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Võrumaa suvi
on sume

Antsla Gümnaasiumi 43 õpilast õppisid väga hästi
Üks aastaring on taas lõpule
jõudnud. Meil koolirahval kulgeb
aasta omasoodu ja kalendriaasta
järgi võiks meil olla jõulud, st
aeg kui me teeme kokkuvõtteid
läinud perioodist ja plaane tulevikuks. Ma usun, et enamus õpilastes ja lastevanematest on rahul
tulemuste ning kooliaastaga.
Meie, õpetajad, oleme rahul. Sel
kevadel me tunnustasime 43 väga
hästi õppivat noort ja 100 tublit
õppurit. See on suurepärane tulemus.
Suur rõõm on tõdeda, et kuldse kiituskirja pälvinud õpilaste
hulgas on meie kooli gümnaasiumi lõpetajad Kelli Aia, kes
saab kuldmedali ja Mariann Puija,

kes saab hõbemedali. Aktiivsed ja
tublid ellu astujad on olnud
eeskujuks kõigile.
Meie kooli kõige tublimad
õpilased, kes peale väga hea
õppimise on edukalt esindanud
meie kooli aineolümpiaadidel,
spordivõistlustel, kes laulavad
kooris või annavad oma panuse
õpilasesinduses. Nende õpilaste
hulgas on tublisid klassivanemaid, tugiõpilasi ja väikesi professoreid.
Ainult väga hästi õppisid ja
käitusid meie koolis Lisanna
Haller, Elis Heitur, Hans Erik
Joab, Tõnu Kiik, Gregor Kuusik,
Maanus Lillmann, Magnus Lillmann, Kaarel Paat, Marleen

Rätsep, Henri Jõela, Marleen
Kerge, Lenna Kurss, Kadi Sulbi,
Kädi Sulbi, Kristjan Tuulas,
Aleks Antsi, Annabel Hirv, Jan
Fred Joab, Emil Saaroja, Berta
Varik, Tuuli Verš, Kristlyn Jaanimägi, Kärt Verš, Elena Kannimäe,
Helena Kriibi, Kristin Lust,
Konrad-Konnor Perli, Kristiina
Puija, Gerda Lepik, Sandra Jõela,
Karl-Sander Liiver, Kevin Värton, Diana Ots, Anett Ruven,
Getter Kõiv, Kadi Aripman,
Diana Liiv, Trine Tõniste, Kertu
Niit, Karl Joosep Põldsepp,
Karmen Tumanov.
Meie koolielus toimus meeleolukaid sündmusi, oli rõõme,
muresid, aga enamasti ikka

Rahvuslik konkurss „Eesti kaunis kodu”
Kodukaunistamise liikumise
alguseks Eestis peetakse 21.
aprilli 1936, mil moodustati Eesti
Kodukaunistamise Peakomitee.
Liikumise patrooniks on algusest
peale olnud Eesti Vabariigi
President. 1997. aastal taasalgatas
nõukogude ajal katkenud traditsiooni president Lennart Meri.
„Tehkem kodud puhtaks ja
kauniks nii seesmiselt kui väliselt.
See on kõige lihtsam ja jõukohasem viis muuta kaunimaks,
puhtamaks, rikkamaks ja tugevamaks kogu Eesti” kõneles Lennart
Meri kodukaunistamise aasta
väljakuulutamisel.

foto: KALEV JOAB

Igal aastal valivad neli suuremat linna ja maakonnad välja
laureaadid, keda esitada vabariiklikule konkursile.
1999. aastal registreeriti MTÜ
eesti Kodukaunistamise Ühendus
(EKKÜ), mis koordineerib presidendi poolt patroneeritavat kodukaunistamise liikumist. Ühenduse tegemistega saab kursis olla
kodulehe www. iluskodu.ee kaudu. Lisaks viiakse Eestis läbi teisigi samalaadseid, kuid eraalgatuslikke konkursse.
Piirkondlikule konkursile valib ja esitab oma kandidaadid iga
omavalitsus. Piirkondlikud hin-

damiskomisjonid külastavad
kodusid ning valivad välja parimad, keda esitada autasustamiseks Vabariigi Presidendile.
Konkursi võitnud kodude
fotodest koostatakse igal aastal
album „Eesti kaunis kodu”.
Augustikuus toimub võitjate
autasustamiseks tänuüritus, kus
Vabariigi President annab üle
auhinnad võitnud kodude omanikele.
Antsla vallas on komisjon
otsinud kauneid kodusid ringsõitu
tehes, viimastel aastatel on infot
saadud ka inimestelt, kes on
ilusaid kodusid märganud ja neist

Rõõm on tõdeda, et Antsla
vallas on palju kodusid, mis
muutuvad iga aastaga järjest
kaunimaks. Koduomaniku jaoks
ei ole kodu kunagi täiesti valmis,
komisjon näeb aastate jooksul
tehtud muudatusi ja tõstab esile
kodusid, mis on terviklikud,
omanäolised ja väljakujunenud
stiiliga.
Palju õnne võitjatele, jätkuvat
rõõmu ja rahulolu omaloodud
kaunitest kodudest!

Kätte on jõudmas kõige ilusam
aeg – jaaniaeg. Ööd on sumedad,
ööbikud laksutavad ja aeg-ajalt on
tunda grillilõhna – nii tavapärane
Eestimaa suvele. Jaaniajal on ikka
väiksemaid ja suuremaid vihmasagaraid, kosutuseks taimedele ja
ka meile endile. On taas võimalus
veeta pikemaid päevi väljas, kaugemal helendavatest ekraanidest.
Ma loodan, et me kõik oskame
unustada ka oma väiksemad
ekraanid ja ei pea käima igal pool
telefon kaasas. Nagu lapsepõlves
– siis lepiti hommikul või juba
eelmisel õhtul kokku, mis päeval
toimumas on, ei olnud võimalust
viimasel hetkel kellelegi mobiilikõnet teha. Proovime nüüd ka –
veidi rohkem ette planeerida. See
on ju ka hoolimine, üksteisest.
Hoolime ka oma kodust. Mõned nädalad tagasi sain sõnumi, et
Antsla linna palliplatsi juurde on
vaja suuremaid prügikaste – taara
ei mahu ära. Ma arvan, et neid suuremaid prügikaste ei ole sinna
tegelikult ikkagi vaja. Kes jõuab
täis pudeli palliplatsi juurde tuua,
see jõuab tühja taara ka ära viia.
Ja miks üldse peaks palliplatsi
juurde taaraga tulema? Hea küll,
kui see on vesi või mõni karastusjook. Paraku näeme sageli sealkandis erinevat alkoholitaarat ja
see küll sobilik ei ole. Sport ja
alkohol ei käi kokku. Lisaks on
veel tegemist avaliku kohaga. No
kuidas saab niimoodi eeskujuks
olla oma noorematele kaaslastele? Mis teie arvate noorte vanemad? Ehk peaks avaliku koha
käitumisreeglid praegu, suve
hakul, veel kord kodus üle
rääkima.
Käisin mõned nädalad tagasi
Vormsi saarel. Sealses vallavalitsuses oli üheks jututeemaks ka
avalik kord ja see, kuidas saare
elanikud ise oma kodu ja kodukorra eest hoolt kannavad. Ma ei
märganud seal maas vedelevaid
suitsukonisid, mida meil igal pool
ja igal sammul ikka ja jälle näha
on. Hea küll, seal on ka oluliselt
vähem inimesi, aga kodus ei viska
suitsumees koni igale poole maha, aga avalikus linnaruumis viskab. No miks ometi? Suitsukoni
ei kao loodusest ise ära, ei lagune
pudiks, vaid jääb pikaks, pikaks
ajaks meie keskkonda risustama.
Mõelge, mis saab, kui ühel hetkel
Antsla linnast tänavate koristamine ära jätta? Meie valla teistes
asulates seda ju ei olegi ja linnas
ka ainult keskuses. Kas see ei ole
veidi häbematu, et mõnede inimeste lohakust, peab keegi kolmas likvideerima? Me saame seda
ise muuta, oma suhtumisega. See
on ju meie ühine kodu!
Armastus kodu ja oma inimeste vastu tekib kodust endast.
Hoolime üksteisest ja oma kodust!
Võrumaa suvi on sume.
Kaunist suve kõigile ja ilusat
puhkust!

LIANA NEEVE,
haljastusspetsialist

MERIKE PRÄTZ,
Antsla vallavanem
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kordaminekuid.
Ma tahan tänada sõbraliku
koostöö eest kõiki õpilasi, lapsevanemaid, õpetajaid, koristajaid,
kokkasid, raamatukogu juhatajat,
arstitädi, remondionusid, IT-i
poisse, bussijuhti, kantselei juhatajat, paljundajat, majahoidjat,
huvijuhti, sotsiaalpedagoogi,
logopeedi, majandusjuhatajat ja
õppejuhti.
Soovin teile rõõmsat, päiksepaistelist suve. Ärge unustage
sealhulgas raamatulugemist ja
teisi rõõmu ja rahulolu pakkuvaid
tegevusi.
KATRIN MARTINFELD,
Antsla Gümnaasiumi direktor
teada andnud.
2017. a otsustas komisjon
esile tõsta järgnevaid kodusid
Antsla vallas:
• eramute kategoorias tiheasustusalal Ly Kalmeti kodu;
• hajaasustuse talude ja maakodude kategoorias Sirje ja
Viljard Nikluse maakodu;
• asutuste ja ettevõtete kategoorias Kaido Kuuse, Kairi
Kuuse Sillaotsa talu.
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Ülevaade vallavalitsuse
istungitest
24. mai 2017
Anti nõusolek Keskoja OÜ-le
avaliku ürituse „Antsla Jaanilaat”
korraldamiseks 23. juunil 2017. a
Antsla bussijaama juures asuval
maa-alal.
Noorteprojektide eelarvest
eraldati mittetulundustegevuseks
toetust 200 eurot Taisto Tammele
Tsooru külas asuva võrkpalliplatsi korrastamiseks.
Arutati sotsiaalvaldkonna
küsimusi. Väljastati kaks ehitusluba ning projekteerimistingimused Ähijärve lõkkekoha ja
Suuremäe telkimisala ehitusprojekti koostamiseks.
Tunnistati edukaks riigihanke
„Antsla Gümnaasiumihoone Ckorpuse välisfassaadi ja katuse
soojustamine” tulemus.
Kinnitati lihtsustatud korras
tellitud hangete „Lusti tee tänavavalgustuse elektriprojekti koostamine” ja „Ehitusgeoloogilised
uuringud Antslas aadressil Kooli
tee 12” tulemused.
Telliti teenustöö teedega seotud katastriüksuste mõõtmiseks.
Otsustati viia läbi riigihange
„Kesk tn 9 kinnistu parkla renoveerimine”.
Arutati läbi ja otsustati edastada volikogule kinnitamiseks
Antsla valla 2016. a majandusaasta aruanne”.
Kinnitati uued hinnad korraldatud jäätmeveole.
Arutati 11. mail 2017. a Antsla
Vallavalitsusele viie volikogu
liikmete poolt laekunud volikogu
otsuse eelnõu.

05. juuni 2017
Arutusel olid maakorralduslikud
küsimused.
Telliti teenustööna liiklusmärgid ja nende paigaldus.
Anti nõusolek MTÜ-le On
Vaja Teha avaliku ürituse „Jaanus
Kala viievõistlus” korraldamiseks 08. juulil 2017. a.
Ühele abivajajale määrati
tugiisiku teenus.
Kehtestati Antsla Kultuuri- ja
Spordikesku sele kuuluvatele
lavamoodulitele laenutamise hind
25 eurot/ööpäev.
Eraldati toetust 335 eurot
MTÜ-le Karula Hoiu Ühing
projekti „Karula kihelkonna
III laste suvine pillilaager 19.-23.
juunil 2017” kaasfinantseerimiseks.
Arutati psühholoogi teenuse
osutamise võimalust „Tugila”
projekti raames.
Arutati Antsla Vallavalitsusele
01.06.2017. a laekunud volikogu
otsuse eelnõu „Erihooldekeskus
rajamisega mittenõustumine ja
Antsla Vallavolikogu 12. juuli
2016.a otsuse nr 46 kehtetuks
tunnistamine”.
Toetati üle-eestilise laulupeo
„Vaba Rahva Laul” korraldajat
FIE Ülo Kannistot. Laulupeoga
tähistatakse 26-ndat Taasiseseisvumispäeva. Laulupidu toimub 19. augustil 2017. a Intsikurmus. Toetati Talupidajate
Liidu poolt korraldatavat üritust
„Võrumaa Põllumeeste päev”.
ANTSLA VALLAVALITSUS

Vallavolikogus otsustati
30. mail toimunud volikogu
istungil:
- Kinnitati Antsla valla 2016.
aasta majandusaasta aruanne.
- Kinnitati Antsla Gümnaasiumi põhimäärus.
- Kinnitati Antsla Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord.

-

Moodustati Antsla Vallavolikogu valimisteks valimisringkond, määrati volikogu
liikmete arv ning valimisringkonnas mandaatide arv.
- Moodustati Antsla valla valimiskomisjon.
HELLE SAVI,
sekretär-registripidaja

Lugupeetud Antsla valla
kalmistute külastajad!
Antsla metsakalmistul, Kraavi ja
Kaika kalmistul on olemas prügikonteinerid ning prügikotid kalmistul tekkivate looduses mittelagunevate jäätmete jaoks. Prügikonteineritesse tuleb panna küünlad, vanad kunstlilled, pärgade ja
kimpude plastikust alused, kile
jms. Prügikonteinerisse ei tohi
panna puulehti, oksi ega muud
looduses kõdunevat prügi. Kuna
konteinerid paiknevad mitmes
kohas kalmistutel, ei tohiks olla
keeruline enne äraviskamist jäätmed sorteerida. Kurb on tõdeda,
et ikka veel on paljud inimesed

harjunud mõttega, et kohe haudade vahetusse lähedusse võib
visata kogu prügi, mis kalmu
hooldamisel tekib ning lisaks tuua
sinna ka koduseid jäätmeid.
Antsla valla heakorraga tegelevad
inimesed näevad palju vaeva, et
kompostimiseks mõeldud hunnikutest korjata välja sinna valimatult visatud mittelagunevaid jäätmeid.
Palun ärge muutke oma
lähedaste viimset puhkepaika
prügilaks!
LIANA NEEVE,
haljastusspetsialist

Kasutatud arvutid (tasuta)
Arvutid on saabunud Norrast humanitaarabina. Kes soovivad endale
arvutit, helistada tel 5103 655 või
kirjutada meelis@antsla.ee ning
leppida täpsemalt kokku üleandmise
aja. Arvutid saab kätte vallamaja
teiselt korruselt.
Arvutid on kvaliteetsed HP (HewlettPackard) poolt toodetud.
Peamised tehnilised näitajad:
Protsessor: Intel Core2 Duo E6550
@ 2.33GHz (osa arvuteid).
AMD Athlon X2 B22 2,8 Ghz. B26 3,2
Ghz (osa arvuteid).
AMD Athlon X2 5200B @ 2,7GHz
(osa arvuteid)

Mälu (RAM): 4GB DDR2 ja DDR3.
Kõvaketas (HDD): 160GB SATA
enamus arvuteid, osadel ka 250GB
või 80GB.
Plaadilugeja: DVD-RW.
Monitor: 19". LCD (monitore on järel
ainult mõned).
Vastavalt võimalustele (kuni jätkub)
saab kaasa ka klaviatuuri ja hiire ning
voolujuhtmed. On ka osa arvuteid,
millel on puudu kas mälu (RAM) või
kõvaketas (HDD).
NB! Arvutid on TARKVARATA.
MEELIS KUUS,
IT-spetsialist

Valla
ametnike
ja töötajate
puhkused
2017. a.
Antsla Vallavalitsuse
ametnikud ja töötajad on
kollektiivpuhkusel
17. juulist 23. juulini ning
14. augustist 20. augustini.
Nimetatud ajavahemikel
kodanike vastuvõttu ei toimu.
Sünni registreerimise ja surma
registreerimise toiminguid saab
teha Võru Maavalitsuses.
VASTUVÕTUAJAD:
E: 13.00-16.00
T ja N: 9.00-12.00; 13.00-16.00
K ja R: 09.00-12.00

Nimi
Ellen Aia

Ametikoht
sekretär-asjaajaja

Ester Hommik maakorraldaja
Kalev Joab
arenguspetsialist
Avo Kirsbaum majandusspetsialist
Malle Kodu

sotsiaaltöötaja

Liana Neeve

haljastusspetsialist

Merike Prätz

vallavanem

Helle Savi

sekretär-registripidaja

Merle Tombak kultuuri- ja noorsootööspetsialist
vallasekretär
Tiina Vares

Eve Sikk

ehitus- ja keskkonnaspetsialist
pearaamatupidaja

Ester Kallion

vanemraamatupidaja

Elve Ladva

raamatupidaja

Enn Vasar

Tel 786 8348 või 786 8333
ANTSLA
VALLAVALITSUS

Alates
17.07.2017
14.08.2017
17.07.2017
07.08.2017
17.07.2017
03.07.2017
14.08.2017
17.07.2017
14.08.2017
17.07.2017
16.10.2017
26.06.2017
17.07.2017
14.08.2017
10.07.2017
14.08.2017
26.06.2017
14.08.2017
26.06.2017
17.07.2017
14.08.2017
10.07.2017
14.08.2017
10.07.2017
14.08.2017
17.07.2017
07.08.2017
17.07.2017
14.08.2017

Kuni
30.07.2017
20.08.2017
30.07.2017
21.08.2017
21.08.2017
23.07.2017
20.08.2017
31.07.2017
27.08.2017
23.07.2017
22.10.2017
02.07.2017
31.07.2017
20.08.2017
23.07.2017
20.08.2017
09.07.2017
20.08.2017
09.07.2017
23.07.2017
20.08.2017
31.07.2017
20.08.2017
23.07.2017
20.08.2017
23.07.2017
20.08.2017
30.07.2017
20.08.2017

Korraldatud jäätmeveo hinna kujunemisest
AS Ragn-Sells esitas 24. aprillil
2017.a Antsla Vallavalitsusele
taotluse jäätmeveohindade tõstmiseks. Antsla Vallavalitsuse 24.
mai 2017. a korraldusega nr 291
kinnitati korraldatud jäätmeveole
uued hinnad, mis hakkavad
kehtima alates 1. juulist 2017. a.
Praeguste olmejäätmete käitlemise puhul on vallaelanike
jaoks kõige soodsam lahendus
vedada kogutavad jäätmed Eesti
Energia Iru Jäätmepõletusjaama.
Seda vaatamata Antsla valla kaugusele Iru jäätmepõletusjaamast.
Eesti Energia Iru Jäätmepõletusjaama vastuvõtuhinnad on
viimase poolaasta jooksul kujunenud avalikel enampakkumistel.
Kui Ragn-Sells AS osales 2015.
aastal Antsla jäätmeveo hankel,
oli jäätmete üleandmisel Irus
väravahind 27 €/t. Iru Jäätmepõletusjaama jäätmete vastuvõtu
uus enampakkumine, uutele
kogustele toimus aprillis 2017.
Selle konkursi numbriks on EE2115 ja võitja hinnaks kujunes
44.44 €/t. See on hinnatase, millega peavad kõik jäätmete üleandjad edaspidi arvestama.
Käitlushinna osakaal jäätmete
koguhinnas üsna suur, sõltuvalt
mahuti suurusest 54-87%.

Jäätmeveo lõpphinda tarbijale
mõjutab ka diiselkütuse hinnamuutus. Teadaolevalt on valitsuse
ettepanekuna tõusnud korduvalt
kütuseaktsiis. Tervikuna on diiselkütuse hinnamuutus alates
26.11.2015 tanklates olnud 1.027
€/l. AS Ragn-Sells poolse hinnatõusu taotluse koostamise kuu-

päeval oli see tõusnud hinnani
1.199 €/l, mis on 16,7% hinnatõusu. Need kõik on põhjused
miks alates 1. juulist jäätmeveo
hinnad meie vallas pisut tõusevad.
ENN VASAR,
ehitus- ja keskkonnaspetsialist

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri
Antsla vallas
Hinnakiri kehtib alates 01.07.2017.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Jäätmeliik

Olmejäätmed

Paber ja
papp

Mahuti
tüüp
80 l
140 l
240 l
370 l
600 l
800 l
1100 l
1500 l
2500 l
4500 l
600 l
1500 l

* teostatakse
logistiliselt sobival ajal

Graafikujärgne Graafikuväline
tühjendus*
tühjendus
tellimisel
1.04
1.81
3.11
4.04
5.98
7.97
8.76
11.95
19.92
35.86
4.15
9.60

1.34
2.35
4.04
5.27
7.76
10.36
11.39
15.54
25.90
46.61
-

Konteineri
rent (kuu)
1.80
1.80
2.52
4.68
7.20
9.12
15.00
18.00
26.40
33.60
7.20
18.00

** Tühisõit on juhul, kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud jäätRakendatakse klientidele, kes ei täida korraldatud jäätmeveo tingimusi. mevedajale juurdepääsu mahutile, mahuti puudub või kui mahuKordusarve saatmine tasumata arve kohta - tk - 2.30 €
tis
on mittevastavad jäätmed
Võlateate saatmine tasumata arve kohta - tk - 3.81 €
**** RS võtmega kodeeritud luku
Tühisõit** - kord - 140 L tühjendushind
ostmisel ei lisandu luku avamise
Konteinerivälised pakendatud jäätmed - m3 - 30.00 €
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Sel aastal siis sedamoodi
varakult Meistrite Päeva reklaami
märkasid ning selle külastamise
plaani võtsid kui ka nende üle, kes
panid tähele, et pargis miski
sagimine toimub ja uudistama
tulid.
Esmase tagasiside põhjal jäid
osalenud meistrid ning loodetavasti ka enamik külastajatest
päevaga rahule. Suur osa söödavast kraamist müüdi toidumeistfoto: KALEV JOAB

Meistrite Päev 2017 on nüüd ilus
ajalugu ja paslik oleks tänada
kõiki, kes selle teokssaamisele
kaasa aitasid. Algatuseks suur
tänu Laste Vabariigi meeskonnale – usume, et need kaks ettevõtmist toetasid teineteist igati
ning kogu päev sai mitmekesisem
ja tegevusterohkem ning tõi ka
külastajaid lisaks. Hea meel on nii
nende külastajate üle, kes juba

foto: KALEV JOAB

Meistrite
Päeva
tänukontsert
Meistritele ja
kogukonnale,
Vana-Antsla
Teatriaidas.
Lauri
Õunapuu,
Meelika
Hainsoo ja
Lee
Õunapuu.

rite poolt läbi ning meistrite
töötoad olid päeva lõpuni hõivatud. Rahvas tšillis ning nautis
koleilmade keskele eksinud suvepäeva mõnuga.
Edukalt on möödas ka ekskursioonid meistrite juurde. Kes
osales, see teab. Ja muidugi tänukontsert „Meistritele ja kogukonnale“. Meelika Hainsoo,
Lauri Õunapuu ja Lee esinemine
meeldis aplausi pealt järeldusi

Mälestuspink hariduspõllu kündjale
29. maist kuni 2. juunini toimusid
Vana-Antslas kolmandad puutööpäevad „Pargist parki“. Merilin
Püssi algatusel valmistas Lauri
Tamm viie päevaga mälestuspingi Antsla sovhoostehnikumi
kauaaegsele direktorile Arnold
Kasele.

Arnold Kask sündis 7. aprillil
1922. aastal Jõgevamaal Sadalas
talupoja peres ja kasvas koos kahe
vennaga.
Agronoomi kutsetunnistuse
sai ta Väimela sovhoostehnikumist. Esimesed tööaastad
möödusidki Väimela tehnikumis
õppemajandi juhatajana ja alates
1. veebruarist 1957 sai Arnold
Kasest Vana-Antsla põllumajandustehnikumi direktor. Töö
kõrvalt lõpetas ta 1959. aastal
Eesti Põllumajanduse Akadeemia
agronoomia teaduskonna. Ka

foto: KALLE NURK

tema mõlemad vennad omandasid agronoomi kutse. Üks neist
töötas Jõgeva sordiaretusjaamas
teadurina ja teine Torma sovhoosis peaagronoomina.
Aastatel 1950-1957 oli põllumajandustehnikumi juhtinud
kolm direktorit, aga Arnold Kask
jäi kolmekümneks aastaks. Arnold Kask kaitses oma seisukohti
tuliselt ja vaidlused kestsid vahetevahel tunde, aga kunagi ei
läinud need üle tülitsemiseks.
Tema juhtimisel arenes VanaAntsla põllutöökool 30 aastaga
(alates 1964. aastast liideti Antsla
sovhoosiga ja nimetati ümber
Antsla sovhoostehnikumiks) kiirel sammul, ehitustegevus algas
ning kulges suure hooga, restau-

reeriti vanu hooneid, kaasajastati
õpperuume ja muretseti uusi
vahendeid, parandati nii õpilaste
kui ka töötajate elutingimusi. Tal
oli kodus suur raamatukogu, oli
kursis alati kõige koolis ja maailmas toimuvaga. Tal oli imepärane võime leida kuldne kesktee ja lahendada ka halvad
olukorrad võimalikult soodsalt.
Arnold Kask pälvis valitsuse
kõrgeid autasusid. Nii näiteks
1964. aasta augustis sai ta Eesti
NSV teenelise õpetaja aunimetuse.
Aastakümneid Arnold Kasega
koos töötanud Leili Lohuväli
iseloomustas teda kui sündinud
juhti. Põline aednik Valentin
Kender, kelle ajal istutati 2500

tehes inimestele väga ning suurt
heameelt valmistas Teatriaida
täismaja.
Täname veelkord kõiki inimesi, kes vabatahtlikena Meistrite Päeva korraldamisele kaasa
aitasid: Jaanus ja Kaia Pruuli,
Evelyn ja Risto Tõniste, Age ja
Jaanus Kala, Kalev Joab ja
Kadri Kõiv, Sigri Liivamägi,
Merle Tombak, Helger Kavant,
Leili Väisa, Eerika Lääts, Vallo

Pärn, Tommy Kalda, Kaido
Kannimäe, Kairo Kreevald,
Tauno Kodu.
Meistrite päeva, tänukontserti
ja töötubade läbiviimist toetasid
rahandusministeerium kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest, Eesti Kultuurikapitali Võrumaa ekspertgrupp ja Antsla vald.

õunapuud, nimetas Arnold Kaske
väärt meheks. Temast peeti lugu
ja teda austati nii inimesena
kui ka juhina.
Antsla sovhoostehnikumis
ligikaudu kümme aastat töötanud
Heli Püss, kes oli Arnold Kase
teise abikaasa Juta sõbranna,
oskab üht-teist pajatada direktori
isiklikust elust. Perekond Kase
esimeseks elukohaks oli peahoones asuv korter. Abikaasa Meeta
töötas koolis sekretärina, kes suri
1977. aastal. 1978. aastal abiellus
Arnold Kask teist korda 1963.
aastast tehnikumis kehalise kasvatuse õpetajana töötava Jutaga.
1980. aastal sündis nende perre
poeg Kristjan, kes järgnevatel
aastatel on olnud sama edukas
kui tema ema-isa. Kristjan lõpetas
Antslas põhikooli, jätkas õpinguid Tartu Treffneri gümnaasiumis, lõpetas Tartu Ülikooli
psühholoogia eriala, täiendas
ennast Saksamaal, kaitstes doktorikraadi ja töötab praegu Tallinna Ülikooli Loodus- ja Tervisteaduste Instituudis. On abielus.
Kristjan Kask iseloomustab oma
isa kui abivalmis ja sõbralikku
inimest. Isalt on ta pärinud
töökuse. Esimesed mälestused
Vana-Antslast on Kristjan Kasel
aastast 1986, kui ta kuueaastase
poisikesena mäletab suurt rongkäiku, mis kulges peahoone
juurest staadionile.

Kristjan on tänulik kõigile, kes
on panustanud Arnold Kasele
pühendatud mälestuspinki. Pingi
avamisel ei teadnud veel volikogu esimees Kurmet Müürsepp
ning valla kultuuri- ja noorsoospetsialist Merle Tombak, kus
saab olema see koht, kus möödujad saavad sellel pingil istudes
jalgu puhata. Selle lõpliku otsuse
pidi langetama muinsuskaitsespetsialist.
Pingi autor Lauri Tamm liitis
tammepuust istekoha väljavoolimisel kokku põllumehe ja haridusmehe iseloomulikud näitajad
– hariduspõllu kündmise. Ta
selgitas: „Künni sümbolina on
pingi jalaks adranina ja haridusele
juhatab meid pingiotsal asetsev
raamat. Pingil istudes võikski ennast piltlikult tunda hariduspõllu
kündjana. Ehk teisisõnu raamatu
all on ader, iste näitab liikumist ja
raamatusse vaadates ammutad
tarkust. Eks põllumajanduskooli
ülesandeks oligi hariduse ühendamine praktikaga“.

MEISTRITE PÄEVA
KORRALDUSMEESKOND

1986. aastal läks Arnold Kask
väljateenitud pensionile, asudes
elama Kuldre kanti juba varem
ostetud talumajja kuni 26. mail
2014. aastal meie keskelt jäädavalt lahkus.
KALLE NURK

Kagu-Eestis käivitub projekt, millega ühendatakse vähemalt 90% eramutest
ja ärihoonetest fiiberoptilise sidekaabli võrguga
Eesti Andmesidevõrk MTÜ on
algatanud koostöös kohalike
omavalitsustega Tartu, Võru,
Põlva ja Valga maakonnas projekti „Internet Koju", mille
eesmärk on ühendada vähemalt
90% potentsiaalsetest tarbijatest
ülikiiret internetiühendust võimaldava fiiberoptilise sidevõrguga. Käesoleval aastal toimub
projektide ettevalmistamine, aastatel 2018-2020 projekteerimine
ja sidevõrgu ehitus. Lõpptulemusena on võimalus maapiirkonnas
elavatel inimestel ja tegutsevatel
ettevõtetel tarbida digiteenuseid

sama kvaliteedi ja hinnataseme
juures, mis Eesti suurlinnades,
kus on juba toimiv konkurents
sideettevõtete vahel.
Internetiühendus on sama
oluline kui veevärk või elektriühendus. Järgmiseks „tiigrihüppeks" on vaja Eesti kõigile
kodudele ja ettevõtetele muuta
kättesaadavaks kiire ja stabiilne
sideteenus. Fiiberoptiline sidevõrk võimaldab aastakümneteks
praktiliselt piiramatuid andmesidekiirused, mis toob tarbijateni
praegused ja homsed digilahendused – internet, tele-

visioon, valvesüsteemid, nutika
kodu lahendused jm.
Sellest vajadusest on aru
saanud ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning on
algatanud meetme, millega toetatakse internetiühenduse loomist
turutõrke piirkondades. See
tähendab piirkondi, kus veel
ülikiire internetiühendus puudub.
2018. ja 2019. aastal toetatakse
maakonnaüleseid projekte, mille
eesmärk on terviklikult ülikiire
internetiühendust võimaldava
taristu loomine. Paraku on
vahendid piiratud. Projekti edu

eeldusteks on kohalike omavalitsuste koostöö ja võrguga
liituda soovijate võimalikult suur
arv.
Liitumissoovi esitamiseks
on avatud veebileht
internetkoju.ee, kus on võimalik
kaardile märkida aadress, kuhu
internetikaabel peaks jõudma.
Projekti raames tuuakse fiiberoptiline kaabel majja. Kaablivõrguga liitumine läheb soovijale
maksma maksimaalselt 150 eurot.
Hind võib langeda – täpsem
hind oleneb soovijate lõplikust
arvust.

Eesti Andmesidevõrk MTÜ
tegeleb ainult võrgu haldamisega.
Digiteenuseid hakkavad pakkuma Eestis tegutsevad sideettevõtted pärast võrgu valmimist. Lõppteenuste valikust saab
klient ülevaate sideettevõtete
kodulehtedelt.
Projekti „Internet koju" kohta
saab lisainfot kodulehelt
internetkoju.ee või kohalikust
omavalitusest.
RAIVO TAMMIKSAAR,
Eesti Andmesidevõrk MTÜ
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Teatritegemistest siin- ja sealpool Uhtjärve
Kuna suvi on käes, on paras aeg
tuua teieni uudiseid meie teatritegemiste kohta. Tunnistan, et
kogu sellesuvise suurprojekti
ettevalmistuse käigus on mul
olnud tunne, et üks silm nutab,
teine naerab. Seda põhjusel, et
etendused ei saa toimuma VanaAntsla Teatriaidas, mille korrastamisele ja arendamisele oleme
kulutanud väga palju aega ja
energiat. Minult on väga palju
küsitud, kas sel suvel Teatriaidas
midagi ei toimugi? Teatrietendusi
tõepoolest ei toimu.
Põhjuseid miks etendused ei
saa toimuma Teatriaidas on tegelikult rohkem kui üks. Tooksin
välja mõned. Esiteks – näidend ei
sobi kuidagimoodi antud keskkonda ja teiseks on meil vaja
likvideerida mõned puudused
Päästeameti silmis. Kuna Päästeamet tõlgendab meid kui etendusasutust, siis kehtivad meile täpselt
samasugused reeglid nagu kõigile
teistele teatritele. Me ei vaidle
vastu, kuigi oleme pisut nõutud.
Loomulikult on teatrikülastaja
turvalisus meie jaoks oluline ja
puudused saavad kõrvaldatud.
Kuid see võtab aega, sest meie
rahalised vahendid on üsna
piiratud ja ühe suvelavastuse
väljatoomine/kaasprodutseerimine suve kohta on meie jaoks
piisavalt suur ettevõtmine, kõigi
muude tegemiste kõrvalt. VanaAntsla Teatriait on ellu kutsutud
puhtast entusiasmist ning siirast

soovist siia kanti teatrit tuua.
Kindlasti toimetame ka tulevikus
teatriaidas edasi. See siis lugu
sellest, miks üks silm nutab.
Aga miks teine naerab on see,
et liigume tagasi sinna, kus meie
teatritegemine alguse sai, ehk
Villike tallu Urvastes, kohta, kus
ka 2014 a. suvel etendused toimusid. Villike talu on olnud koduks
näitlejatele ajal mil Vana-Antslas
etendused olid ja nii hakkaski
näitleja Rauno Kaibiainenil seal
veedetud ajast idanema mõte,
tuua siia lugu, kuhu sisse saab
panna terve talukompleksi.
Heameel on selle üle, et niivõrd andekas ja eesti teatrites juba
suuri tegusid teinud lavastaja
Helen Rekkor (kes on mitmel
korral oma lavastustega nomineeritud Eesti teatriauhindadele) on
leidnud tee meie juurde. See pole
nii, et lavastaja võtab kätte ja
hakkab midagi lavastama, selleks
on vaja väga paljude heade
asjaolude kokkulangemist, publikut kes viitsib ikka teatris
käia, sobivat etenduspaika, head
materjali mida mängida jne.
Õnneks on meil need kõik olemas.
Kuna etendus tõotab tõepoolest tulla suurejooneline siis on
selleks kaasatud kunstnik Maarja Pabunen, videokunstnikud
Alyona Movko ja Sander
Tuvikese, valguskunstnik Priidu
Adlase, helilooja Villem Rootalu, dramaturg Liis Väljaots.

Näitlejatena astuvad üles Rauno
Kaibiainen ja Erki Aule ning
Viljandi Kultuuriakadeemia
näitekunsti 11. lennu diplomand
Liisu Krass. Produtsenditöö on
enda kanda võtnud näitleja
Mihkel Tikerpalu. Kogu eelpool
mainitud seltskond koondub
ühise nimetaja alla, milleks on
visuaalteatriühendus Misanzen.
Visuaalteatriühendus Misanzen ütleb: siseneme Edgar Valteri
loomingu vähemtuntud meediumi
– maagilisest realismist kantud
maalide – kaudu tema loitsulaadsesse unenäomaailma, et luua
täiesti erakordse Eesti kunstniku
taiestest inspireeritud kohaspetsiifiline visuaalsusest ja installatiivsusest pakatav lavas tus
„Õhtu on salameri. Edgar
Valteri rahutu rahu."
Edgar Valter on end Eesti
rahva südamesse jäädvustanud
võrratu karikaturisti, illustraatori ja lastekirjanikuna. Maalikunstnikuna on Valter aga
oluliselt vähem tähelepanu
pälvinud, ehkki tal kujunes
aastate jooksul välja erakordselt
huvitav laad ja stiil, mis on enam
kui vääriline maailmatasemel
kunstiklassikute kõrgusele paigutuma – tema maalidest õhkub
rahu ning samblasse kätketud
salapära, tihtilugu ka Chagallile
omaseid sürreaalseid kangastusi.
Valteri arhailise ja nostalgilise
õhustikuga, reaalse ja ebareaalse

piiril balansseerivais maalides
joonistuvad välja mitmed läbivad
motiivid – looduskeskkond mitmekihilise väljendusvahendina,
kus vaataja arusaamad loodusest
ja selle kogemisest võivad eri
vaatepunktide kaudu avarduda;
arhetüüpsed Poiss ja Tüdruk või
Mees ja Naine; inimestest ebaproportsionaalselt pisemaks
maalitud lääbakile vajunud
talumajad, tähistamaks looduse
ülimuslikkust tsivilisatsiooni ees;
lisaks kõikvõimalikud liminaalsed olevused, kelles inimese ja
looduse piir hägustub. Iga maal
on nagu jutustus, millele saab
ümber punuda lõputult narratiive, loomaks meditatiivset ja
fantaasiarohket rännakut läbi
reaalsusse kanduvate unistuste.
Valteri maalidest kumab eestlasele arhetüüpselt omane harmoonia loodusega, oskus olla
tasa, et kuulda ja tajuda rohkem,
vaikiv teadmine maagilisest
keskkonnateadvusest.

Lavastaja sõnul ei sobi etendus lastele. Kuigi etenduse põhirõhk on Edgar Valteri maalidel,
puudutatakse ka tema elulugu.
Saab naerda, saab nutta ja näeb
sulnist naiseilu, on lavastaja
öelnud. Pikema intervjuu temaga
püüan teieni tuua järgmises valla
lehes.
Piletid on müügil Piletilevis
või helistades minu tel 51 27 986.
Mida aeg lähemale etenduste
toimumisele, seda kallimaks
piletid lähevad ja lähevad oluliselt
kallimaks. Pileti hind tõuseb taas
9. juulist, nii et soovitan kõigil
pilet muretseda varakult. Külastajate arv etendustele on piiratud.
Etendused toimuvad Võrumaal, Urvastes, Lümatu külas asuvas Villike Teatritalus 10., 11.,
12., 13., 22., 23., 24., 25., 26., 27.
augustil kell 20.00
Näeme teatris!
HELGER KAVANT

Muutused Antsla Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise ja töökorras
Käesoleva aasta maikuu volikogus võeti vastu uus Antsla
Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise ja töökord. Esimene
oluline muutus puudutas hoolekogu volituste kestvust: varasema
nelja aasta asemel valitakse hoolekogu kolmeks aastaks. Selle
muutuse peamine eesmärk oli, et
hoolekogu volituste periood ei
oleks seotud valla volikogu volituste perioodiga.

Teine oluline muutus puudutas
lastevanemate esindajate valimist. Varasemalt valiti vanemate
esindajad kooli üldkoosolekul.
Uue korra järgi valitakse lastevanemate esindajad kahes etapis.
Esiteks seavad iga klassi vanemad
üles ühe hoolekogu liikme kandidaadi. Kui on paralleelklassid, siis
valitakse kahe klassi peale üks
kandidaat. Kokku peaks saama
12 kandidaati. Seejärel viiakse

Stuudiumi keskkonnas läbi e-hääletamine, mille tulemusena saavad hoolekokku kuus enim hääli
saanud kandidaati. Võin täna
öelda, et taoline lähenemine lastevanemate esindajate valimisel
on üsna uudne.
Üks põhjustest, miks taoline
muutus tehti, oli kaasata enam
vanemaid hoolekogu liikmete
valimisel. Tänapäevaste e-võimaluste juures on igati mõistlik

luua kõikidele lastevanematele
hoolekogu esindajate valimise
võimalus. Loodame, et vanemad
kasutavad loodud võimalust.
Lisaks ootame uusi kandidaate,
kes on valmis oma aega, tähelepanekuid ja kogemusi koolielu
osas hoolekogu töös ja aruteludes
rakendama. Olles viimased pea
neli aastat kooli hoolekogus töötanud, võin öelda, et vanematel on
võimalik koostöös valla ja juht-

Uus muusika- ja maitseelamuste
festival toob Eesti tippmuusikud
jagama oma loomingut ning
südant Antsla valla kauni looduse
rüppe, Roosiku küla parki.
Kahel päeval on võimalik
kuulajatel oma hinge kosutada

hea muusika saatel ning nautida
ka maitseelamusi kohaliku magusameistri vastavatud šokolaadining jäätiseletist. Festivali teisel
päeval toimuvad lisaks mitmed
töötoad ning kohalike meistrite
laat "Südamest südamesse".

konnaga kooli arendada. Head
vanemad, kui te tunnete, et
soovite koolielu korraldamisel ja
arendamisel kaasa rääkida, andke
endast klassikoosolekutel märku
ja seadke kandidatuur üles.
Ilusat ja päikselist suvepuhkust nii lastele kui vanematele!
KAIRE UIBOLEHT,
Antsla Gümnaasiumi hoolekogu
liige, Antsla vallavolikogu liige

Puukunstipäev
2017 a. puukunstipäev "Pargist
parki" on ajalugu. Tänavuaastaseks teemaks oli istumise
alus. Traditsiooniliselt valmis
pink piirkonna sädeinimesele.
Skulptor Lauri Tamm, kes on
puukunstipäevade üks eestvedajatest, voolis saarepuust
pingi Vana-Antsla tehnikumi
direktorile Arnold Kasele, kes oli

austatud ja armastatud koolijuht
nii õpilaste kui õpetajate seas.
Tuleskulptorid valmistasid põhust ämbliku, mis sümboliseeris
laste hirme. Hirmud ja halvad
emotsioonid sai koos ämblikuga
ära põletatud.
Täname südamest kõiki abilisi
ja toetajaid, kes sündmuse korraldamisele kaasa aitasid.

Esinevad: ESTONIAN VOICES, MICK PEDAJA JA
ANGEELIA, RÄNDAJA, MARI KALKUN,
GRETAGRUND, ANNA PÕLDVEE JA
ERKI PÄRNOJA, NDIOBA (Senegal-Soome)

foto:
KALLE
NURK

Fotol skulptorid: maas istub Eduard Casademont Pèrez, pingil
vasakult Lauri Tamm, Anna Otsolainen, Emma Tuvike, KahrutSilvester Vilbaste, seisavad Udeya Vir Singh ja Mari Hiiemäe

2015. aasta sügisel esines ESTONIAN VOICES
Antsla KSK-s täissaalile.
Austusest esinejate, looduse ja teineteise vastu
on üritus alkoholivaba.
Piletid Piletilevist. Festivalipääsmeid on piiratud koguses.
Lisainfo: festival.roosiku.ee ja facebook.com/sudame muusika

METSA- JA AIATEHNIKA
HOOLDUS JA REMONT
SAEKETTIDE JA
VÕSAKETASTE TERITUS JA
REMONT.
OÜ H&K
Urvaste vald Uhtjärve küla
Henn Bergmann
tel 53 322 151
Karille Bergmann
tel 58 069 541
Palume eelnevalt tulekust
ette teatada.
Tehnikale võimalik
meiepoolne transport
töökotta ning tagasi.
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Noorte tegemistest!!!
Kristiina Värnik ja Laura Lääts
tegid projekti „Nopi Üles” fondi
mänguatraktsiooni rajamiseks
Vana-Antsla randa. Projekt peaks
valmis saama juuni kuu jooksul.
Noorte omaalgatuste konkursi
"Nopi Üles" tegevuste elluviimist
rahastatakse Haridus- ja Teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Aprilli vaheajal toimus meil
taaskord „Noorteka öö”, mille
seekordseks teemaks oli „Aarete
jaht”. Aarete jaht toimus terviserajal ja oli 5 km pikk. Rajale olid
ära peidetud vihjed aarde leidmiseks. Noortekaööd korraldavad
noored ise ja see toimub meil
vaheaegadel.
Noorteka ööd on meil väga
populaarsed ja lõbusad, sest
noored ise teevad ja korraldavad.
Järgmine „Noorteka öö” toimus juunis mille teemaks oli
„Grill ja tšill”– käisime jalgratta-

matkal ja grillimas.
Maikuu alguses toimus esmakordselt meigivõistlus „INSTA vs
ULME” , sündmuse korraldajaks
oli Mari Vijard. Võistlusel osales
kolm võistkonda. Esikoha said
Laura Lääts ja Getter Kõiv, teise
koha Helena Uibopuu ja Reelika
Turnas ning kolmandaks jäid
Mari Vijard ja Elisabeth Keerov.
Instagrammi lehel said Helena ja
Reelika publiku lemmikuks ja
selle eest ka eriauhinna.
Samal ajal kui toimus meigivõistlus, rääkisid meile jumestaja,
juuksur ja kosmeetik uutest trendidest ja kuidas enda eest hoolitseda. Külas käisid Lasva valla

Jaanituli lastele ja noortele – kõigile
2017. aasta on Eesti laste- ja noortekultuuri aasta, mille jooksul
innustatakse lapsi ja noori kultuurist osa saama ning ka ise elamusi
looma. Kui Meistrite päeva külastas Laste vabariik suure haagisautoga, et tähistada Eesti 100
sünnipäeva, siis Võidupüha 23.
juunil tähistame Antslas "Laste

jaanitulega" – pere ja -lastekeskse
vabaõhusündmusega.
Nalja väikestele ja suurtele
teeb lasteteater Trumm, näomaalija ning lõkke süütamist ja
ellujäämisoskusi saab õppida
noorkotkaste ja kodutütarde
juhendamisel.
Ootame väga kõiki looma-

pidajaid osalema Mini Zoo korraldamisel, et ka linnalapsed
näeksid päris elus talu loomi ja
-linde – parte, küülikuid, kanu,
hobust, poni, tšintšiljasid ja võibolla veel mingeid väiksemaid või
suuremaid elukaid. Oodatud on
ka koduloomad – kilpkonnad,
närilised ja maod ning putukad.

noored, kellest üks tegi meile
imeilusaid hennamaalinguid.
Maikuus toimus veel Antsla,
Urvaste ja Mõniste valla ühisprojekt „ Kas hundil on pojad või
kutsikad”. Tegemist on üleeestilise matkaprojektiga, mis sai
alguse noorsootöötajate initsiatiivist ning on pühendatud Eesti
Kui soovid kaasa lüüa ja oma
loomadega tulla, siis anna endast
märku Antsla Kultuuri -ja Spordikeskuse telefonil või kirjuta
kultuur@antsla.ee.
Tulge kogu perega Laste
jaanitulele 23. juunil kl 11.0013.00 Antsla vallamaja juures
pargis.
VEIKO VESKI,
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja

Pillilaager
Kaikamäel
KALMISTUPÜHAD

Juunikuu 19. päevast kuni 23.
korraldati Kaikamäel, Kaika
endises koolihoones piirkonna
noorte pillilaager.
23. juunil, algusega kell 10.00,
toimub Kaikamäe seltsimajas
Karula kihelkonna laste pillilaagri lõpukontsert. Esinevad
laagrilapsed ja nende õpetajad
ning kõlavad laagris õpitud
pärimuslikud pilli- ja laululood.
Pillilaagrit toetavad Eesti
Kultuurkapital, Vana Võrumaa
kultuuriprogramm ja Antsla vald.
Korraldab Karula Hoiu Ühing.

Vabariigi 100. sünnipäevale.
6. mail toimus kontrollmatk, kus
matkasime 30 noorega ligi kaks
tundi. 12.-13. mail toimus kolme
valla noorte suur matkapäev, läbisime ligi 14 kilomeetrit Karula
Rahvuspargi radadel. Helen
Kivisild pakkus meile põnevat
avastamist Ähijärve ääres, kus
tutvusime sealse elustikuga.
Suve suuremaid tegemisi on
veel Võrumaa noorte suvepäevad
mis see aasta toimub Lasva
ja Võru noorte eestvedamisel
augustikuus.
EERIKA LÄÄTS

Euroopa päev
Antsla koolis
Antsla gümnaasiumis tähistati
Euroopa päeva. Korraldajateks
olid Antsla Gümnaasiumi 10. ja
11. klassi õpilased koos klassijuhatajatega. Omavahel lõimusid nii õppeained kui ka erinevad vanuseastmed.
Ürituse planeerimine sai alguse aprilli keskel, kui 10. ja 11.
klassides toimusid ajurünnakud,
mille tulemusena valiti välja
parimad Euroopa päeva korraldamise ideed, ning pandi paika ajakava. Õpilased jagasid omavahel
ülesanded.
Otsiti infot Euroopa Liidu
riikide kohta ning koostati
kunstiõpetuse tunnis plakatid,
millel kajastusid olulisemad
andmed iga riigi kohta. Ajaloo
tunnis otsiti iga riigi kohta
huvitavaid fakte ja inglise keele
tunnis tõlgiti sõna „tere“ kõigisse
liikmesriikide riigikeeltesse, ning
lisati need plakatitele.
Plakatitest pandi nädal enne
Euroopa päeva üles näitus, mida
kõik kooli õpilased külastasid.
10. klassi õpilased koostasid
1.-3. klassi õpilastele lauamängu,
milles pidi tundma riike, pealinnu
ja lippe.
11. klassi õpilased koostasid
4.-9. klassi õpilastele viktoriini
Kahoot-keskkonnas.
Õpilased vormistasid ja kujundasid ka auhinnadiplomid.
Euroopa päeval viisid 10. ja
11. klassi õpilased 1.-9. klassi
õpilaste seas läbi teemakohased
võistlused, mis põhinesid plakatite infol. Iga klassi kolm parimat
said tunnustatud.
Lisaväärtusena jäävad koolile
õpilaste koostatud materjalid
(lauamäng, plakatid, Kahootviktoriin) õppevahenditeks, kasutamiseks erinevates ainetundides
või vahetundides.
Päev oli igati meeleolukas,
pakkus nii läbiviijatele kui ka
viktoriinis-lauamängul osalejatele palju toredaid emotsioone
ning andis lisateadmisi Euroopa
Liidu kohta. 10. ja 11. klassi õpilased said olla õpetajarollis ning
lisaks väärtusliku koostöö- ja
organiseerimiskogemuse.
Täname ka õpetajaid Liivia
Rebast ja Katrin Kooli.
Antsla Gümnaasiumi 10. ja 11.
klasside juhatajad MERLE PAAT
ja ANU SILM

JUUNI 2017

6 ANTSLA VALLA LEHT

ÕNNITLEME!
Juulikuu juubilarid
85
TAMARA VIHROVA
HELGI HAAK
80
MARIE JALLAI
TOOMAS SEMEL

75
EVI TENSOK
LEA NEVE
HEILI VAAB
HELJU NOORMETS
70
TIIU KENDER

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

ANTSLA JAANILAAT
23. juunil kell 9-16 Antslas turuplatsil

27. juunil kell 20
Urvaste Püha
Urbanuse
kirikus

29. juulil kl 20 Urvaste Püha Urbanuse kirikus

küljendus: KUHJAKURV • trükk PAAR

Teostame
elektritöid.
Tel
520 5016

