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Väga tähtis – järjekordne rahvaküsitlus!

Tule otsustama!

Haldusreform ei võta nii pea tuure
maha, tulemas on järjekordne
rahvaküsitlus, 23.-24. aprill.
Jälgige reklaami, kuupäevad
võivad muutuda.
Sellel korral on tegemist meie
piirkonna jaoks kõike määrava
küsimusega. Nii Antsla kui
Urvaste valla elanikelt küsitakse,

Sügisel on taas kohalikud
valimised ja tahan sind, armas
Antsla valla rahvas, kutsuda
kaasa mõtlema, milline on meie
võimalus olla otsustaja. Olen ise
olnud varem volikogu komisjoni
liige, siis osutunud valituks ja
olnud volikogu liige ja nüüd on
mul olnud võimalus töötada
vallavalitsuses.
Milline peaks olema volikogu
liige?
Sellele vastuse leidmiseks
peab kõigepealt mõtlema, mis on
valla ülesanne. Seda kirjeldab
omavalitsuse põhiline seadus –
kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus ehk KOKS.

kas nad soovivad liituda, Sõmerpalu, Võru, Lasva, Orava ja
Vastseliina valdadega. Liitumisel
Võru vallaga moodustatakse
Võrumaale omavalitsus, mille
üks nurk on Otepääst 18 km
kaugusel ning teine nurk, tänase
Orava valla maadele jääv, asub
Petserist napi 8 km kaugusel. Kas

Kavandatava Võru valla
ulatus idast läände on 85 km
ning põhjast lõunasse
kitsamas kohas ainult 10 km

ANTSLA VALLAVALITSUS
ANTSLA VALLAVOLIKOGU

Riigikogu liige mõtleb Antslale
Igal sügisel, riigieelarve koostamisel pöörduvad mitmed
Riigikogu liikmed kohalike
omavalitsuste ja - kogukondade,
aga ka eraisikute poole, et selgitada välja olulised tegevused
piirkonnas mida vallaeelarve
nappide võimaluste juures realiseerida ei õnnestu.
Mina pole nimetatud moel
toetusrahade eraldamismehhanismi pooldaja. Olukord Eesti
poliitmaastikul on aga täna
selline, kus kirjeldatud tegevused
on normaalne osa poliitikast.
Samas ei tahaks leppida ka sellega, et loobumise korral läheks
nimetatud toetusraha mõnele
teisele omavalitsusele ja mõnede
teiste tegevuste elluviimiseks.
Lisaks pole Antsla piirkonnal
toetusrahade pakkujaid teab kui
palju, seepärast tuleb tänuga vastu
võtta see, mis tuleb südamest.
Möödunud aasta lõpus võttis
minuga ühendust Riigikogu liige
Oudekki Loone. Tundes huvi mis
on need tegemised, mis vajaksid

Antsla vallas ellu viimist. Kuna
Gümnaasium on tänu riiklikule
rahastuspoliitikale, antslasugused
omavalitsused jätnud selgelt
vaeslapse ossa, siis oli selge, kuhu
osa toetusrahast suunata. Gümnaasium soovis toetussummaga
parendada oma IT-seadmeparki.
25 000 eurot selleks on koolile
väga suureks abiks. Antsla kooli
toetamine oli ka Oudekki sooviks.
Teine teema, mis minul isiklikult viimase paari aastaga
hingelähedaseks muutunud, on
Vana-Antsla ujumiskoht. Paar
aastat tagasi soovis kohalik
kogukond omal käel ning valla
toetusega järve ujumissilla paigaldada. Toona aga jäi tegevus
katki, kuna piirkonna elanikud ei
saanud korjandusega soovitud
summat kokku.
Vana-Antsla Ülemine järv on
Antsla ümbruskonna elanikele
lähim ja mugavam ning viimastel
aastatel (enam kasutamist leidev)
populaarsem ujumiskoht. Sellest
ka palve Oudekkile võimalusel
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me sellist haldusreformi tahtsimegi? On ülimalt oluline, et
oma hääle annaks enamus valla
elanikest. Miks? Siis pole riigi
ametkondadel hiljem võimalust
öelda, teil oli osalusaktiivsus
sedavõrd madal, et inimesi tegelikult ei huvita, millises vallas nad
elavad.
Osale kindlasti 23.-24. aprillini toimuval rahvahääletusel!
Kutsu kaasa sõbrad/tuttavad, vanemad, vanavanemad ja vennadõed, sealhulgas kõik noored alates 16. eluaastast. Palun teavitage kindlasti kõiki väljaspool
Eestit töötavaid vallakodanikke,
muidu avastavad ükskord tagasi
tulles, et polegi enam Antsla
valda.
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KALEV JOAB,
arenguspetsialist
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Vana-Antsla ujumiskoha parendustöödele toetust eraldada.
Enamus lugejaist ei tea ehk
põhjuseid, miks Oudekki Loone
soovis toetada just Antsla valda
ja kooli. Seepärast palusin tal
endal allolevad read kirja panna.
Oudekki ütles, et Antsla on see
koht, millega ta Eestis kõige enam
sidet tunneb. Ka tema leiab, et
tegelikult vajaks riigieelarve otsetoetuste süsteem läbipaistvamaks
muutmist, aga seni, kuni süsteem
on selline nagu see on, püüab
tema lihtsalt võimalikult ausalt
head teha. Kuna Antsla on koht,
mida ta kõige rohkem tunneb, siis
pöördus Oudekki muidugi Antsla
poole. Tema lapsepõlvesuved
möödusid kõik Antslas, vanavanemate kodukohas. Vanemad
inimesed mäletavad kindlasti
Antsla keskkooli matemaatikafüüsikaõpetaja Rudolf Sikku –
Sika Ruudit – ja tema abikaasat,
arst Valli Sikku. Oudekki ütles, et
Antsla on see linn, mis on tema
jaoks „Eesti väikene mudel“, et
kui arutatakse, kas midagi on hea
ja õiglane, siis ta ikka oma
sisemuses küsib, et kuidas see
seadus või idee Antsla kandis ka
tööle hakkaks. Just sellepärast
oligi loomulik toetada Antsla
kooli, et kõik siinsed lapsed saaksid parima võimaliku hariduse
ning parandada ujumisvõimalusi,
et suved oleksid samasuguseid
rõõmukilkeid täis nagu tema enda
lapsepõlv.
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31. märtsil kell 15.00
toimub Antsla Vallavalitsuse
hoones volikogu saalis
KEERITIIGI PARGI
ESKIISPROJEKTI AVALIK ARUTELU.
Eskiisprojekt on koostatud pargi uuendamiseks,
projektiga pakutakse välja jalgradade,
mänguatraktsioonide, haljastuse jm ruumiline paiknemine.
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KOKS ütleb, et ühe valla ülesanne on kohaliku elu küsimuste
iseseisev ja lõplik otsustamine ja
korraldamine. Ehk siis meie ISE
peame saama oma piirkonna
arengu ja tegevuste üle otsustada.
Praktikas on see nii, et vallavalitsus, st siis vallavanem koos
oma meeskonnaga, valmistab
volikogule ette valla üldise
arenguplaani ja eelarve, st raha
kasutamise plaani ja volikogu
kinnitab selle. Vallavalitsus
osaleb nt erinevates rahastusprojektides, organiseerib ehitused
ja vajalikud kohustuste võtmised
– volikogu annab selleks talle
õigused.
Minult on küsitud, et kas
volikogu liige peab siis kogu
valda tundma, et osata teha õige
otsus. Ma arvan, et hea oleks, kui
ta tunneb, aga mida suuremaks
läheb vald, seda rohkem on see
võimatu. Seega peaks volikogu
liige olema huvitatud valla üldisest arengust, nt kuidas läheb
koolil ja lasteaial või sotsiaalteenuste arendamisel ja samas
jälgima oma piirkonna arengut
ning olema valmis kaasa rääkima.
Kõige parem, kui volikogus on
liikmeid valla erinevatest kohtadest, erinevatelt erialadelt ja
erinevas vanuses, sest üks inimene ei saa ju tunda kõiki
erinevaid valdkondi.
Kohaliku elu korraldamise töö
teeb ära juba vallavalitsus – tema
viib volikogus vastu võetud
otsused täide.
KOKS ütleb veel, et valla- ja
linnaelanikel peab olema õigus
osaleda kohaliku omavalitsuse
teostamisel. Kõige suurem võimalus on selleks kandideerides
volikogu liikmeks. Volikogu liige
peab oma otsustes järgima
erinevat seadusandlust, st kes
kandideerib esimest korda, peab
arvestama mõningase ajakuluga,
et endale olulisemad seadused
selgeks teha. Samas, kõike ei ole
vaja korraga rakendada ja
seaduste täpne järgimine on
vallavalitsuse ülesanne. Me
peame ka üksteist usaldama.
Volikogu liige peab saama olla
kindel, et volikogus otsustamisele
tulev määrus või otsus on

TÄNA LEHES
• Kuhu kaob valla raha
• Kingitus Eesti Vabariigile
• Jagatakse sotsiaalabi
• Kogukonna praktika
• Jalkapoisid teevad tegusid
• Meistrite päev tulekul

õigesti ettevalmistatud ja tema
roll ei pea olema kõike üle
kontrollida.
Järgmine samm otsustamisel
osalemiseks on olla volikogu
komisjoni liige. Volikogu komisjonid kogunevad enamasti üks
kord kuus ja seal arutatakse
olulisemad küsimused põhjalikumalt läbi. Komisjoni esimees
valitakse volikogu liikmete
hulgast ja tema valib komisjoni
liikmed. Seega, kui sa ei soovi
olla volikogu liige, siis ehk soovid
esialgu kaasa rääkida volikogu
komisjonides.
Mina julgustan küll kõiki
inimesi, kes soovivad meie piirkonna arengus kaasa rääkida,
osalema kohalikel valimistel.
Kõigil vallakodanikel on võimalus kaasa rääkida erinevatel
avalikel aruteludel, koosolekutel
ja kindlasti küsitlustel. Lisaks
tõstatada ise erinevaid teemasid
erinevate huvigruppidega. Kahjuks on just see osa meil liiga
napiks jäänud. Viimasel rahulolu
küsitlusel osales 180 inimest ja
mitmed märkisid tagasisides, et
liiga vähe on võimalust kaasa
rääkida. Minu viimane suurem
kohtumine üle kogu valla oli
seoses haldusreformiga. Nelja
erineva koosolekuga Antslas,
Kobelas, Tsoorus ja Kaikas ei
tulnud kokku isegi 50 inimest.
Kui me koostasime valla järgnevate aastate arengukava, mis on
ühe valla kõige olulisem dokument, oli tulemus samal tasemel.
Seega, me ise ei kasuta võimalust
kaasa rääkida.
Järgmine oluline otsustamine
tuleb juba aprillikuus. Siis on vaja
meil osaleda hääletusel ja öelda,
kas me soovime, et Antsla vald
liidetakse suureks vallaks, mis
moodustub Antsla, Urvaste,
Sõmerpalu, Võru, Lasva,
Vastseliina ja Orava valla
liitmisega või me soovime jääda
omaette koos Urvastega ja
otsustada ISE oma piirkonna
arengu üle. Tule hääletama!
Ainult nii saame vabariigi valitsusele näidata, et me suudame
ise otsustada.
Oleme ise rohkem otsustajad, see
on ju meie oma kodukoht, mida
me üheskoos arendame.
Kaunist kevade algust!
MERIKE PRÄTZ,
Antsla vallavanem
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Antsla valla eelarve 2017. aasta TULUD ja KULUD

Ülevaade vallavalitsuse
istungitest
01. märts 2017
Arutati sotsiaalvaldkonnaga
seotud küsimusi.
Kinnitati Antsla valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste
alaeelarved kululiikide lõikes.
Otsustati osta Lusti Lasteaiale
kasutatud väikekaubik, kuna seni
kasutuses olnud väikebuss oli
amortiseerunud.
Antsla vald andis üle tähtajatu
isikliku kasutusõiguse VanaAntsla alevikus Põllutöökooli
kinnistul asuvate vee-, kanalisatsiooni- ja küttetrasside ning
neid teenindavate rajatiste (reoveepuhasti) majandamiseks, ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hoolduseks ja likvideerimiseks Võru Vesi ASile.
Väljastati üks ehitise kasutusluba.
Eraldati toetust 300 eurot
kuuele spordivaldkonnas tegutsevatele noortele.
Anti nõusolek MTÜ-le Tsooru Koidukiired Tsooru kevadlaada korraldamiseks 14. mail
2017. a algusega kell 08.00
Tsooru külas Tsooru rahvamaja
kinnistusel.

Arenguspetsialist tutvustas
vallavalitsuse liikmetele rahuloluküsitluse läbiviimise tulemusi.
Arutati OÜ Õuetuba (Kodutunde saate tootjafirma) rahaliste
vahendite taotlust.
08. märts 2017
Väljastati üks ehitusluba ning
projekteerimistingimused kõrvalhoone projekteerimiseks ja
kasvuhoonete kompleksi projekteerimiseks.
Võeti vastu kord riigivara
tegevusvarudest eraldatud konservide jaotamise kohta. Korra
sisuga saab tutvuda valla veebilehel.
Kuulutati välja hankemenetlus nimetusega „Tsooru rahvamaja saali rekonstrueerimistööd”
läbiviija leidmiseks.
Alustati pärimismenetlus
02.11.2004. a surnud Vello Säga
pärijate väljaselgitamiseks.
Arutati läbi volikogu alatistele
komisjonidele esitatavad õigusaktide eelnõud.
TIINA VARES,
vallasekretär

Vallavolikogus otsustati
21. veebruaril toimunud volikogu istungil:
- Kinnitati 2017. aasta kaasava
eelarve tulemused.
- Kinnitati põhihariduse otsekulu kasutamine gümnaasiumiastme õpetajate töö
tasustamiseks.
- Kinnitati Antsla valla 2017.
aasta eelarve.
- Kinnitati Antsla valla 2017.
aasta teehoiukava.
- Kinnitati Lusti Lasteaia
arengukava aastateks 20172019.
- Volikogu andis Vallavalitsusele loa riigihankes „Tugiisikuteenuse osutamine”

-

-

osalemiseks.
Tunnistati kehtetuks Antsla
Vallavolikogu 26.04.2016. a
määrus nr 9 „Antsla valla
teehoiukava aastateks 20162017”.
Delegeeriti sotsiaalvaldkonna
ülesanded (lihakonservide
jagamine) vallavalitsusele.
Kiideti heaks Urvaste Vallavolikogu pikaajalise rahalise
kohustuse võtmine summas
565 000 eurot, mis on mõeldud Kuldre Põhikooli spordihoone renoveerimiseks.

HELLE SAVI,
sekretär-registripidaja

Antsla vallavolikogu võttis
veebruarikuu istungil vastu valla
2017.a eelarve, mille koostamise
aluseks on Antsla valla arengukava ja eelarvestrateegia.

Eelarve TULUD
Eelarve kogumaht 2017. aastal on
4,6 miljonit eurot
Suurima tulu annab vallale
üksikisiku tulumaks. Tulumaksu
arvestuse aluseks on valla maksumaksjate brutotöötasu, millest
11,6% laekub valla eelarvesse.
Kokku on tulumaksu laekumiseks arvestatud 1,8 milj eurot.
Seisuga 01.01.2017. a elab Antsla
vallas 3376 elanikku, neist
tööealisi vanuses 19-64 aastat on
2098. Maksuameti andmetel oli
keskmine maksumaksjate arv
2016. aastal 1274, sh miinimumpalga (430 eurot) saajaid 306.
Teine suurem maksutulu on maamaks. Antsla vallas kehtib maamaksumäär 2 %.
Valla elanike ja asutuste poolt
tasutud maamaks laekub 100%
valla eelarvesse, planeeritud
88 tuhat eurot.
Kaupade ja teenuste müügist on
planeeritud 240 tuhat eurot.
Selle tuluartikli alla kuuluvad nt
lasteaia toiduraha ja õppemaks,
kultuuriasutuste piletitulu ja ringitasud, teistelt omavalitsustelt
laekuv lasteaia ja kooli kohamaks
jm.
Sihtotstarbelist toetust saab
Antsla vald kokku 1,6 milj eurot,
millest:
* 622 tuhat õpetajate personalikuludeks,
* 184 tuhat vallateede korrashoiuks,
* 22 tuhat õpetajate koolituskuludeks ja õppevahendite
soetamiseks,
* 126 tuhat sotsiaaltoetusteks,
* 40 tuhat koolitoiduks,
* 6 tuhat jäätmehoolduseks
* 5 tuhat Antsla Gümnaasiumile
inventari soetamiseks,
* 12 tuhat Vana- Antsla ujumiskoha parendamiseks,

* 44 tuhat noorte huvitegevuseks.
Põhivara soetamiseks saab Antsla
vald sihtotstarbelist toetust
267 tuhat eurot.
2017. aastal on planeeritud laenu
võtmine 355 tuhat eurot Gümnaasiumi koolihoone C korpuse
osaliseks renoveerimiseks.
Soetatakse kapitalirendiga
haljastustraktor 75 tuhat eurot.

Eelarve KULUD
Eelarve kulud jagunevad üheksaks valdkonnaks, need omakorda vastava valdkonna tegevusaladeks ja kululiikideks.
Kulud valdkondade lõikes on
alljärgnevad:
Üldised valitsussektori teenused
393 tuhat eurot, ~9% kogu
eelarvest.
Siia alla kuuluvad volikogu ja
vallavalitsuse personali- ja majandamiskulud; ühistegevuse ja
laenu intresside kulud.
Riigikaitse, avalik kord ja julgeolek 7 tuhat eurot, mis on
kaitseliidu ja päästeteenistuse
osalised kulud.
Valla majandus 704 tuhat eurot,
15 % eelarvest.
Haljastuse, kalmistute, jäätmekäitluse, elamumajanduse, veevarustuse, tänavavalgustuse ja
vallateede ning tänavate korrashoiu ja renoveerimise kulud.
Tervishoid 20 tuhat eurot on
planeeritava esmatasandi perearstikeskuse rajamise kuludeks.
Vabaaeg, kultuur, religioon 540
tuhat, 12 % eelarvest.
Tsooru rahvamaja, Antsla
Kultuuri- ja Spordikeskuse, valla
raamatukogude ja noortekeskuse
kulud. Toetused ühisüritusteks,
seltsitegevuseks ja usuasutustele.
Haridus 2,3 milj eurot, 50 %
eelarvest.
Gümnaasiumi, lasteaia, muusikakooli, koolitranspordi, -toidu ja
haridusürituste kulud ning kulud
teistele omavalitsustele, kus õpivad või käivad lasteaias meie

valla lapsed.
Sotsiaalne kaitse 345 tuhat eurot,
7 % eelarvest.
Riiklik toimetulek, toetused
puuetega isikutele ja lastele,
hooldekodu kohtade toetused ja
tasud, avahoolduse ja tugiteenusega seotud kulud.
Laenud 67 tuhat eurot.
Antsla vallal on 2 pikaajalist
laenu: Vana-Antsla katlamaja
rekonstrueerimine ning Antsla
linna vee- ja kanalisatsiooni
ehitamine.
2 kapitalirendi kohustist: valla
sõiduauto Toyota RAV 4 ning
haljastustraktor John Deere
3045R.
Aktsiate ost 223 tuhat eurot, mis
on planeeritud AS Võru Vesi
aktsiate ostmiseks, millega
kaasfinantseeritakse Kobela veeja kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimise II etapp.
EVE SIKK,
pearaamatupidaja
Antsla vallale eraldatud

LIHAKONSERVIDE
JAOTAMINE
Antsla Vallavalitsuse 08. märtsi
2017 määruse nr 4 alusel jagatakse riigi tegevusvarudest
eraldatud lihakonservid alates
13.03. kuni 25.05.2017. a alljärgnevatele sihtrühmadele:
1) üksi elavad töövõimetuspensionärid ja rahvapensioni
saajad, kelle sissetulek on alla
180 euro;
2) üksikvanemaga pered;
3) paljulapselised pered, alates
kolmandast lapsest;
4) vähekindlustatud pered,
kelle sissetulek pereliikme
kohta on alla 235 euro;
5) töötud, kes ei oma igakuist
sissetulekut.
Konservid saab kätte Antsla vallavalitsuse sotsiaaltöötajate juurest vastuvõtu aegadel, info tel 785 5378.

Antsla Gümnaasiumi kingitus Eesti Vabariigile

foto: KALEV JOAB

SUUR TÄNU KÕIGILE!
Suur kummardus kõikidele abilistele ja esinejatele, kes aitasid
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva õnnestumisele igati kaasa.
Ainult ühises koostöös on kõik võimalik. Aitäh kõigile abikäe eest!
Eriline tänu kuulub Urmas Soonvaldile, kes selleks puhuks koos
robootikaringi poistega robot Ronaldo valmistas; Rain Aunapule ja
Hennri Kirdile, kes aitasid päevakohased videoklipid teha ja
juhendasid meie noori diskoreid; Jahindusringi lastele ja Risto
Tõnistele ning teistele piirkonna jahimeestele, kes tõid lavale
"ilvese" ja jahikoera. Aitäh Leili Väisale ja Pärliine tantsijatele, Eda
Hirsoni ja Erma Kallasse laululastele ja muusikakooli muusikutele
ja nende juhendajatele. Suur tänu kultuurikeskuse perele ja teistele
abilistele. Elagu meie lapsed ja noored! Head laste- ja noortekultuuriaastat!

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
tähistamise ettevalmistuste
koordineerimiseks on Vabariigi
Valitsuse korraldusega moodustatud valitsuskomisjon, kes
kutsub kõiki Eesti Vabariigi
100. sünnipäevale, mis toimub
2017. aasta aprillist kuni 2020.
aasta veebruarini.
Antsla koolipere tegi oma
tegevusplaani, kuidas tähistada
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.
2017. aasta on laste ja noorte
kultuuriaasta, mis väärtustab lapsi
ja noori nii looja kui publikuna, on
hulgaliselt mitmesuguseid sündmusi väikestele ja suurtele. Nende
sündmuste hulgas on 12. noorte
laulu- ja tantsupidu, mis toimub
30. juuni – 2. juuli. Meie kooli
mudilaskoor, poistekoor ja lastekoor valmistuvad väga tõsiselt, et
lunastada luba laulukaare all
laulmiseks. Soovime neile jõudu,
ilusat häält ja tugevat närvi
ettelaulmistel.
Teeme Eestile kingituse. Kingituseks võib olla HEATEGU.
Heategu klassiga, huviringiga,
üksi, perega või koos sõbraga.
Heateo võib teha koolis või
väljaspool kooli. Heategu võib

olla probleemi lahendus, vabatahtlik töö, kellegi abistamine või
toetamine, heategevus, sündmuse
korraldamine jne.
Üleskutse Antsla Gümnaasiumi vilistlastele „100 vinget
vilistlast“ – teie kogemus ja elutarkus nooremale ja pisut vanemale õpilasele, kes on oma
unistuste teelahkmel, on äärmiselt
oluline. Võta ühendust kooli
kantselei kaudu või otsi üles oma
endine klassijuhataja ja aita
noorel olla julge, ettevõtlik, tark
ja motiveeritud õppimises ja
valikutes. Ootame teid noortega
kohtuma klassijuhataja tundides,
karjääripäevadel, lõimingutundides ja üritustel.
Käimas on mälumäng, kus on
küsimused Eesti kohta, pildimäng, robootika mäng fotojaht ja
muuseumitunnid.
Liikuma kutsuva koolina ei
ole unustatud ka liikumist koolipäeva jooksul. Kolm õpilasesinduse liiget on ennast mängujuhtideks koolitamas. Kavas on
teha liikumismängude digikogu,
kus on vähemalt 100 mängu,
mida kõik saaksid soovi korral kasutada. Ees on ootamas matkad ja
töötubade päevad. Jätkame huvi-

tavate liikumisvõimaluste otsimist ja katsetamist, et koolipäev
oleks huvitavam ja sisukam.
Siseterviseraja kõrvale teeme
digiraja, kus peale liikumise saab
ajusid ragistada ja ülesandeid
lahendada.
Talgute üleskutse annab meile
kõigile võimaluse oma ümbrus
ilusamaks muuta. „100le linnule
oma maja“, puude istutamine,
koduümbruse koristamine –
võimalus on kõigil kaasa lüüa ja
uusi talguid algatada.
Kavas on luua koolimajja
kultuurilooline ajatelg, kus on
võimalik leida oma koht ajalooteljel, võrreldes ennast maailmaajaloo ja Eesti ajalooga.
Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva
aktusel kuulutati välja loominguline konkurss „100 unistust“.
Osaleda võivad kõik õpilased,
õpetajad, vilistlased, lapsevanemad ja kogukonna liikmed.
Koondame sada unistust kogumikku, seejärel püüame unistused
ellu viia.
Mida Sina kingid Eestile 100.
sünnipäeval?
LIIVIA REBANE,
Antsla Gümnaasiumi huvijuht
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Kogukonnapraktika
Antsla Gümnaasiumi 11 abiturienti osalesid 3 kuu vältel
kogukonnapraktika programmis.
Oktoobris 2016 alustasid
üksteist 12. klassi õpilast ühiskonnaõpetuse raames kogukonnapraktika programmiga.
Praktikas tegid kaasa Keiu Soe,
Mariann Puija, Stella Vallner,
Kristiina Tuulas, Mari Vijard,
Regina Ermel, Kristin Trump,
Kelli Aia, Kaspar Raudhein, Priit
Paeglis ja Cris Hallik. Õpilasi
võõrustasid kohalikud vabaühendused: MTÜ Looduse Märkajad,
MTÜ Boose Selts ja SA Võrumaa
Arenguagentuur.
Õpilased pidid oma valitud
vabaühendustes veetma ca 15
tundi ja selle kohta ka praktikapäevikut pidama. Vabaühendustes ootas noori nende juhendaja,
kes jagas ülesandeid ja aitas
mõista vabaühenduste olemust.
Kuna valitud vabaühendused
on oma iseloomult erinevad, siis

olid ka õpilastele antud ülesanded
isesugused. Looduse Märkajates
ehitasid osalejad linnumaju,
aitasid ette valmistada konverentsi Antsla vald 25 ja alustasid
võsastunud pargi koristamisega.
Boose Seltsis said noored suurürituste korraldamise ja siseruumides pildistamise kogemuse.
Võrumaa Arenguagentuuris
tegelesid kaks noort ühenduste
andmebaasi loomisega ja teised
kaks aitasid korraldada Ühisnädala üritust. Üks ühine joon
vabaühenduste tegevuses oli
ürituse korraldamine.
Nüüdseks on praktika kõigil
osalejatel läbi ja emotsioonid on
erinevad. Valdavalt ollakse arvamusel, et kogukonnapraktika
mõte on iseenestest hea, kuid
vabaühenduste valik võiks olla
palju suurem, et õpilane saaks
valida endale meelepärase ja
südamelähedase koha. Võibolla
oleks siis projektis osalejaid ka
rohkem. Võõrustanud vabaühen-

Põhikool läbi –
kuidas edasi

elamist polegi nii hull! Küll sa
jõuad oma elu elada ja enda
eest vastutada.
Kas sellepärast, et Antsla
koolis on nii kehv tase ja veel
millised õpetajad - nad ei jaga ju
üldse matsu? Aga miks te arvate,
et mujal koolis on parem. Igas
koolis leidub mõni õpetaja
kellega rahulolu ei ole õpilaste ja
vanemate hulgas kõrge. Enamus
Antsla Gümnaasiumi õpetajatest
on väga heal tasemel, ole ainult
ise tubli õpilane.
Kas tahad ära minna sellepärast, et Antsla on nii mõttetu
koht, noortel pole midagi teha?
Varem said pugeda selle taha, et
Antslas pole isegi kergliiklusteed
aga nüüd on see meil ju olemas!
Kohe on valmimas palliväljak, on
võimla, staadion, terviserada,
jalgrattaklubi, jõusaal jne. Tegele
spordialaga, millega vaid tahad.
Meil on tegus noortekeskus,
õnneks käib seal iga päevaga aina
rohkem noori ja mida rohkem seal
käite, seda põnevamaid tegevusi
ja üritusi saab korraldada ja seda
rohkem sinu mõtteid kuulda
võetakse!
Kindlasti on Antsla parem
koht, kus oma võimed koolivälisel ajal proovile panna. Kui
ürituste nimekiri ei rahulda, siis
miks mitte võtta kätte ja ise
osaleda oma vaba aja sisustamisel
ning ürituste eestvedamisel ning

Hoolekogu liikmena, lapsevanemana ja Antsla patrioodina
avaldan oma arvamusi ja mõtteid
Antslas õpingute jätkamise teemadel.
On meiegi sõprus- ja tutvusringkonnas arutletud ja vaieldud
teemal - kas meie lapsed peaksid
õppima jääma Antsla gümnaasiumi või suunduma kaugemale
parematele ja huvitavamatele
jahimaadele? Kas need kaugemad
koolid on ikka parimad ?
Kindlasti, kui noorel on kindel
eesmärk jätkata õpinguid kindla
suunitlusega, mida meie gümnaasium pakkuda ei suuda nt kunst,
muusika jms.
Aga kui ma olen noor, kes on
otsustanud omandada gümnaasiumihariduse, siis miks ma
peaksin minema kuhugi kaugemale õppima?
Kas sellepärast, et elada oma
iseseisvat elu, et saaksin ise
otsustada, kus ma käin, kellega
käin, kui palju õpin jne. Kes
sinu iseseisvuse (üürikorteri,
toidu, sõidukulud) kinni maksab? Ikka vanemad! Kas sa tead
ka, et Sinu pere kulud suurenevad kordades? Uskuge mind
paar lisaaastat vanemate juures

duste inimesed olid toredad ja
sõbralikud. Praktikalt saadud
kogemused on kasulikud ka edaspidises elus. Saadud töökogemust väärtustavad kindlasti tulevased tööandjad. Õpiti, et ürituse
korraldamine on aeganõudev töö.
Kogukonnapraktika eesmärgiks on tutvustada noortele
vabaühenduste olemust ja toimimist ning muuta noored ühiskonnateadlikumaks. Programmis
osalejad näevad, kuidas sünnib
kodanikualgatus. Lisaks saavad
noorte praktika käigus töökogemuse ja suurendavad oma
silmaringi.
Programmis osales kokku 19
kooli, 8 erinevast maakonnas.
Antsla Gümnaasium osales Võru
maakonnast ainukesena.
Kevadel alustavad kogukonna
praktikaga 10. klassi õpilased,
kellel on praktika täitmiseks terve
suvevaheaeg ja kokkuvõtteid
tehakse sügisel.
KELLI AIA,
Antsla Gümnaasiumi abiturient
korraldamisel.
Tahan selle artikliga öelda, et
Antsla Gümnaasium on väga hea
koht õppimiseks, üheskoos saame
selle veelgi paremaks muuta.
Mina usun meie praegusesse
kooli juhtkonda ja nende soovi
kooli taset ja mainet tõsta!
Antsla kooli üheks eesmärgiks on ettevõtlikkuse arendamine noortes. Koolipere ettevõtmisel on toimunud õppetöö
korraldamisel mitmeid muutusi.
Kes ei teaks dr. Olav Tammikut, Vahur Kersnat, Kristiina
Viirpalu? Või võtame näiteks
2016a. Aasta sportlase tiitli
saanud Robi Niit - kas tema oleks
nii kõrgele tasemele jõudnud
jalgrattaspordis, kui ta oleks
mujal gümnaasiumis käinud? Ise
ta seda ei usu, sest nii palju trenni
teha poleks tal mujal õnnestunud.
Nad kõik on lõpetanud Antsla
Gümnaasiumi ja edukalt jätkanud
oma valitud erialal.
Samas meie koolis jätkab oma
gümnaasiumiõpinguid Jan Jakobson, kellel on plaanis jätkata
profisportlasena. Temale on
koostatud vastavalt treeningkavale individuaalne õppekava.
Tänu sellel on tal võimalik siduda
sport ja õppimine. Antsla koolis
on võimalik kokkuleppeid
saavutada!
Hea noor põhikooli lõpetaja,
palun mõtle põhjalikult, kas Sinu
Antslast äramineku põhjuseks
see, et soovid vanemate pilgu
alt ära või see, et soovid sellist
haridust, mida Antsla Gümnaasium Sinu huvisid ja püüdlusi

Antsla jalgpallipoisid
4. märtsil 2017 korraldas Võru Helios jalgpalliklubi võistluse, kus
osalesid ka väiksed jalgpallipoisid Antslast (sündinud 2009. a.) Võistkondi osales kokku 8. ja meie väiksed jalgpallurid saavutasid 6. koha.
Fotol vasakult: Maanus Lillmann, Sten Vassiljev, Oliver Kurg, Karel
Põder, Taniel Heinaste, Gregor Kuusik, Magnus Lillmann, pildilt
puudub Marten Mehine. Treener Jaanus Vislapuu.
JANIKA TÕNTSEL
arvestades pakkuda ei suuda.
Soovin, et teed õige valiku ja edu
eksamiteks!
KAIA PRUULI,
Antsla Gümnaasiumi hoolekogu
liige

TEISED ARVAVAD
Põhikooli lõppedes kerkib peredes esile küsimus, et kuhu ja
kuidas edasi – kas minna kutseharidust õppima või jätkata
gümnaasiumis. Tänapäeval on
aga gümnaasiumid erinevate
suundadega ja valikuid palju. Ka
meie peres tuli palju küsimusi, kui
Anet soovis edasi õppida disaini
eriala ja selleks valis ta K.J.
Petersoni gümnaasiumi Tartus.
Meile oli see väga raske otsus,
sest suur linn hirmutas ja süda
valutas, et kuidas ta küll hakkama
saab.
Esimeseks mureks on elukoha
leidmine, sest Tartu gümnaasiumitel puuduvad õpilaskodud.
Meil õnneks sellega vedas,
kuigi vahemaa oli üürikorteri
ja kooli vahel pikk ning Anet
pidi ärkama varakult. Minu kui
ema süda valutas aga iga päev, et
kas ta ikka sööb korralikult ja
kas jõuab turvaliselt kooli ja
tagasi jne.
Kindlasti on ootused suured,
uus linn, uued inimesed ja uued
väljakutsed. Alguses võib see
kõik olla põnev, kuid kui oled
harjunud väikses kogukonnas ja
ümbritsetud pere hoolitsusega,
siis võib suurlinna elu mõne aja

Ootame teid Karula rahvuspargi külastuskeskuses
9. aprillil kell 11.00 VANA AIA HOOLDUSE ÕPPEPÄEVALE.
Hiljem lähme üheskoos Mäekonnu talu aeda,
kus toimub õppepäeva praktiline osa.

Üritus toimub
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetusel

pärast väga ära kurnata. Arvestama peab sellega, et sealsed
inimesed on teistsugused kui siin
maakooli õpilased. Kohanemine
on raske ja kogu aeg tunned end
ikkagi võõrana. Muidugi oleneb
see palju ka lapse iseloomust ning
kõigil ei teki probleeme. Õppekava oli sama küll mis kõikides
teistes koolides, kuid nõutakse
rohkem iseseisvat tööd ja mõtlemist. Kui Antsla Gümnaasiumis
on kõik kõigiga tuttavad, siis seal
oled sa õpetajale üks sajast ja
õpetaja ei tule sulle ütlema, et
palun tee see ära ehk siin on
õpetajatega suhe sõbralikum ja
koostöö parem. Aneti seisukoht
on, et siin on õpetajad ikkagi
paremad ja õpilasele lähenemine
individuaalsem. Samuti peaks
arvestama sellega, et seal pole
sulle kedagi toeks, kui juhuslikult
ei ela sugulaste või tuttavate
juures. Kodus oled ikka harjunud,
et on vanemad, kes sind igati
toetavad, kuid siis pole kedagi ja
pead kõigega ise hakkama saama.
Kui teha valikut, siis tuleks
ikkagi kindlalt kaaluda, mis
eesmärgil vahetada kooli. Kuulen
tihti, et siin Antsla Gümnaasiumis
nõrgad õpetajad ja ülikooli
stardiks valitakse mõni muu
prestiižikam kool. Julgen vastu
vaielda, sest meie koolist on
sirgunud nimekaid inimesi ning
siin ikka loeb palju õpilase enda
tahtest. Paljudel pole võimalust
minna teise kooli (rahaliselt
ikkagi kulukas) ja enamus ei ole
valmis veel lahkuma kodust ning
neile peaks jääma ikkagi võimalus õppida kodukoha gümnaasiumis.
TIINA PLOOM

22. aprillil, ülemaailmsel
Maa päeval on kõik
huvilised oodatud
eelmise suve tormiga
hävinud SURNUAIA
METSA, UUTE PUUDE
ISTUTAMISE
TALGUTELE.
Istutame tammesid, mände
ja lehiseid.
Algus kell 11.00.
Info ja registreerimine
haljastusspetsialisti
telefonil 5349 2922 või
liana@antsla.ee.

MÄRTS 2017

4 ANTSLA VALLA LEHT

ÕNNITLEME!
Reedel, 21.aprillil
Kaikamäel

* Algusega kell 14:00 jüripäeva mõttetalgud
* Peale mõttetalguid koolimaja ümbruse
*
*

korrastamise talgud
Talgulistele supp
Õhtul Pidu algusega kell 19:00,
tähistame karjalaskeaega tantsu ja tralliga

Pidu toetab Antsla Vallavalitsus ja korraldab MTÜ Kaikamäe
Jüripäeva mõttetalgute eestvedaja Keskkonnaamet
Lisainfo Pille Saarnits tel 5233848

Kevad südames!
Menüüsse on lisandunud erinevad wrapid, smuutid
ning värske apelsinimahl!

Ootame teid argipäeviti
10-16
Kohvik Kindel Koht
Jaani 7, Antsla
Endised METS Ja PUU AS TÖÖTAJAD on väga oodatud
ettevõtte asutamise 25. AASTAPÄEVA TÄHISTAMISELE
28.07.2017 algusega kell 20.00 Alatskivi lossis.
Lisainfo ja R.S.V.P.: metsjapuuas@gmail.com

15.aprill kell 21.00
Linda Rahvamajas

Juubilarid aprillis
95
HELMINE DRIGO
90
HARALD MÕTTUS
LEHTE PUURA
80
LIISU VIIN
75
LEIDA KASAK
ENE OJAM
ANNE PUKSA
VIRVE RAUDSEPP
MAIE KASE
AUGUST VIIBERG
70
JELENA NIIT
VOLFGANG VAIKSALU
ARNOLD KIKAS
Kui keegi ei soovi, et tema
sünnipäeva avaldataks
Antsla Valla Lehes, siis
palume sellest teavitada
valla sotsiaaltöötajaid.

ans. TERMINAATOR

Kõik kuutõbised, olge valvel lubatakse täiskuud!!!
Dj Hennri Ksound Kaitseinglid Veski Pubi
Laudade broneerimine ja eelmüük
tel 5189208, tel 56472714

Pilet eelmüügist 12€
Kohapeal 14€

Eelmüügipiletid ülekandega 14.aprilli lõunani:
Boose Selts a/a EE881010220095014017,
selgitusse "Terminaator" ja piletite arv.

Meistrite Päev 2017
Oli suur au, et Meistrite Päev oli Antsla valla
tunnustamisüritusel nomineeritud Aasta Tegu
2016 kategoorias. Meistrite Päeva meeskond
tänab usalduse ja tunnustuse eest ning annab
teada, et Meistrite Päev 2017 toimub taas
laupäeval, 10. juunil 2017 Antsla Kesklinna
pargis. Olete väga oodatud osa saama!
Jätkame eelmisel aastal korda läinud laada,

töötubade ja tehnikanäitusega, aga tutvustame ka
uusi võimalusi. Programmist ei puudu ka väga
populaarseks osutunud ekskursioonid meistrikodadesse.
Meistritel, kes soovivad oma tooteid-teenuseid
tutvustada, palume ühendust võtta Evelyn
Tõnistega, evelyn.toniste@gmail.com või tel 504
3391.
Kes aga tahab oma uhket sõidukit näitama
tulla, siis võtke ühendust Helger Kavantiga,
helger.kavant @gmail.com, 5127986.

Pidu alla 16 keelatud!
Laudade broneering kaotab kehtivuse kell 22.00.

METSA- JA
AIATEHNIKA
hooldus ja remont

SAEKETTIDE
JA VÕSAKETASTE
teritus ning remont

OÜ H&K - Urvaste vald Uhtjärve küla
Henn Bergmann tel 53 322 151
Karille Bergmann tel 58 069 541
Tehnikale võimalik meiepoolne transport töökotta
ning tagasi. Palume eelnevalt tulekust ette teatada.

KEVADPAKKUMINE kuni

30. aprillini!

MURUNIIDUKI kevadine hooldus 10 €
MURUTRAKTORI kevadine hooldus 20 €
(pakkumine sisaldab õli, õlivahetust ning terade teritust)

Laupäeval, 8. aprillil kell 9-12
Järgmine turupäev
22. aprillil

Kodutänava
Kirbukas

XI Urbanipäeva laat –

20.05

kihelkonnarahva kohtumispaik

2017
•
•
•
•

Luhvtitame oma kodusid ja
saadame üleliigse kraami
teisele ringile. Millest iganes
tahad lahti saada (majapidamiskraam, nõud, riided), müü
maha oma kodumaja ees Veski
tänava ääres 13.mail 2017 kell
9.00-13.00.
Kui soovid meie ideega
kampa lüüa siis helista Carmen
- 5358 7008 või Marika - 5348
1432.
Samuti anna teada, kui Sa
ise ei osale, aga oled nõus, kui
müüja oleks Sinu tuttav või
tuttava tuttav.
Registreerimine 3. maini.

Kell 8 lipu heiskamine ja avapalvus
Istikud, käsitöö, kohaliku toidu müüjad
Kell 9 valime parimat KODUVEINI. Tule, osale!
Kell 9.30 Kultuurilised hoburetked koguduse maadel koos
Aivar Kroonmäega
• Õpitoad kell 9.30:
- Meisterdame pisikesi nukusid Udmurdimaa moodi
(Zoya Lebedeva)
- Villatöö õpituba Lilian Freibergiga (MTÜ Maavillane)
• Pannkoogid, laadaloterii
• URVASTE KÜLAKAPELL,RAHVATANTSIJAD

• kell 11 ÜLLATUS ja SVJATA VATRA
• Esinejatele saab teha annetusi nii laadaplatsil kui
Urvaste Külade Seltsi annetuskontole
EE051010402016676003
• Laadarahana kehtib ka Urban
(pannkook = 1U, loterii = 2U).
Urbanipäeva laata korraldab Urvaste Külade Selts
MÜÜJATEL VAJALIK REGISTREERIMINE tel 520 6001 (Airi) või
uks@urvasteseltsimaja.ee
Kultuuriprogrammi toetavad Urvaste vald ja Kultuurkapital

Kirjatööd, kuulutused ja teated ning ettepanekud iga kuu 15. kuupäevaks e-kirjaga kalev@antsla.ee

küljendus: KUHJAKURV • trükk PAAR

Boose Selts

