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Saabumas on
hingede aeg

Antsla vallavolikogu koosseis 2013-2017. Fotol vasakult paremale: Kaia Pruuli, Kristina Kreevald, Heinar Kool, Rando
Treimuth, Tiit Tõnts, Kurmet Müürsepp Ly Kalmet, Jaanus Kala, Kadri Hillak, Kaire Uiboleht, Janika Tõntsel, Asta Abiline,
Üllar Salumets. Uues volikogus jätkavad pildil olijatest Kaia, Kurmet ja Üllar.

Vallavolikogu valimistest
Antsla ja Urvaste vallas oli
valijate nimekirja kantud 3941
inimest, Valimistel osales neist
2369.

Antsla vallavolikogu
koosseis hääletustulemuste alusel
(16. oktoober 2017 a.)

Osalemisaktiivsus oli
60.1%, mis on kõrgeim alates
1993. aastast, mil pärast taasiseseisvumist on kohaliku omavalitsuse valimised toimunud.
Allolev vallavolikogu koosseis
ei ole lõplik. Valimistulemused
kinnitatakse lähipäevadel.
Ajakohast infot vaadake valla
kodulehelt ja FB lehelt.
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Jõudu tööle ja häid otsuseid!
KALEV JOAB,
arenguspetsialist

Arendame huviharidust ja huvitegevust ka Antsla vallas
2017. aastal eraldas riik
Antsla vallale 35102 eurot,
mille abil saavad tuge meie
valla asutused ja organisatsioonid, kes piirkonnas huvitegevust pakuvad. Kuna laste
huvitegevust on meil päris palju,
pea poolsada erinevat võimalust, siis uusi tegevusi me
palju ei käivita, vaid toetame
olemasolevaid.
Gümnaasium saab meediaja puidutööringi arendamiseks
vajalikud vahendid osta ning
ahju ja materjalid keraamika-

kingi käivitamiseks ning tegevust jätkab laste seas ülipopulaarne jahindusring.
Päris uued tegevused nagu
loovmuusika, akrobaatika ja 3D
modelleerimine on käivitumas
Roosikul, selle tegevuse eest
hoolitseb Aivo Alev oma meeskonnaga ning Antsla Kultuurija spordikeskuses alustab pärimusring, mida veavad Meelika
Hainsoo ja Koidu Ahk. Lisaks
sellele on plaan mitmekesistada
kultuurimaja spordisaali võimalusi.

Riikliku toetuse abil saab
Hauka Veloklubi noortele ratturitele vajalikku spordivarustust
soetada ning Antsla Muusikakool alustab digidisaini õppega
ning soetab vajalikke instrumente ja muid vahendeid kooli
tõhusamaks ja mitmekülgsemaks tegevuseks. Tantsuselts
Pärliine saab samuti nüüd soetada vahendeid ja algatada uusi
tegevusi.
Oma professionaalse haarde
on siiapoole suunanud Võru suusa- ja jalgpalliklubi, keda põhi-

MERLE TOMBAK,
kultuuri- ja noorsootöö
spetsialist

MTÜ Joude 1000 €. Pärimusringi käivitamine.
MTÜ Roosiku Südames 3200 €.
Akrobaatika, loovmuusika, 3D
modelleerimine; ringide käivitamine.

Antsla Muusikakool 5000 €.
Digidisaini ja pärimus-pilliõppe
ringi käivitamine. Vahendid, sh
instrumendid, IT vahendid. Personalikulu ringi juhendajatele.

Antsla Gümnaasium 7000 €.
Puidutöö- ja meediaringi arendus
ning keraamikaringi käivitamine
(eelregistreerimine, min 5 last).
Personalikulu ringi juhendajatele.
Vahendid, sh keraamikaahi, kaamera
MTÜ Antsla Jahikeskus 3500 €.
MTÜ Tantsuselts Pärliine
2000 €. Osalustasude kompenseerimine, arvestus 30 last, kuutasu
20.-, sh lapsevanem 10.-. Tantsulaboratooriumid, vahendid tegevuseks, transpordikulu. MTÜ
esitab arve.
MTÜ Looduse Märkajad 600 €.
Näituste korraldamine (fotode
printimine ja suurendamine), väljasõitude transport. MTÜ esitab
arve.
Antsla KSK 7000 €. Vahendid

spordiringide tegevuse mitmekesistamiseks, sh airbatuut, spordisaali põrandakate jm
MTÜ Võru Helios 1600 €. Osalustasude kompenseerimine, kuutasu 26 eur, sh lapsevanem 10.-.
Võru Suusaklubi 1000 €. Osalustasude kompenseerimine, kuutasu
30 eur, sh 10.- lapsevanem.
Jalgpalli arendamine lasteaias
ja rahvaliigas 1000 €. Vahendid
ringide tegevuseks, sh pallid,
rahvaliiga võistlusvormid kuni 19
aastastele ja transpordikulud, arve
alusel.
Hauka Veloklubi 1000 €. Vahendid kuni 19 aastastele, nt kiivrid,
võistlusvormid. Võistluste osalustasud, transport.
Huvihariduse fond 100 €. Toetus
balletiringis osalejale Tartus

Looduse Märkajad.
foto: TIINA PLOOM

liselt toetame osalustasude kompenseerimisega. Antsla rahvaliiga jalgpalli edendamiseks saame abistada transpordi korraldamisel ja vahendite soetamisel.
Eraldi on loomisel huvihariduse fond, et toetada lapsi ja
nende vanemaid huviringidesse
transportimisel, vahendite soetamisel ja osalustasude maksmisel.

Armas Antsla valla rahvas.
Aeg kulgeb omasoodu, kevadest
saab suvi, suvest sügis, sügisest talv ja
talvest omakorda kevad. Mitte miski ei
muuda seda aastaaegade ringi. Igal ajal
on omad võlud ja omad tegemised.
Kuldne sügis hakkab varsti lõpule
jõudma. Praegu on loodus imeline oma
kirevate värvidega. Ärge jätke seda
võimalust kasutamata, et veidi oma
hinge kosutada ja igapäeva mõtetest
kaugemale saada. Juba varsti algab
lehtede langemise kõrghooaeg ja see
toob ka maainimese tegevused rohkem
tubaseks ning kindlasti tekitab juba ka
kaugemat jõulude ootust.
Saabumas on hingede aeg. Pime ja
sageli ka veidi tusane Eestimaa hilissügis, mis annab võimaluse vaadata
rohkem enda sisse, leida aega iseenda,
oma pere ja sõprade jaoks. Tunda
rõõmu erinevatest tubastest tegevustest, kas oma kodus või piirkonna
spordisaalides, kultuuri- ja rahvamajades. Meil on palju tegevusi, mis
ootavad osalejaid. Hingede aeg on ka
võimalus vaadata sügavamalt oma
hinge, kuulata küünlavalgel head
muusikat, lugeda ahju- või kaminatule
paistel huvitavat raamatut või lihtsalt
mõtiskleda elu ja tegemiste üle.
Valla tegemised on sellel aastal
üpris hästi läinud. Planeeritud investeeringud on suures osas teostatud, vaid
Tsooru rahvamaja remont lükkus
kevadest sügisele, sest pakkumised
tulid esialgu oluliselt suuremad, kui
planeeritud.
Seekordsed valimised on möödas ja
minu ametiaeg hakkab otsa saama. Juba
lähinädalatel valib uus volikogu uued
juhid nii volikogu kui vallavalitsuse
tegevusi juhtima. Sõltumata erinevatest
otsustest jääb valla tulevik aga ikkagi
meie endi, st kogu valla rahva, otsustada.
Väga oluline kogu valla tegevuses
on oma piirkonna inimeste aktiivsus.
Lasteaiad jätkavad oma tegevusi, kui
piirkonnas on lasteaiaealisi lapsi. Koolide tegevuseks on vaja kooliealisi lapsi
ja noori. Rahva- ja kultuurimajad on
aktiivses tegevuses, kui on huviringides osalejaid ja erinevatest üritustest
osa võtjaid. Piirkonna kaubandus saab
tegutseda jätkusuutlikult, kui me ka ise
teeme oma ostud kohalikust poest. Ettevõtlus areneb, kui piirkonnas on ettevõtlikke inimesi nii ettevõtluse arendajatena kui ka töötajatena. Valla arengukava koostamisel on oluline, et igaüks
toob välja vajalikud tegevused, mida
lähemas või kaugemas tulevikus ühiselt
ellu viia. Kritiseerida ja viriseda võib ju
alati, aga see ei vii edasi, kui sellele ei
järgne konkreetseid ettepanekuid.
Arenguks on vaja koostööd ja ideid,
omavahelist usaldust ja iga inimese
uskumist, et mina olengi see riik.
Nautige sügist ja kaunist hingede
aega!
Lubage oma hingele midagi ilusat,
et pikk talveperiood rõõmsalt vastu
pidada.
Soovin kõigile südamesoojust ja
armastust!
MERIKE PRÄTZ,
Antsla vallavanem
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Vallavalitsuse istungitest
19. september 2017
Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Lusti Lasteaia direktori ametikoha täitmiseks.
Väljastati ehitusluba Antsla Vallavalitsusele Posti tänava T3 ja
Karjasoo tänava T2 vahelise lõigu
ehitamiseks koos valgustusega.
28. september 2017
Vallavalitsus algatas pärimismenetluse pärijate väljaselgitamiseks. Väljastati eraisikutele
üks ehitusluba ja projekteerimistingimused abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Antsla Vallavolikogu 26.06.2017.
a otsuse nr 30 alusel anti korraldus
laenulepingu sõlmimiseks AS-iga
SEB Pank summas 350 000 eurot,
et ﬁnantseerida Antsla Gümnaasiumihoone C-korpuse fassaadi ja
katuse soojustamist.
Vallavalitsus andis arvamuse konkurentsiametile selle kohta, et AS
Võru Vesi hinnataotluses kajastatud investeeringud aastatel
2014–2017 vastavad Antsla valla

ÜVVK arendamise kavadele.
Arutati läbi volikogule ettevalmistatud õigusaktide eelnõud
ning huvihariduse ja huvitegevuse rahastamist.
05. oktoober 2017
Arutati sotsiaalvaldkonna küsimusi. Seoses piiriandmete täpsustamisega tekkinud pindala muutusega muudeti katastriüksuse
jagamiseks varem antud korraldust.
Otsustati hüvitada lapsevanemale
lapse kooli viimine ja koolist koju
toomine isikliku sõiduautoga,
kuna koolis käimiseks puudub
õpilasel ühistranspordi võimalus.
Kinnitati huvihariduse ja huvitegevuse rahastamine 2017. a.
09. oktoober 2017
Kvaliﬁtseeriti riigihanke „Tsooru
rahvamaja saali rekonstrueerimine” pakkujad, tunnistati edukaks Agretten OÜ pakkumus.
Arutati sotsiaalvaldkonna küsimusi.
Tiina Vares, vallasekretär

Vallavolikogus otsustati
19. septembril toimunud volikogu istungil:
• Kinnitati Antsla valla 2017.
aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava.
• Kinnitati Antsla valla põhimäärus, seadusest tulenevate
muudatuste ja täpsustustega.
• Kinnitati Antsla valla 2017. a I
lisaeelarve. Kogu valla eelarve
suurenes 45 156 euro võrra, erinevate sihtotstarbeliste toetuste ja
projektirahade abil.
• Delegeeriti omavalitsuste ühiselt täidetavad ülesanded (maakonna arengu kavandamine ja
elluviimine, rahvatervise ja maakonna turvalisuse valdkonna
ülesanded ning maakonna
kultuurikorralduse valdkonna
ülesanded) täitmiseks Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus.
• Tunnistati kehtetuks Antsla
Vallavolikogu 18.06.2013. a otsus
nr 43 „Vallavara võõrandamine
otsustuskorras”.
• Otsustati anda üürile Antsla
vallale kuuluv eluruum, asukohaga Metsa tn 1 Antsla linn, tähtajaga kuni 31.05.2018. a.
• Muudeti Antsla Vallavolikogu
22.05.2012. a otsust nr 7 „Hoonestusõiguse seadmine” ja määrati uus elamu ehitamise tähtaeg.
• Muudeti Antsla valla valimiskomisjoni koosseisu.
• Muudeti Antsla Vallavalitsuse
teenistuskohtade koosseisu.
Alates 1.10.2017. a arvati teenistuskohtade koosseisust välja
tänavakoristaja 1,0 kohta.
Alates 1.10.2017. a lisati teenistuskohtade loetellu haljastustööline 1,0 kohta ja tugiisik 1,0
kohta.
• Volikogu esimees Kurmet
Müürsepp andis ülevaate riigimaanteede projekteerimise seisust. Tsooru maanteed ja Pärna
tänavat ei projekteerita. Veski
tänav projekteeritakse ja ehitatakse osaliselt, kuni Metsa tänava
alguseni. Jaani tänav koos kõnniteega projekteeritakse ja ehitatakse kuni Tööstuse tänavani.
Kõnnitee ehitatakse Kreutzwaldi
tänavale, algab vallamaja eest ja
lõpeb üle silla Antsla linna sildi
juures. Praegu käib projektee-

rimine. Ehituse alguseks on planeeritud 2019. a mai kuu.
• Volikogu esimees informeeris,
et Antsla-Kraavi kergliiklustee
(pikkusega umbes 1,2 km) osas
valmistab Antsla vald ette koostöölepingut Maanteeametiga, et
jagada ära ülesanded ja rahastus.
Maanteeamet on ära tellinud
kergliiklustee projekteerimise
hinnapakkumise ja ehitusmaksumuse kalkulatsiooni sellelt
projekteerijalt, kes linna läbivaid
teid projekteerib. Hinnapakkumine ei ole veel laekunud.
6. oktoobril toimunud volikogu
istungil:
• Muudeti Antsla valla ametiasutuse hallatavate asutuste
palgagruppide töötasu maksimummäärasid. KSK juhataja
töökoht tõsteti III palgagrupist IV
palgagruppi.
• Muudeti Antsla Vallavalitsuse
palgajuhendit. Muutmise tingis
asjaolu, et valla ametiasutuse
koosseisus II palgagrupis on
juures haljastustöölise töökoht
ning haljastusspetsialisti töökoht
on tõstetud II palgagrupist III
palgagruppi.
• Muudeti Antsla Vallavolikogu
21.12.2016. a otsusega nr 71 kinnitatud Antsla valla ja Urvaste
valla ühinemislepingu punkti 4.7
ja sõnastati see järgmiselt:
„Antsla valla ja Urvaste valla
ühinemisel moodustuva uue
omavalitsusüksuse „Antsla
vald” sümboolikaks saab alates
Antsla valla põhimääruse kinnitamist Urvaste vallas kehtinud sümboolika”.
Avalikul väljapanekul tehtud
ettepanekuid oli kaks, millest
kumbagi ei olnud võimalik
arvestada, kuna Urvaste valla
vapp ja lipp vastavad KOKS-i §
14 lõikes 3 sätestatud tingimustele.
• Antsla Vallavalitsusele anti
nõusolek lepingu sõlmimiseks,
riigihanke nr 190714 „Tsooru
Rahvamaja saali rekonstrueerimine” edukaks tunnistatud
pakkujaga, summas kuni 92 000
eurot.
HELLE SAVI,
sekretär-registripidaja

Täname
„Me elame siin” valimisliidu pere
poolt kõiki vallaelanikke, kes
meisse usuvad ja meile oma hääle
andsid. Lubame, et anname en-

dast parima, et edendada Antsla
vallas neid väärtusi, mille nimel
üldse oleme koos hakanud käima
– nendeks on vallaelanike olulistesse otsustustesse kaasamine
ja vallajuhtimise läbipaistvus. Et
vallaelanikke volikogus toimuvaga kursis hoida, püüame teha
peale volikogu toimumist sellest
kokkuvõtte meie Facebooki lehele. Samuti püüame anda infot
valla lehe kaudu.
Üks meie valimisliidu tugevusi on see, et kandideerinud
inimesed ja toetajaliikmed saavad
kokku korra kuu või paari jooksul
kogu valimistevahelise perioodi,
arutamaks valla eluga seotud
põletavamaid probleeme. Seega,
ükspuha, kas sinu valitud kandi-

daat sai volikokku või mitte, kui
sul on mõni vallaelu puudutav
küsimus või probleem, siis helista
talle ja see info jõuab edasi
volikogu liikmeteni, kes omakorda saavad oma võimaluste
piires seista selle eest, et probleemid saaksid parimal võimalikul moel lahendatud.
Meile on koduvalla üldine
areng südameasi ja me ei hakka
volikogus kätt tõstma ilma oma
otsuse õigsuses eelnevalt veendumata. Veelkord suur tänu ja koos
edasi!
EVELYN TÕNISTE
Antslast, mis om üts hää väega
kotus!

Linda Raamatukogu sügisel
2017: koolitused ja
mänguasjade laenutus
Sügisel 2017 on Kobelas asuv
Linda Raamatukogu parem, õigemini kaasaegsem kui eales varem
oma 96-aastase ajaloo jooksul:
raamatud on kantud arvutis asuvasse andmebaasi, elektrooniline
laenutus käib täie hooga ja nüüd
on aeg uuteks tegevusteks. Sellel
sügisel hakkab Linda Raamatukogu pakkuma tasuta koolitusi
neile, keda huvitab lihtsama
kodulehe tegemine, blogimine
või on soov saada sõbraks nutiseadmega. Neljapäeval, 26.
oktoobril kell 18.00 ootab
raamatukogu kõiki neid, keda
huvitab Wordpressi põhjal lihtsama kodulehe valmistamine või
oma blogi loomine ja blogimine.
Esimene kord toimub oskuste ja
vajaduste väljaselgitamine ning
edasine hakkab olema juba vastavalt kokkulepetele. Kuna raamatukogus klassitäit arvuteid
nagunii ei ole, siis on koolitus üles
ehitatud teistmoodi ja kohale
tasub kõigil, kellele huvi. Nutiseadmete tundma õppimiseks on
individuaalkoolitused. Lisainfo
tel 525 8327.
Käesoleval sügisel, enne vali-

misi, on nii mitmedki inimesed
avaldanud arvamust raamatukogude kohta. Ja kahjuks peab
nentima, et inimestel on väga
tugevad eelarvamused ja valearusaamad raamatukogudest – et
see on muuseumilaadne raamatute koht, kust saab raamatuid
laenutada. Ei ole! Raamatukoguhoidjate ülesanded ja oskused
käivad ajaga kaasas. Kui areneb
e-riik ja digimaailm, siis sama
teevad ka raamatukoguhoidjad!
Nad õpivad, arenevad ja on
kogu aeg valla- või külakeskuses
olemas, valmis alati abistama ja
juhendama. Tänapäevased raamatukogud on eelkõige info- ja
mäluasutused, ja seda selle kõige
paremas mõttes. Raamatukoguhoidjate ülesanne on, lisaks kirjanduse tundmisele ja raamatute
laenutamisele, olla info edastaja,
info otsija kõikvõimalikest allikatest ja andmebaasidest, nutiseadmete ja arvutikasutamise
juhendaja, samuti abistaja kõikvõimalikes internetitoimingutes.
Üks uudis on veel. Sellel suvel
sai Linda Raamatukogu eneselegi
ootamatult abiks olla vanavane-

matele. Raamatukogule on aastate jooksul annetatud mitmeid
mänguasju ja sellest mängunurgast said sellel suvel kolmel
korral abi need, kellele lapsed
hoiule toodi, aga kellel endal
mänguasjade varu kodus puudus.
Laenutus on mitteametlik, võib ka
asendada/vahetada, kui mõni
mänguasi lapsele väga meeldima
hakkab.
Tule raamatukokku! Raamatukogu on avatud pühapäeval 14.00 – 18.00 ja E, T, N
kell 11.00 – 19.00
LIANA ALLAS,
Linda Raamatukogu juhataja

Tsooru kultuurielu on pikkade traditsioonidega
Praegune Tsooru rahvamajahoone on kolmas, kus siinkandi
rahvas koos käinud ja kultuuri
edendanud. Kaks eelmist, mis
kohendati rahvamajaks, mõisa
peahoone ja valitsejamaja, põlesid maha. 1958. aastal ehitas J.M.
Sverdlovi nimeline kolhoos praeguse rahvamaja, mis kolhooside
ajastu lõppedes anti üle valla hallata. Nii nagu nõukogude võimu
ajal, on ka praegu suudetud selles
majas tegevuses hoida laulmist,
tantsimist ja näitemängu. Uus
alanud hooaeg ongi sel korral
põhisuunitlusega tähistada kevadel rahvamaja 60. aastapäeva
koos naisrahvatantsurühma 20.
aastapäeva ning Ive Ruusamäe
juhendamisel lauluansambli ja
Laine Keerovi juhendamisel
näiteringi 10. aastapäeva.
Kindlasti annab Tsooru rahvamajale uue hingamise peagi algav
saaliremondi esimene etapp. Selle
käigus lahendatakse valgustusprobleem ning seinad saavad uhkema väljanägemise. See on eeskätt vajalik siin korraldatavate
pidulike sündmuste läbiviimisel.

Eriti viimasel aastal on hoogustunud Tsooru rahvamaja saali
kasutamine sünnipäevade pidamiseks.
Saali uuenemisega on arvestatud ka seda, et edaspidi saaksime
hakata näitama taas kinoﬁlme
ning kasutada enam ära võimalusi, mis seotud projektori ja
valge seinaga.
Rahvamaja hetke suurem
murelaps on tantsuõhtud. Aasta
aastalt on publiku arvukus, kes
tunnevad huvi tantsimise vastu,
kahanenud. Samas tuleb üha
enam raha välja käia ansamblite
tellimisel. Olukord sunnib otsima
uusi võimalusi tantsusõprade
olukorra lahendamiseks. Nii
alustamegi sügisel linetantsuga,
kuhu on oodatud lapsed, noored
ja täiskasvanud nii naised kui ka
mehed.
Lisaks eelnimetatudele toimub Tsooru rahvamajas kord
kuus käsitööõpituba ja kahel
korral kuus kasutab kaminaruumi
pabtistide kogudus.
Tsooru kandil on suureks
rikkuseks ka see, et siin tegutse-

vad mitmed seltsingud ja mittetulundusühingud ning nende sihteesmärgiks on rahva vaba aja
sisustamine ja kultuurilise valdkonna mitmekesistamine. Nii näiteks teineteisele ja üksteisele
toetudes on tugevalt jalad maha
saanud Tsooru mälumäng, Tsooru
kevadlaat, jäärajasõit ja mitmed
tähtpäevade tähistamised. Tore
on, et inimesed tulevad ikka ja
jälle välja uute mõtetega. Samas
ei jääda ootama, et keegi teine
väljakäidud idee ellu viiks, vaid
otsitakse omale liitlasi ning püütakse see ise ka realiseerida. Siin
võib näiteks tuua Roosiku külas
nelja inimese baasil moodustatud
MTÜd Roosiku Südames.
Möödunud suvel rikastasid nad
piirkonda vabariigis ainulaadse
Südamemuusika festivaliga Roosiku koolimaja juures asuvas
pargis. Järgmisele aastale lähevad
nad vastu mõttega muuta see
festival igasuviseseks traditsiooniks.
KALLE NURK,
Tsooru Rahvamaja juhataja
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Antslast saab hea hariduse
Vahelduva eduga, peamiselt
küll kevadeti tõstatub ikka ja
jälle Antslas arutelu, „Kas
Antsla või mõni teine Eesti
gümnaasium“. Sellest sügisest
asus Tartu Ülikoolis ajakirjandust ja kommunikatsiooni
õppima Antsla Gümnaasiumi
lõpetaja KELLI AIA. Kelli on
heaks näiteks, et ka Antslast
jõuab kuhu iganes, kui vaid ise
aktiivne oled ja kõige vastu
huvi tunned. Konkurss nimetatud erialale oli sel aastal 3,34
avaldust õppekoha kohta.
Vaadates tagasi gümnaasiumi
aega, kas pidid selleks, et eeskujulikult lõpuni jõuda (kuldmedal) ka õppetöös pingutama
või oli olulisem olla kõigest
huvituv ja ühiskondlikult
aktiivne.
Pidin ikka. Minu medal ei tulnud
lihtsalt niisama, pidin selleks
vaeva nägema – mõne ainega
rohkem, teisega jälle vähem.
Tegelikkuses tuli tööd teha juba
põhikoolis, sest usun, et õppimine
on järjepidev protsess ja kui
kuskil tekib mõni lünk, kahjustab
see kogu üldtulemust. Ühiskondlikult aktiivne olemine on olnud
pigem kõigele boonus, sest ma ei
oleks praegu see, kes ma olen, kui
ma 2014. aastal noortevolikoguga
liitunud ei oleks. Antsla valla
Noortevolikogu ja Võrumaa
Noortekogu on andnud mulle
enesekindluse, pealehakkamise ja
esinemisjulguse.
Kas on midagi Antsla kooli
õppetöös, millest sa tagantjärgi
või eriala valikut tehes puudust

tundsid ning mida julged juba
täna meie koolile soovitada?
Üks on kindel – ilma Antsla
Gümnaasiumi KooliSilmata ma
praegu ajakirjandust ei õpiks.
Tänu sellele, et õpetaja Iri mind
10. klassis kooliajalehte kutsus,
leidsin selle eriala enda jaoks.
Kool pakkus mulle arenemisvõimalust, st iga kord kui tahtsime meedialaagrisse minna, me
selle võimaluse ka saime. Olen
veendumusel, et Antslast saab
hea hariduse, tuleb vaid ise teadmistele vastuvõtlik olla. Nüüd
ülikoolis käies mõtlen, et gümnaasiumis käimine oli nii lihtne.
Õpetajad märkisid ilusti tavalisemagi koduse töö e-kooli/
Stuudiumisse üles. Ülikoolis
märgitakse ära vaid tähtsad tööd.
Kõik muud asjad tuleb endal
moodlest ja TÜ õppeinfosüsteemist üles leida. Kodutööde
maht on samuti hoopis teine.
Ajaplaneerimise oskus on õppimise võtmesõna.
Kas eriala valik nõudis ka pikaajalist otsustusperioodi või oli
oma lemmik juba ammu valmis
vaadatud kuid ei julenud valjult unistada?
Gümnaasiumi ajal koolilehte
KooliSilm toimetades, meedialaagrites käies ja valla lehte
artikleid kirjutades tundsin aina
enam, et ajakirjandus on see,
mida ma tahan õppida, ja mis
võiks mulle sobida. Kuigi ma
olin koolis hea õpilane ja väga
tahtsin seda õppima asuda, kartsin
ikkagi ülikooli avaldust tehes, et
ma ei saa sisse. Olin kuulnud
suurest konkursist ja sellest, kui
raske on ajakirjandust ja kommunikatsiooni õppima saada.

Arvasin, et ma ei ole piisavalt hea.
Võite ette kujutada kui õnnelik
ja ekstaasis ma olin, kui juuli
keskel teada sain, et mind on
„minu number üks erialale“ vastu
võetud.
Kutsusid Antsla noori osalema
Tartus, Eesti Noorteühenduste
Liidu Sügisseminaril. Kahjuks
ei kasutanud ükski Antsla noor
pakutud võimalust. Oskad
öelda mida sellistel üritustel
osalemine noortele annab,
millest nad ilma jäävad.
Tegelikult kutsusin noortevolikogu noori sel üritusel osalema,
sest see on koht kust saavad alguse tutvused teiste noortevolikogude ja noorteühenduste inimestega. Elus on nii, et sa ei tea
kunagi, millal mõni tutvus sulle
kasuks võib tulla. Teiseks, olles
seminaril ja rääkides teistega
kuuleb, kui ägedaid asju nad Eesti
erinevates nurkades teevad ja see
annab motivatsiooni isegi midagi
teha ning paremaks. Lisaks pakub
ENL alati huvitavaid koolitusi.
Sel korral osalesin näitleja Tambet Tuisu avaliku esinemise koolitusel. Meil kõigil tuleb ükskord
avalikult esineda ja kui sa tead,
mida selle juures teha ja mida
mitte, tuleb see kindlasti paremini
välja.
Oled nüüd kohe kaks kuud ülikoolis studeerinud. Mis on
enam meelde jäänud?
Kõige enam on meelde jäänud
esimesed kaks nädalat, kui kõik
oli uus ja võõras, see kui segaduses ma seoses kõigega olin. „Kus
on loeng, mis loeng see üldse on,
mis ruumis see asub, mis ma
kaasa pean võtma?“ – need olid
esimese nädala põhiküsimused.
Kohanemine uue kooli ja hoopis
teise süsteemiga ei ole kerge, kuid
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endale sobiva rütmi leidmisel on
kõik ületatav.
Nelja aasta jooksul inimene
kasvab ja areneb, muutuvad
tema vaated. Tänased huvid
asenduvad teistega. Kellena
näed end täna kui kirjutaksid
essee teemal „Mina aastal
2023“
Ma ei julge hetkel mitte midagi
ette mõelda, sest ma ei ole kindel
selles, kas õpin peaerialana aja-

kirjandust ja kõrvalerialana kommunikatsiooni või vastupidi. Ehk
võtan täielikult ajakirjanduse.
Sellest valikust oleneb ka minu
tulevane amet. Esimese semestri
lõpuks ehk järgmise veebruari
alguseks pean peaeriala valiku ära
tegema. Aega on valikut teha ja
praegu ma sellega pead ei vaeva.
Küsitles
KALEV JOAB
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Abiturientide mõtisklused
õpetaja ametist

Tunnustus Antsla Gümnaasiumi kooliperele
Haridusprogrammi „Ettevõtlik
kool" Haridusfestival 2017 toimus 12. oktoobril Haapsalu
Kutsehariduskeskuses.
Antsla Gümnaasiumi kümme
2 .- 4. klassi ettevõtlikku esindajat
ja neli õpetajat osalesid konverentsil. Registreerumisel jagati
osalejatele märkmikud, nimemärgid ja pastakad, meie väikesed professorid asusid kohe
märkmeid tegema, olid kõik ju
registreerunud erinevatesse töötubadesse.

Haridusfestivalile jõudmisel
oli kaks põhjust. Möödunud
kevadel toimusid meie koolis
väikeste professorite päevad.
Ettevõtmised oli meeleolukad,
õpetlikud ja igati õnnestunud.
Seejärel kirjutasid õpetajad Ly
Raudsepa juhtimisel väikeste
professorite päevast kokkuvõtte
edulugude konkursile. Viimaste
aastate jooksul on edulugude
konkursile taotluste esitamine
hoogustunud – meiegi oleme
korduvalt sellest edukalt osa

võtnud. Selle aasta tulemuseks jäi
ﬁnaali jõudmine.
Teine põhjus oli Standarditega
tunnustamine. Antsla Gümnaasium sai ettevõtlike koolide
programmis baastaseme, mida
kinnitab koolile antud lipp ja
sertiﬁkaat. Baastase on programmis esimene tase, edasi saab
pürgida hõbetaseme poole.
Ettevõtlikkust kõigile!
LIIVIA REBANE

Õpetajate päev on tähtpäev, mis on ellu kutsutud õpetaja ameti
väärtustamiseks. Õpetajate päeva tähistatakse riigiti erinevatel
päevadel, Eestis on selleks 5. oktoober. Samal päeval tähistab
UNESCO alates 1994. aastast maailma õpetajate päeva (inglise
keeles "World Teacher's Day"). Eesti koolides on tavaks
abiturientidel olla sel päeval õpetajate rollis ja ise tunde anda. Meie
koolis olid koolitunnis peaaegu kõik gümnaasiumi õpilased.
Abituriendid korraldasid tundide asendused ja tegevused õpetajatele.
5. oktoobril, õpetajate päeval, täitsid abituriendid õpetajate
ülesandeid. Õpetajad nautisid 12. klassi õppurite poolt välja
mõeldud tegevusi: mälumäng „Eesti 100“, interaktiivne mäng
Kahoodis, fotonurk, tegevused mängujuhtidelt, 1. klassi õpilaste
esinemine. Merve
Minule oli õpetaja amet midagi täiesti uut. Emotsioonid olid
head: ühtki õpilast ei pidanud korrale kutsuma. See on ka loogiline,
kehalises kasvatuses on võimalik joosta, nautida õues olekut, samal
ajal puhata vaimsest pingutusest. Karl
Õpetajate töö on väga koormav ja stressirohke ning seetõttu
peaksime häid õpetajaid märkama ja väärtustama, kuna nende tööl
on suur roll tuleviku põlvkondade kujundamisel. Rando
Kohvilauas ütlesid õpetajad mulle, et sobin väga hästi õpetajaks. Merili
Sööma minekul tahtsid kõik 1.a õpilased mul käest kinni hoida,
laste vahel tekkis tüli. Tunnis olid väiksed õppurid tublid. Kenet
Minule jäi õpetajate päevast väga tore mälestus. Rõõm oli
kuulda ettevõtmise kohta häid sõnu nii õpilastelt kui ka õpetajatelt.
Karmen
Aitäh, tubli abiturient! Aitäh direktor Merili Hellamaa, õppealajuhataja Kristin Liksman, majandusjuhataja Rador Undrus.
IRI REILE
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ÕNNITLEME!
Novembri juubilarid

Reedel, 10. novembril Kaikamäel
· Pidu algusega kell 19:00
· Celia ja Kaido räägivad reisijutte Vaikses
ookeanis asuvast Vanuatu saareriigist
· Õhtu muusikud on Indrek ja Paul Kalda
· Pakutakse maitsvat suppi
· Kõrtsiletis vahendavad annetusi ja ande
Tiia ja Celia, sealt saab ka tooste
· Toimub viktoriin
· Peame plaane ja teeme nalja
Võta kaasa hea tuju, tantsukingad, naabrinaine
või/ja -mees ning miskit söödavat ka kõrtsilauale.
Pidu toetab Antsla Vallavalitsus ja korraldab MTÜ Kaikamäe

90
EMILIE-ANNETTE ADSON
MAIMU PATTE
LINDA ZIMMERMANN
80
ARNO TSOPP
MAIE PUHM
VELLO PLOOM
75
ANTS AVANS
70
EEVI SUUR
ROBERT DRENKHAN
HELGI TOMSON
HELBERT ILOSAAR
TIIU PÄRNA
SILVIA MÕTTUS
LAINE ANNUS
EEVI MIHHAILOV
Kui keegi ei soovi, et tema sünnipäeva
avaldataks Antsla Valla Lehes,
siis palume sellest teavitada valla
sotsiaaltöötajaid.

Discgolﬁ ke ad

Kauplus PAKLER
Jaani 4, Antsla

Roosiku Südames (end Lepistu koolimajas)
alustavad tegevust järgmised huviringid:

LOOVAKROBAATIKA HUVIRING

4. novembril kell 9-12
Järgmine turupäev
18. novembril

LOOVMUUSIKA HUVIRING
lastele vanuses 7-14 aastat
(Laulmine, rütmid, erineva muusika kuulamine,
kogemine ja tegemine läbi mängulisuse)
Sagedus: 1 x nädalas, 2x45min,
teisipäeviti kell 17.00
Lisainfo ja registreerimine:
huviring@roosiku.ee

Antslas ja Kaikal uus kalmistuvaht
Alates 16. oktoobrist hooldab Antsla ja Kaika
kalmistuid Vallo Pärn. Tel 5855 3589
e-kiri: valloparn@gmail.com
ANTSLA VALLAVALITSUS

küljendus: KUHJAKURV • trükk PAAR

lastele vanuses 7-14 aastat
(Akrobaatika algõpe, liikumine ja tasakaal,
zongleerimine, õhuakrobaatika).
Sagedus: 1 x nädalas, 2x45min,
neljapäeviti kell 17.00

