama uusi
Hellamaa pere lapsi.
Tänuväärse teoga said
hakkama ka Sipsiku rühma
Matiase vanemad Elen Vareiko ja Jukka-Pekka Pussila.
Ühel ilusal esmaspäeval tööle
tulles tabas meid üllatus, kui
Sipsiku rühma mänguplatsil
toretses suur ja uhke mänguauto „Matu“. Küll lapsed
rõõmustasid! Ja mitte ainult

Aastal 2012 kiitusega klassi lõpetanud Antsla Gümnaasiumi õpilased
ses/oma hobidega. Koolis
töötas 16 ringi, sh. mudilas- ja
lastekooridele on kvaliteedi
tunnustuseks omistatud I kategooria.
- Kooli Õpilasesindus osales
Võrumaa ÕEL-i ja Eestimaa
ÕEL-i töös ning Antsla piirkonna noorsootöös, tegutses
õppeedukuse ja käitumise
heade tulemuste nimel.
- Rohkearvuline osavõtt ja
head saavutused olid spordis.
- Toimus hulgaliselt üritusi,
millest paremini õnnestusid
kooli sünnipäev, EV aastapäeva ja kodanikukultuuri
kuu üritused, A.Kersna mälestusvõistlused kergejõustikus,
XXI Antsla piirkonna õpilaste
laulu- ja tantsupidu, parimate
õpilaste tunnustamisüritused,
muusikali”Lumeeit” ettevalmistus ja etendused.
- Koolileht “Koolisilm” ilmus
regulaarselt. Jõulusoovide viimine õpilaste esituses asutustesse ja firmadesse toimus
traditsiooniliselt juba kümnendat aastat.
- Majanduse süvaõppe õpilaste
korraldatud õnnestunud heategevuslik jõululaat ja oksjon,
TORE heategevusüritused,
UNICEF-i üritused, jms
õpetasid lapsi paremini nägema enda kõrval teist inimest
ning tema vajadusi.
- Rõõmustas ja kasuks oli
tugiõpilaste ning TORE töö
noorematega tegelemisel.
- Tulemuslikud olid koostööprojektid sõpruskoolidega.
Käivitus uus koos Antsla
kooliga kümmet Euroopa kooli
hõlmav Comeniuse koostööprojekt.
- Töötajate sisukas enesetäiendamine ja õppimine tasemekoolituses kindlustas häid
tulemusi. Edukalt läbiti kõigi
õpetajate poolt Digi Tiigri
baaskoolitus vilistlase Evi Tarro juhtimisel ja loov- ning
uurimistöö pikk kursus. Lisaks
eeltoodule viisid pedagoogidele läbi koolitusi Enno Seli-

rand (suhtlemine,
imago),
Krista Uibu ja Piret Luik (uurimistöö), Angela Jakobson
(eneseabi meetodid), Evi Tarro
(Hot-potatoes), Riina Paat (esmaabi), Inga Ploom (vägivald koolitus koos lastevanematega), Urve Mets, Kairi Sulsenberg (IKT juhtimine), Heinar Kool ja Talvo Kont (hädaolukorra lahendam.). Õpetajad
esinesid sisekoolitustel ning
maakonna metoodikapäeval
Võrumaa õpetajatele.
- Õppematerjalide valmistamine õpetajate poolt hoogustus.
- Positiivses suunas on arenenud koostöö ja suhted lastevanematega. Koolitusi, koolielu korraldamisel kaasarääkimise võimalusi pakuti kõikide
õpilaste vanematele.
- Õpilased, lapsevanemad ja
kooli töötajad panustasid kooli
füüsilise õppekeskkonna parendamisse ja heaperemehelikku hoidmisse. Talgupäeval
„Teeme ära“ osales 95 in.
- Koolimaja ruume kasutati
säästvalt, eriti hästi I, II ja IV
kooliastme õpilaste poolt. Õpilasesinduse juhitud klassidevaheline võistlus “Puhas ja
korras klass” aitas sellele kaasa. Preemia pälvinud klassid: I
kooliaste 3.b, 3.a, 1.; II kooliaste 4.a , 4b,5.a ; III kooliaste
7.b , 7.a , 8.a ; IV kooliaste 10.a,
10.b , 12.a.
- Õpilaste abi koristajale on
tuntav klassi korrashoiul, personal töötab hoolsalt.
- Töötajate ühisüritused on
liitnud töökollektiivi ühise eesmärgi täitmiseks, tore oli
õpetajate päeva tähistamine
koos vallavalitsuse piduliku
vastuvõtuga.
- Kooli õpikeskkonna paranemine läbi koolimaja ruumide
renoveerimise, arvutite ja internetiühenduse kiiruse suurenemise, projektidest esitlustehnika ning õppevahendite
soetamise aitas tagada kõrgemaid tulemusi koolitöös. Rõõ-

Sipsiku rühma lapsed, sest ka
teiste rühmade lastel lubatakse lahkesti selle värvikireva autoga „sõitmas“ käia.
Ega lastevanemate abi
lasteaiale piirdu ainult materiaalse toetusega. Rõõm oli
kuulda, et Sipsiku rühma
lapsevanem Sirli Hellamaa
on tänavu lastele jõulupeoks
ise näidendi kirjutanud. Ja
näidendit õpivad seekord
hoopis lapsevanemad. Sellest
peab tulema üllatus lastele,
sest see on ju ikkagi nende
pidu. Väga vahva ja tänuväärne ettevõtmine!
Eestlastel on üks tore,
kõigile tuntud vanasõna:
“Kus viga näed laita, seal tule
ja aita!“ Lepatriinu rühma
lapsevanemad leidsid, et
nende lapsed küll lõunaund
magada ei saa, kui magamistoa akendel ruloosid ei ole.
Kuna lasteaia eelarvesse selleks ostuks raha planeeritud
ei olnud, siis otsustasid vanemad, et ostavad rulood oma

raha eest. Nii ka tehti. Siinkohal peab suured tänusõnad
ütlema Kareli vanematele
Anneka ja Kaarel Põdrale,
kes selle asjaajamise suuresti
oma õlule võtsid. Nüüd magavad väikesed Lepatriinud
ka oma päevaund just nagu
öösel.
Töö lasteaias on üsna
väsitav ja palju energiat
nõudev ja meid rõõmustab
väga, et leidub lapsevanemaid, kes ei pea paljuks
lasteaia töötajaid oma sooja
sõnaga toetada. Inimene ei
vaja alati materiaalset toetust.
Tihti piisabki siirast naeratusest, lahkest sõnast või lihtsast sõnast „Aitäh!“ , et tunda
end rõõmsa ja vajalikuna.
Tänan kõiki lahkeid, hakkajaid ja teotahtelisi lapsevanemaid!
Tänan Antsla Vallavalitsust ja Antsla Vallavolikogu
lasteaia heaks tehtud otsuste
ja abi eest!
Tänan kogu südamest

mu tegi ja tulevikus on enam
võimalusi pakkuv õpilaskodu
ruumide valmimine.
- Turvalisuse tõstmiseks valmis hädaolukorra lah. plaan
ning viidi läbi koolitused.
- Heatasemeline toitlustamine
kooli sööklas ning kooli majandusaia töö koolitoidu mitmekesistamisel ja maksumuse
alandamisel oli õpilasi toetav.
Piimanina programm võimaldas lisaks koolipiimale ka
koolipuuvilja toetust.
- Rõõmustav on kooli territooriumi heakord ja õpilaste
aktiivsus selle tagamisel.
- Asjaajamine oli vastavuses
seadustega. Kontrollidel ei
olnud koolile ettekirjutusi.
- Meie kooli käidi tutvustamas
piirkonna põhikoolides Kuldres, Osulas, Sõmerpalus, Lüllemäel, Rõuges, Keenis. Seda
tehti ka maakonna üritustel ja
infomessil.
- Küsitluse alusel on kooli
töötajate, lapsevanemate ja
õpilaste rahulolu kooliga kõrge, suurepärane ja hea hinnangu kooli tööle andis üle ¾
õpilastest ja lapsevanematest.
- Lõppeval aastal oli hea
koostöö valla juhtidega , Eesti
Kaitseliidu Võru Maleva Antsla Kompanii, Antsla Noorteklubi, Lusti Lasteaia, Antsla
Muusikakooli, Antsla Kultuuri- ja spordikeskuse ning
piirkonna firmadega. Firmadest olid suurimateks toetajateks ja partneriteks Antsla Tarbijate Ühistu, Sän& Män OÜ,
Polypakend OÜ.
Kooliga seotud inimesed
on panustanud 2012. a. palju
Antsla Gümnaasiumi tegevusse ja edusse. Suur tänu
kõigile osaluse eest! Toogu
2013. aasta KÕIGILE õnne
ja rahulolu, mis väljenduks
üksteisemõistmises, hoolivuses, eetilisuses ning töökuses.
HEINAR KOOL,
AG direktor

töökat lasteaia kollektiivi! Ei
saaks ju paljud Antsla valla
elanikud väga hästi hakkama,
kui teid, kes te oma tööd väga
suure entusiasmi ja südamega
teete, ei oleks.
Uus aasta toob endaga
kaasa uued väljakutsed, soovid ja lootused. Soovin Teile
kõikidele rahulikku jõuluaega, soojust südameisse ja
õnne kodudesse! Hoidke oma
kalleid sõpru, armastage
südamest oma lapsi ja lähedasi. Mõelgem ka edaspidi
palju häid mõtteid ja tehkem
need headeks tegudeks!
LY KALMET

