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TÄNA LEHES

Antsla Valla Leht
Antsla vallavalitsus tunnustas
Päike paistab maale ja annab elujõudu – maast kasvavad viljad,
ammutades energiat päikesekiirtest. Antsla vallas on palju inimesi,
kes on täis päikese- ja tegutsemisenergiat, suutes palju ja imelisi
tegusid korda saata. Siin nad on.

Silmapaistev Noor – Kelli Aia
on Antsla valla Noortevolikogu
koordinaator, Antsla Gümnaasiumi Õpilasesinduse protokollija, kooliajalehe Koolisilm
toimetaja ja Võrumaa Noortekogu liige. Kelli osaleb meedialaagrites, kirjutab noorte tegevuse
arendamiseks projekte ja oli
Antsla valla III noorteseminari
üks peakorraldajatest.
Aasta Sportlane – Tuule Müürsepp on andekas noor sportlane,
kes on lisaks väga tubli õppur.
2015 aastal Eesti noorte kergejõustiku meistrivõistlustel saavutas ta kuldmedali kettaheites ja
pronksmedali kuulitõukes.
Edukas Ettevõtja – Aktsiaselts
Linda Nektar alustas naturaalsete lauaveinide tootmisega
1963. aastal. 2003. aastal toimus
ümberspetsialiseerumine siidri
tooraine tootmisele. 2015. aastal
hakkas A Le Coq tootma Linda

Nektaris valmistatud naturaalsest
toorainest siidrit „Linda Ubin”.
Kohaliku Elu Edendaja – MTÜ
Boose Selts on grupp aktiivseid
inimesi, kes 18 tegutsemisaasta
jooksul on üles ehitanud hästi
toimiva ühingu. Nad on nihutanud piire ja arusaamu sellest, et
väikses kohas nagu Kobela ja
suures majas nagu Linda Rahvamaja, on võimalik ellu jääda.
Aasta Pere – Perekond Grihin
moodustavad kolm põlvkonda
aktiivseid ja tegusaid inimesi.
Pereisa Aigar ja pereema Ülle on
aastaid töötanud Antsla Tarbijate Ühistus ja Aigar on Hauka
laada üks peakorraldajatest. Tütar
Laura õpib täna Tartu Ülikoolis ja
poeg Kevin on Antsla Gümnaasiumi õpilane, tubli sportlane
ja fotograafiahuviline. Perekond
on võõrustanud vahetusõpilasi
Taist, Austraaliast ja Mehhikost.
Pere vanema põlvkonna esindaja
Peeter on aktiivne Sügismeloodia liige.
Aasta Tegu – Helger Kavant ja
Vana-Antsla Teatriait
Kui Helger midagi teeb, siis ikka
südamega ja hingega. Vaba-

Piirkonna rikkus on inimesed
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Eesti Vabariigi 98. sünnipäeva
pidulikul kontsertaktusel Antsla
Kultuuri- ja spordikeskuses tänati
Antsla valla tublimaid tegutsejaid
järgmistes kategooriates.

Antsla valla Aasta tegu 2015,
Helger Kavant ja Vana-Antsla
teatriait.
tahtliku töö tulemusena on
korrastatud üks vana ja väärikas
hoone suviseks teatrimajaks.
Tänu Helgeri teatrihuvile on
siiakanti leidnud tee paljud
inimesed, kes varem ehk Antslast
kuulnud polnud.
MERLE TOMBAK,
kultuuri- ja noorsootööspetsialist

Kui rahutus hinges, siis vii oma unistused ellu!

Kas oled märganud ajakirja
Oled Sa..., mis märtsi lõpus üle
Eesti müügilettidele jõudis?
Võib olla tead ka seda, et selle
ajakirja loomisega on seotud
õige mitu Antsla kandist pärit
inimest? Kadri Kõiv vestles
Linda raamatukogu juhataja
Liana Allasega, kes on
ettevõtmise süda ja hing ja palus
tal ajakirja Antsla inimestele
tutvustada.

Kellele ajakiri „Oled Sa...
„mõeldud on?
Ajakiri on neile, kel on mingi
rahutus hinges, kes tahavad
midagi enda elus muuta. Nad võib
olla käivad tööl, õpivad midagi,
kuid tajuvad, et miski ei ole õige
või tunnetavad, et tahaksid teha
elus kannapööret.
Miks Sa ajakirja tegema hakkasid, Sul on ju töö raamatukogus olemas?
Minu töö raamatukogus ongi üks
põhjus, miks ajakiri sündis. Ma
olen siin töötades näinud, et
inimesed käivad ja otsivad midagi. Peale masu otsiti hästi palju
eneseabiõpikuid, nooremad otsivad majandus- ja müügialast
kirjandust. Mulle hakkas tun-

duma, et mingi osa infost on
puudu. Raamatukogus on terve
riiulitäis naistele suunatud ajakirju – mood, suhted, toiduretseptid. Kahjuks ajakirju, mis
julgustaks õppima erinevas
vanuses inimesi, ei ilmu. Ajakirja
„Oled Sa...“ missiooniks ongi
anda inimestele julgustust ja
infot. Tutvustame elukutseid ja
õppimisvõimalusi erinevatest
külgedest, et anda mitmekülgsem
ettekujutus ja murda stereotüüparvamusi.
Mis aitas kaasa, et mõte ajakirja loomisest jõudis ka
tulemuseni ?
Tulemuseni viis see sama rahutus
hinges. Kui Sa kogu aeg sellele
mõtled. Kõnnid näiteks oma aias,

teed põllutöid ja samal ajal on
paberitükid taskus, kuhu kirjutad
omi mõtteid üles. Kui mõnel
sügelevad näpud käsitöö järele,
siis minul sügelesid mõtted. Ma
ei saanud teisiti.
Ajakirja loomine tundub olevat
suur töö. Sa ei tee seda ju
üksi?
Minu peas küpses idee kolm
aastat, aga ideest üksi on vähe.
Peab leidma inimesed enda
ümber. Kobelast pärit noor mees,
peatoimetaja Tambet Nugin on
üks nendest, kes kuulub meeskonda ja ilma kelleta ei oleks
ajakiri praegu turul. Teine oluline
inimene on kujundaja Kati Velner. Ta mitte ainult ei tee kujundaja tööd, vaid mõtleb sisuliselt

Eesti on väga väike riik, aga me
teame, et see riik, kellel on oma
keel, oma kultuur ja oma tõekspidamised, jääb kestma. Meil on
läbi ajaloo olnud väga keerulisi
aegu, aga me oleme selle kõigega
hakkama saanud ja saame ka
edaspidi, sest meid on vähe ja me
oleme õppinud keerulistes olukordades kokku hoidma. Me
vaidleme aeg-ajalt, aga seda ikka
selleks, et leida see kõige õigem
tõde.
Meie kõige suurem rikkus on
meie inimesed. Need, kes tahavad
ja julgevad välja öelda oma arvamused, õppida oma kogemustest
ja olla avatud, hoolida ja märgata.
Meie ümber on pidevalt muutuv
maailm. Meie igapäevatoimetused tunduvad nii tavalised, et
me sageli ei mõtlegi, et me ise
olemegi meie piirkonna rikkus.
2016. aasta on haldusreformi
aasta. See on keeruline aasta. Mis
on selle kõige lõpptulemus, on
praegu veel vara ennustada. Aga
üks on selge – kui me ise oleme
aktiivsed ja targad oma tegevuses,
siis elab küla, elab kogukond ja
kogu piirkond. Oluline on see, et
meie ise saame olla need, kes oma
tuleviku üle otsustavad.
Mis on inimesele igapäevaselt
vajalik? Paljudele on oluline töökoht ja et see ei oleks väga kaugel.
Kaugus on suhteline mõiste.
Kaugust võib mõõta kilomeetmeiega ka palju kaasa. Et Kati
elab siinsamas Uue-Antslas, selgus hiljem ja on mõnusaks boonuseks. Nüüd saamegi öelda, et
tegemist on võrukate poolt loodud
ajakirjaga. Ajakirjale kirjutajate
ring on tegelikult laiem, kaastööd teevad inimesed Tallinnast
ja Põlvast .
Kuidas on võimalik Eesti kagunurgas igapäevaselt elades ja
toimetades ette võtta sellist
asja?
Tegelikult on keeruline olnud,
oleme kohanud suhtumist „õigeid
asju tehakse Tallinnas.“ Mõte,
et ka Võrumaa „metsast“ on
võimalik midagi ära teha, vajab
paljude inimeste peas harjumist.
Ajakirja kokkupanemiseks ei
pea me füüsiliselt kogu meeskonnaga pidevalt koos olema.
Paar aastakümmet tagasi me ei
oleks seda nii teha saanud. Täna
kohtume vajadusel ning vahepeal
kasutame erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid ja nutirakendusi.
Kindlasti on paljudel unistusi,
mida ellu viia, kuid on ka väga
palju takistusi, miks nad seda
veel ei tee. Mida nendele inimestele julgustuseks võiksid
öelda?

rites, aga ka tööle minekuks kuluvas ajas. Ettevõtluse arenguks, st
ka töökohtade tekkimiseks, on
vajalik hea elukeskkond. Igapäevaelu toimimiseks on oluline,
et lähipiirkonnas on lasteaed,
kool, kauplus, perearst, vaba aja
veetmise võimalused, et me
saame kasutada erinevaid teenuseid, nt käia juuksuris. Ehk on
kauguse õige mõõde see, et pere
igal õhtul kokku saab.
Piirkonna areng sõltub väga
palju meist endist. Sellest, kuidas
meie ise soovime ja saame panustada. Mida rohkem me ostame
piirkonnas toodetud kaupu ja
pakutavaid teenuseid, seda enam
meie oma ettevõtlus areneb.
Eelmisel aastal hoo sisse saanud
taluturg näitab väga hästi, et meie
piirkonnas on mitmeid ettevõtjaid, kelle arengut meie ise
saame mõjutada. Ma arvan, et me
ei mõtle eriti sageli – mida mina
ise saan oma piirkonna arenguks
teha? Kas minust sõltub see, et
lähipiirkonnas on kauplus ja
toitlustuskohad, et ma saan käia
huviringis ja kontserdil, nautida
puhast loodust? Meie ise arendamegi oma kodukohta.
Antsla on hää väega kotus ja
see vägi on meis endis.
Ilusat kevadeootust!
MERIKE PRÄTZ,
Antsla vallavanem
Ei olnud kerge, käisin EASis infot
ja abi otsimas, kuid nad on orienteeritud eksportivatele ettevõtetele. Hakkasin ise infot
koguma ajakirja loomise protsessi erinevate lülide kohta. See
on olnud üks suur õppimine, mis
kestab edasi, sest iga päev saame
midagi uut teada.
Lisaks ajakirja tegemisele on
viimased paar aastat olnud väga
pingeline ka põhitöös – raamatukogu läheb üle digilaenutussüsteemile. Selle aasta lõpuks on
kõik raamatud vöötkoodistatud,
mõnijagu mahakantud. Isiklikud
tööpäevad praegu 14 tundi pikad.
Unetunde on vähe, aga mu silm
särab oluliselt rohkem kui varem.
Rahutus hinges on muutunud
tegutsemiseks.
Tulin raamatukokku tööle 7
aastat tagasi. Omandasin raamatukoguhoidja kutse, jätkasin
õpinguid Tartu Ülikoolis. Oma
kogemusest võin öelda, et ükski
vanus ei ole hilja õppimiseks.
Takistused on vaid meie endi peas
kinni. Tee oma valikud ja hakka
tegutsema ning asjad hakkavad
tasapisi lahenema, tekib võimalusi, millest sa varem ei teadnud
midagi.
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Vallavolikogu 16.02. istungil otsustati
• Kinnitati Antsla valla 2016. aasta eelarve
ning Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2016-2028;
• Muudeti Antsla vallavolikogu 30. septembri 2014. a määrust nr 15 „Antsla
valla eelarvest mittetulundustegevuseks
toetuse andmise kord”;
• Muudeti Antsla Vallavolikogu määruseid, mis puudutasid sotsiaalhoolekannet
ja mille aluseks oli „Sotsiaalhoolekande
seadus”, kuna alates 1. jaanuarist 2016.
aastast hakkas kehtima uus „Sotsiaalseadustiku üldosa seadus” ja „Sotsiaalhoolekande seadus”.
• Kinnitati Antsla Vallavolikogu ajutine
komisjon Antsla valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise seisukohtade väljatöötamiseks ja Antsla
vallaga piirnevate omavalitsustega
ühinemisläbirääkimiste pidamiseks.
• Otsustati algatada haldusterritoriaalse
korralduse muutmine ja teha ettepanek
Urvaste, Sõmerpalu, Varstu, Mõniste,
Taheva, Karula ja Tõlliste vallale ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.

• Otsustati anda MTÜ-le Roheline Karula
otsustuskorras tasuta kasutusse tähtajaga
kolmkümmend aastat Antsla valla
omandis olev „Pumbajaama” kinnistu,
asukohaga Haabsaare küla. Eesmärgiga,
et kasutusse saaja hooldab kinnistut ja
tagab ehitise säilimise ning puurkaevpumpla funktsioneerimise.
• Otsustati osaleda projektipartnerina
sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute
Keskuse poolt väljakuulutatud projektis
„Kobela aleviku ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine II etapp”,
mille kogumaksumus on 290 232.00
eurot, omaosalus 30 000 eurot.
• Otsustati taotleda munitsipaalomandisse
Antsla vallas Kobela alevikus asuv „Lusti
tee” maaüksus. Samuti otsustati taotleda
Keskkonnaministeeriumilt valla omandisse Antsla vallas Kobela alevikus asuvad tootmismaa kinnistud.
• Muudeti eelarve- ja majanduskomisjoni
koosseisu.
HELLE SAVI,
sekretär-registripidaja

Ülevaade vallavalitsuse istungitest
17. veebruaril 2016. a toimunud vallavalitsuse istungil kinnitati valla haridusasutuste tegevuskulude arvestuslik maksumus. Tegevuskulu arvestuslik maksumus
2016. aastal on ühe õpilase/lapse kohta
kuus Antsla Gümnaasiumis 136,77 eurot,
Antsla Muusikakoolis 135,86 eurot ja Lusti
Lasteaias 276,86 eurot.
Veel arutati istungil sotsiaal- ja maaküsimusi. Vallavanem andis informatsiooni hariduse tugiteenuste kohta Võrumaal.
03. märtsil 2016. a toimunud vallavalitsuse istungil kinnitati ametiasutuse
juhi, hallatavate asutuste juhtide, sotsiaaltöö peaspetsialisti ja teiste ametiasutuses valdkondade eest vastutavate
isikute poolt koostatud alaeelarved kululiikide lõikes.
Kinnitati enampakkumise tulemused.
Enampakkumisel võõrandati vallale kuuluv „Väike-Hangu” kinnistu hinnaga 5 300
eurot ja sõiduauto Honda Civic hinnaga
2 500 eurot.
Kuulutati välja lihtsustatud korras
tellitava teenuse hange „Antsla valla
soojamajanduse arengukava 2016-2026”
koostaja leidmiseks.
Neljale Antsla valla noorsportlasele:
Markus Salumets, Tuule Müürsepp, Robi
Niit ja Andre Kurg eraldati võrdsetes
osades toetusi, kokku 1800 eurot.
Vallavalitsus loobus Vana-Antsla
alevikus asuva Kärneri tee 6 kinnistu

(pudelimaja) ostueesõiguse kasutamisest.
Arutati kodanike avalduste alusel
menetluses olevaid maaküsimusi. Väljastati üks ehitusluba ning arutati sotsiaalvaldkonna teemasid.
09. märtsil 2016. a toimunud vallavalitsuse istungil kinnitati läbiviidud
riigihanke „Antsla-Kobela kergliiklustee
ehitamine koos valgustusega” võitjaks
kõige soodsama ühispakkumise teinud
Aigren OÜ /Asfaldigrupp OÜ.
Arutati läbi õigusaktide eelnõud ja
küsimused, mis arvamuste ja ettepanekute
saamiseks edastati vallavolikogu eelarveja majanduskomisjonile.
Võeti vastu vallavalitsuse määrus,
millega kehtestati koduteenustele uued
hinnad. Alates 01. aprillist 2016. a on koduteenuse tunnitasuks 5 eurot tund ning
transporditeenuse kilomeetri hinnaks on
0,20 eurot/km, millele lisandub tunnitasu
5 eurot/tund.
Minimaalne koduteenuse ja transporditeenuse osutamise aeg on 30 minutit.
Koduteenuste loetelu on ära toodud
Antsla Vallavolikogu 19. juuni 2012. a
määruses nr 8 „Koduteenuste osutamise
kord Antsla vallas”.
Vallavalitsuse protokollid, korraldused
ja määrused on avalikult leitavad valla
dokumendiregistrist.
TIINA VARES,
vallasekretär

Antsla valla eelarve
2016. aasta TULUD
Antsla vallavolikogu võttis veebruarikuu istungil vastu valla 2016. aasta eelarve,
mille koostamise aluseks on Antsla valla arengukava ja eelarvestrateegia. Tulude ja
kulude planeerimisel, kohustuste võtmisel on jälgitud konservatiivsuse printsiipi
ning hallatavate asutuste tegevus erinevate teenuste osutamisel on korraldatud
selliselt, et oleks tagatud eelarvevahendite sihipärane ja säästlik kasutamine.
Eelarve TULUD
Eelarve kogumaht 2016. aastal on ~ 4,3
milj eurot
Suurima tulu annab vallale üksikisiku
tulumaks. Tulumaksu arvestuse aluseks on
valla maksumaksjate brutotulu, millest
11,6% laekub valla eelarvesse. Kui inimese töötasu (brutopalk) on 800 eurot,
siis laekub vallale 92.80, aastas kokku
1113.60 eurot.
Kokku on tulumaksu laekumiseks
arvestatud 1,5 milj eurot.
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 aastas.
Kaupade ja teenuste müügist on
planeeritud 234 tuhat eurot.
Selle moodustab:
* Kooli ja lasteaia toiduraha, millest
lapsevanema osa lasteaias on 1.60 ja
koolis pikapäevarühma toit 0.60 eurot.
* Õppemaks muusikakoolis 20-30eurot,
vastavalt õppevormile.
* Laekumised teistest omavalitsustest,
kelle lapsed käivad meie lasteaias või
koolis. Kohamaksud arvutatakse vastavalt eelarvele, lasteaia kohamaks
276.86 ja muusikakoolis 135.86 eurot

Sellel aastal suunatakse eelarvesse
aasta alguse jääk 435 tuhat eurot.
2016. aastal on planeeritud laenu
võtmine 440 tuhat eurot Antsla-Kobela
kergliiklustee ehitamiseks.
EVE SIKK, pearaamatupidaja

Õppeprotsessi juhtimine digiajastul
Soovime või mitte, kuid üha enam tuleb ka
hariduselus ajaga sammu pidada ning
õppetöös kasutusele võtta kaasaegsemad
õppevahendeid. Just nimetatut silmas
pidades, osaleb Antsla Gümnaasiumi
meeskond ajavahemikus 04.02.2016–
20.05.2016 toimuval koolitusel „Õppeprotsessi juhtimine digiajastul“.
Koolitusel analüüsitakse, missugused
on digiajastu nõudmised haridusasutusele,
samuti seda, kuidas peaks olema korraldatud õpetamine ja õppimine, nii et tänane
õpilane tuleks edukalt toime eesseisvate
väljakutsetega. Arutelude ja praktilise
tegevuse kaudu innustatakse kahel järjestikusel kontaktõppe päeval meeskondi
leidma just oma organisatsioonile sobilikke
lahendusi. Koolituse eesmärk on kujundada valmisolek juhtida sihipäraselt õppeprotsessi digiajastul.
Kahepäevasele koolitusele järgneb
iseseisev töö, seejärel toimub ühepäevane

Antsla skeitpark maailmakaardile
ehk „Elusloodus Antsla skeitpargis

foto: JANEK JOAB

lapse kohta. Gümnaasiumi osas saame
teistelt KOVidelt küsida 87.- eurot
kuus (riiklikult kehtestatud piirmäär),
tegelik kulu ühe õpilase kohta on
136.77 eurot.
* Piletitulu üritustelt, ringi- ja esinemistasud ning renditulu.
* Valla korterite jm ruumide rendi ja
kommunaalteenuste tulud.
Riigieelarvest saab Antsla vald 1,5 milj
eurot, sellest sihtotstarbeline on:
* 535 tuhat õpetajate personalikuludeks,
* 186 tuhat vallateede korrashoiuks,
* 117 tuhat sotsiaaltoetusteks ja
* 39 tuhat koolitoiduks.
Investeerimistegevuseks laekus ministeeriumitelt:
* 12 tuhat eurot – Gümnaasiumile infotehnoloogia ja spordiinventari soetamiseks,
* 12,5 tuhat eurot – Lusti lasteaiale
mänguväljaku rajamiseks.

National Geographic`u fotokogukond
„Your Shot“ annab võimaluse igaühele
näidata oma parimaid pilte ning püstitab
kasutajatele hulgaliselt ülesandeid
põnevatel teemadel pildistamiseks. Üks
selliseid ülesandeid oli mullu novembris
teemal „Urban Wildlife“ (elusloodus
linnakeskkonnas). Fotosid esitati ligi
15 000, millest 26 pälvis toimetaja tunnustuse. Tunnustuse saanud fotode
hulgas oli ka Antsla skeitpargis tehtud
foto nimega „Mardikas“. Muljet
avaldas foto lihtsus ning selle jäädvustamiseks kasutatud tehnika – mobiiltelefon. Toimetaja hinnangul on foto hea
näide sellest, kuidas ka kõige lihtsama
tehnikaga saab teha huvitavaid pilte.
NAUTIGE HETKEDE PÜÜDMIST!

seminar, kus osalevad kõik ühel poolaastal
osalenud meeskonnad. Seminaril tutvustatakse oma projekti elluviimist, jagatakse
omavahel kogemusi ning saadakse
koolitajatelt tagasisidet. Iseseisva töö
etapis toimub ka üks veebiseminar, mille
eesmärk on teha kokkuvõte tehtust ja anda
tõuge uuteks arenguteks.
Kõigepealt tuli luua blogi, kus
tutvustasime koolitusel osalevat meeskonda, koolitusele tulemise eesmärki ja
ootusi ning andsime ülevaade oma haridusasutuse eduloost. Blogi kaudu on
nähtav kogu arendusprojekti käik.
Auditoorne kohtumine oli 4.-5. veebruaril Tartu Konverentsikeskuses Dorpat,
millele järgnes iseseisva töö periood.
Antsla Gümnaasiumi arendusprojekti
eesmärk on "AG õpetajad kasutavad lisaks
aktiivõppe meetoditele digivahendeid
õppetunni läbiviimisel".
Moodustatud on tugirühm ja toimuvad
iganädalased kokkusaamised. Läbi on
viidud õpetajatele kursuste materjalide
tutvustamiseks metoodikapäev. Toimunud
on õpetajatele digitunnid, mis jätkuvad
iganädalaselt.
Koolivaheajal toimub parimate praktikate tutvustamine teemal "Infotehnoloogia ja koostöö".
Paralleelselt digitundide läbiviimisega
toimub ka digipädevuste hindamine.
Kavas on edaspidi hakata digitunde
salvestama. Kuulutame välja innovatsiooni
värkstoa ideede kogumise talgud. Jätkuvad
tugirühma kokkusaamised, blogi täiendamine, koolitused õpetajatele.
Kevadel küsime õpilastelt tagasisidet
õppetunnis kasutatavate digivahendite
kogemuste kohta. Toimub õpetajate enesehindamine digivahendite kasutamise osas.
Koolitus lõppeb lõpuseminariga 20.
mail 2016 TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory. Lõpuseminari
esitluse viib läbi kooli direktor K. Martinfeld.
HELINA KUUSK,
klassiõpetaja
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Alkohol ja alaealised?

Suurepärane näide taaskasutusest. Lauatennise laud ja võrk on originaal, kuid laua
jalad on võetud vanadelt koolilaudadelt. 16. märtsil korraldati õpilastele tutvumine
reeglitega ning peeti maha näidismatš isa poeg - Urmas ja Jüri Kiidron'i vahel.

Antsla kool – Liikuma kutsuv kool
Keegi ei vaidle selle vastu, et enamik
inimesi liigub liiga vähe ja aktiivset
organiseeritud liikumist on veel vähem.
Koolipäevas on keskmiselt kuus ainetundi,
esimesel kooliastmel on vähem, teisel
rohkem ja neljandas kooliastmes on koguni
kaheksa kuni üheksa tundi päevas, millest
ainus aktiivse liikumisega tund on kehaline
kasvatus. Nooremas kooliastmes on
kolmas kehalise kasvatuse tund, kus
õpilased õpivad erinevaid tantsustiile. On
veel mõned õuesõppetunnid, mis on seotud
loodusõpetusega, ja vahetunnid. Üldjuhul
koolis jooksmist ja tormamist ei tolereerita.
Kolmas ja neljas kooliaste veedab
vahetunnid klassis ning aktiivset liikumist
koguneb koolipäeva jooksul väga vähe.
Veebruaris liitus Antsla kool programmiga "Liikuma kutsuv kool". Programm
viiakse ellu Tartu Ülikooli Sporditeaduste
ja Füsioteraapia instituudi liikumislabori,
Ühiskonnateaduste instituudi ja MTÜ
Koolitus- ja Nõustamiskeskuse HARED
koostöös. Projekti raames on loodud kümnest koolist koosnev pilootvõrgustik, mis
toetab võrgustikus osalevaid koole õpilaste
liikumisaktiivsuse võimaluste loomisel
koolipäeva jooksul. Võrgustiku koolid
töötavad koostöös õpilaste ja õpetajatega
välja ning viivad ellu tegevuskava koolipäeva liikumisaktiivsuse suurendamiseks.
Projekti peamine eesmärk on Eesti
laste ja noorte istumisaja vähendamine
ja liikumisaktiivsuse suurendamine
koolipäeva jooksul.
Meil pole põhjust kurta aktiivset liiku-

ostjatel. Meil oli reidi käigus juhtum, kus
noorele inimesele täiesti võõras kaasostja
oli nõus talle alkoholi ära ostma, väites,
et noor on talle tuttav. Kas lapsevanematele meeldib teadmine, et tema alaealine sai alkoholi osta tänu teise täiskasvanu „abile”?
Riiklikult võib alkoholi müügi osas
võtta vastu järjest enam erinevaid kitsendusi, aga kui meie, täiskasvanud, ei
muuda oma suhtumist alkoholi kättesaadavusse alaealistele ja alkoholi tarbimisse, siis ei muutu midagi. Alati on hea
endalt küsida, kas mina saan olukorra
muutmiseks midagi ära teha või ette võtta?
MERIKE PRÄTZ,
Antsla vallavanem

mist pakkuva huvitegevuse puuduse üle.
Võimalus on osaleda spordi- ja tantsuringides, vallas on terviserada. Mitmed
kodanikuühendused ja pered on selle nimel
tegutsenud, et inimesed saaksid aktiivse
liikumise kaudu investeerida oma tervisesse. Probleem on selles, kas neid
võimalusi ka maksimaalselt kasutatakse.
16. veebruaril osales kooli esindus
Tartus toimunud infoseminaril, kus tutvustati projekti "Liikuma kutsuv kool"
eesmärke ja töökava.
22. veebruaril kinnitas direktor koolipoolse osaluse ning toimus liitumine
virtuaalvõrgustikuga.
10. märtsil toimus ideeseminar, kus
tutvustati erinevaid liikumisaktiivsuse ja
õpilaste kaasamise võimalusi. Seminarist
osavõtjad jagasid oma häid ideid ja
kogemusi. Palju oli praktilist tegevust,
valmisid käepärastest vahenditest takistusrajad, mida saab igas koolis teha.
Järgneb tegevuskava koostamine, kus
saavad sõna sekka öelda kõik õpilased,
õpetajad ja lapsevanemad.
15. märtsil külastasid meie kooli
Liikuma kutsuva kooli projektijuhid Merike Kull, Marko Uibu, Sirje Aher ja Georg
Aher. Külalised tutvusid koolimajaga,
vaatasid meie vahetunde ja kohtusid
koolipoolse meeskonnaga.
Liikumine enam kui 60 minutit päevas
toob täiendavat kasu tervisele.

Vana foto jutustab

LIIVIA REBANE,
Antsla Gümnaasiumi huvijuht

Maikuu toob Ähijärve kaldale
omanäolise festivali

Antsla jahimaja avas uksed
Aasta tagasi võttis grupp Antsla jahimehi
eest ning viis ellu ammuse unistuse rajada
oma jahimaja. Maja ostmiseks ja haldamiseks moodustati MTÜ Antsla Jahikeskus. Pikkade otsingute tulemusel leiti
sobiv hoone siinsamas Antsla külje all,
Kollino külas. Taustaks nii palju, et kui
Põhja-Eestis saadakse tulu ulukiliha
müügist, siis siinkandis on metsloomade
küttimise limiidid nii väikesed, et meestel
tuli maja ostmiseks ja renoveerimiseks
oma isiklikku kukrut kergendada. Mitmed
mehed panustasid sellega, et osalesid
renoveerimistöödel vabatahtlikuna või tõid
erinevaid materjale, mida ehitusel kulus.
Ehitustööd kestsid kevadest sügiseni, jahihooajaks saadi töödega nii kaugele, et
jahimeestel oli olemas soe koht, kus jahti
alustada ning lõpetada.
Eelarvamusi ümber lükata püüdes –
jahimehed pole ainult mehed, kes metsas
loomi taga ajavad, eelkõige oleme siinsed

Võru Maavalitsuse algatusel toimus üle
kogu Võrumaa koostöös politsei ja omavalitsustega kontrollreid, et selgitada välja,
kui kättesaadav on alkohol alaealistele.
Tulemused ei olnud head.
Antsla vallas oli kontrolloste seitsmes
müügikohas, nendest:
* neljas kohas ei küsitud alaealiselt
dokumenti ja müük toimus;
* kahes kohas keelduti müügist;
* ühes kohas küsiti dokumenti, aga müüja
ei veendunud, et noor inimene on siiski
alaealine ja müük toimus.
Kontrollreidi eesmärk ei olnud kedagi
trahvida, vaid juhtida tähelepanu sellele, et
alaealistele on alkohol väga kergelt
kättesaadav. Eelkõige on vaja sellele
rohkem tähelepanu suunata ka teistel

elanikud ja kogukonna liikmed, kellele
hobiks ja kireks on jahipidamine ja sellega
seonduv. Kuna tänaseks on jahimaja siseruumid saanud sellise kujunduse, et kahju
on neid ainult endale hoida, siis tahame
maja ka kogukonnaga jagada. 11. märtsil
korraldasimegi jahimaja avaliku avamise,
et tänada koostööpartnereid ja abilisi ning
tutvustada meie maja võimalusi. Oleme
juba sõlminud koostöölepped Antsla valla,
gümnaasiumi ja lasteaiaga, et teha
koostööd ning anda edasi oma teadmisi ja
oskusi teemades, mis on seotud metsas
toime tulemisega, metsaga seotud hädaolukordadega ning kokkupuutumisel
metsloomadega. Üks lasteaiarühm on meil
juba külas käinud, ootame ka teisi nii
Antsla valla kui piirkonna koolidest ja
lasteaedadest. Samuti on meil koostöölepe
politseiga, kes on valmis kaasama jahikeskust metsaotsingutel ja tegema koostööd, et suurendada kogukonna ohutusalaseid teadmisi.
Loodame, et ka kohalikud elanikud
leiavad tee jahimaja juurde, olgu siis mõnel
koolitusel osaledes või miks mitte ka ise
mõnda huvitavat üritust korraldades. Et
maja halduskulusid katta, rendime maja ka
isiklike tähtpäevade tähistamiseks.
Kui on huvi, võta ühendust: Risto
Tõniste, tel 5272282, antsla.jahikeskus
@gmail.com
MTÜ Antsla Jahikeskus nimel
RISTO TÕNISTE

Antslas sai suuremat sorti õllepruulimine alguse eelmise sajandi
20-datel. Arvatavasti toimus see
varemgi, kuid juuresolev foto on
varaseim tõendus visuaalsel kujul.
Siin valmistatud õlle heast kvaliteedist annab märku asjaolu, et
kesvamärjukest oli võimalik tellida
ka linnasakstel. Nimelt kuulutati
1923. aasta Postimehes korduvalt
võimalust, tellida Antsla õlut.
Paljukest seda ka tegelikkuses Tartu
jõudis, pole teada.
Kindel on aga see, et 1926. aastal
soovis grupp Eesti ärimehi avada
Antslas ühe korralikumat sorti
õllevabriku. Selleks võeti rendile
Antsla Piiritusevabrik, kus tehti
kõik, mis tootmise alustamiseks
vajalik. Noil aastatel oli probleemiks õlle kõrge hind ja madal
kvaliteet, mille põhjustas suurtootjate monopol. Sellest ka algatus,
uue vabriku avamiseks.
1926. aasta aprillis, rahandusministri poolt tehtud otsus uue
õllevabriku avamise osas oli aga
eitav. Kes teab milliseks oleks
kujunenud Antsla areng positiivse
otsuse korral ...
KALEV JOAB

21. mail toimub Karula rahvuspargis
Ähijärve kaldal Lõuna-Eesti eluolu,
kultuuri, loodust ja inimesi tutvustav
festival MAI. Festivali korraldajaks on
värske Lõuna-Eesti elamussündmuste
agentuur Auspaus.
Muusika- ja keskkonnafestival MAI kutsub
kaunil kevadel Karula Rahvusparki
Ähijärve rannale, kus ühe ööpäeva jooksul
saavad külalised osa Karula kandi kaunist loodusest ja eluolust, kvaliteetsest
kohalikust toidust ning heast värskest
muusikast. Toimuvad jalgsi- ja jalgrattamatkad ümbruskonna kaunitel metsa- ja
külateedel, huvitavad loengud ja õpitoad
põnevatelt persoonidelt ning Ööülikooli
avalik salvestus. Ähijärv ootab esimesi
ujujaid ning Emajõe Lodjakoja viikingilaev viib järvele päikeseloojangut nautima. MAI on pere- ja keskkonnasõbralik
festival, kus põnevaid meisterdamisi ja
muid tegemisi jätkub ka kõige pisematele
külalistele. Külalistele on avatud telkimisja ujumisvõimalused ning avatud on
festivalikohvik kevadiste ja kohalike
toitudega. Õhtul leiab Ähijärve kaldal
aset kontsert mitmetelt tuntud ja tunnustatud muusikutelt.
Festivali toimumine langeb kokku üleeuroopalise rahvusparkide kampaaniaga
„Looduse maitse“. Ka festivalikohvik
pakub Ähijärve rannas just kohalikul
toorainel põhinevat värsket toitu. Maitsvad
söögid valmistavad õed Visselid Kollase
Maja Kohvikust Lüllemäelt.

MAI on esimene osa suuremast festivalide sarjast "Lõuna-Eesti 12 kuud". Igal
aastal rändab festival nii toimumiskohas
kui -ajas, tutvustades erinevaid kauneid
Lõuna-Eesti paiku läbi muutuvate aastaaegade. Lisaks kvaliteetsele kultuuriprogrammile tutvustavad festivalid ka
kohalikku toidukultuuri, eluolu, loodust ja
traditsioone.
Pühapäeval 22. mail lõppeb festival
piirkonna avatud talude päevaga. Vahemikus kell 12.00-15.00 on festivalirahvas
oodatud külastama rahvuspargi ja selle
lähiümbruse talunikke, väikeettevõtjaid
jne. Sellega seoses palume ühendust võtta
kõigil taludel, kes sooviksid sel päeva
külalisi vastu võtta. Avada võib näiteks
kodukohviku, müüa külalistele oma talu
toodangut, teha ratsasõite ja näidata
loomapidamist vms. Samuti ootame
helistamist-kirjutamist kõigilt taludelt,
kes sooviksid festivali ajal kodumajutuse
teenust pakkuda. Ka kõigi muude festivali puudutavate küsimuste ja ettepanekutega võib helistada Põim Kamale
(tel 511 0787, e-post: poim@auspaus.ee).
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ANTSLA VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB
KIRJALIKU ENAMPAKKUMISE KORRAS
ANTSLA VALLALE KUULUVA „METSANI“ KINNISTU,

26. märtsil kell 20.00 Linda Rahvamajas

katastritunnusega 87401:005:1250,
pindala kokku 6,39 ha, sellest metsamaa 5,2 ha,
asukohaga Heinasoo küla, Vastseliina vald, Võru maakond,
alghinnaga 20 000 (kakskümmend tuhat) eurot.
Kirjalikud pakkumised vallavara ostuhinna osas tuua/saata
kinnises ümbrikus hiljemalt 08. aprill 2016 kell 10.30.
vt: http://antsla.kovtp.ee/vallavara-muuk

DJ Hennri feat. Ross Linnamägi (launchpad)
Ksound
Veski Pubi
Kaitseinglid

Laudade broneerimine
Pidu alates 16. eluaastast
ja eelmüük
Pilet eelmüügist 10 €
tel 518 9208
Kohapeal 12 €
tel 5647 2714
Eelmüügipiletid ülekandega 24. märtsi lõunani:
Boose Selts a/a EE881010220095014017,
selgitusse „Traffic” ja piletite arv
Laudade broneering kaotab kehtivuse kell 21.30

Teostan mõõtmised ja teen
joonised hooneteregistrisse
kandmata hoonetele
(põhiplaan, lõige,
vaated jm.)
tel 5817 1136
andrus.valjala@gmail.com

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja
BDA Consulting OÜ
koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga
korraldavad

ANTSLA LINNASAUN,
asukohaga Antsla
Gümnaasiumi võimlaosas,
on avatud laupäeviti
kell 12.00-18.00
HINNAD:
täiskasvanud 2.30 €;
pensionär või õpilane 1.50 €;
eelkooliealine 0.8 €;
TUNNISAUN tellimisel
11.50 € esimene tund ja
7.70 € iga järgnev tund.

SUUR ANTSLA TEEMALINE
mälumänguõhtu

"ANTSLA VALD 25"
21. aprillil kell 18.00
Tsooru Rahvamajas

Koolitus annab vajalikud baasteadmised
potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud
ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte
alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.
Koolituse peamised käsitletavad teemad on
alljärgnevad: • Strateegiline planeerimine
väikeettevõttes: mina kui ettevõtja äriidee ning äriidee
arendamine. • Turundus ja müük: turundusstrateegia
ning turundus- ja müügiplaan.
• Finantsjuhtimise alused.
Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja
tegevuskava, mis on aluseks edaspidisel
tegutsemisel ettevõtjana.

Keskkonnanädal 22.-29. aprill
Keskkonnanädal algab 22. aprillil, ülemaailmsel
Maa päeval puude istutamisega Antsla valla
erinevatele haljasaladele ning seoses Antsla valla
25. juubeliga. Puid istutavad nii Antsla Gümnaasiumi õpilased kui Lusti lasteaia lapsed. Iga puu
varustatakse etiketiga, kus kirjas puu nimi,
istutamise aeg ning see, kes puu istutas.
Kes soovib oma külas või asulas veel juubelipuid
istutada, võtke ühendust valla haljastusspetsialistiga
telefonil 5349 2922 või e-kirja teel liana@antsla.ee.
Aitame teil istikuid valida ning puule etiketti tellida.
Keskkonnanädala jooksul aitab vallavalitsus teil
jäätmejaama viia suuremõõtmelisi ja elektroonikajäätmeid, kui endal transport puudub. Transporti
saab tellida telefonil 5349 2922.
Kuna soovime tähelepanu juhtida prügi mahaloopimise probleemile, siis jäetakse keskkonnanädalal Antsla kesklinnas prügi tänavakoristajate
poolt koristamata. Palume juba ette vabandust inimestelt, keda see vaatepilt võib häirida. Prügiloopijad aga tõenäoliselt ei kujuta ettegi, kui palju
nad keskkonda reostavad, sest hoolsad tänavakoristajad likvideerivad nende tekitatud prügi
igapäevaselt.
Keskkonnanädala raames soovime minna loodusretkele, et õppida tundma taimi, mille erinevaid
osi saab toidulaual edukalt ära kasutada. Olete
oodatud kaasa lööma!
LIANA NEEVE, MERLE TOMBAK

Koolitused toimuvad MTÜ Võluvõru
ruumides, Jüri 19a, III korrus, Võru:
05., 06. aprill, 19., 20. aprillil, 03., 04. mail
ja 17. mail kell 10.00-17.00
Osalemistasu 40 eurot, milles sisalduvad
koolitusmaterjalid ja kohvipausid.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada
sooviavaldus, mille leiate www.vaa.ee või
meie kontorist aadressil Jüri 12 Võru.
Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt
24. märtsiks aadressile terje@vaa.ee
või Jüri 12 Võru.
Lisainfo 786 8313 või 5 309 1180.

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

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

Head piirkonna ettevõtted,
vabaühendused, asutused ja
kõik vallaelanikud!
Kutsume kolmeliikmelisi
võistkondi kaasa lööma.
Mälumängule registreerimine
18. aprillini 2016 a.
merle@antsla.ee või
helistades 5647 2632

Müüa SUUR KAHEKORDNE
MAJA Antslas. Tel 505 5654

VEOTEENUS madelautoga.
Tel 505 5654

Õnnitleme!
Sünnipäevad aprillis
90
ANISJA KASAK
80
KOIDULA MÕTUS
75
AIMI PAJULA
ANNA VIJASK
EDUARD KERRO
70
ENN LOIGU
JUHAN RAUDSEPP
MAIA MOREL
MALLE ALEKSEJEVA
ILME KALININA
Kui keegi soovib, et tema
sünnipäeva EI avaldataks
Antsla Valla Lehes, siis
palume sellest teavitada
valla sotsiaaltöötajaid.

KUHU MINNA,
MIDA TEHA
24.märtsil kell 16.00 Albumi
valmistamise õpituba Tsooru
Rahvamajas
26. märtsil kell 21.15 Ansambel
Traffic Linda Rahvamajas
2. aprillil kell 12.00 Lauatennise
võistlus "Tsooru meister" Tsooru
Rahvamajas
12.aprill kell 13.00 Antsla Kultuurija Spordikeskuses MIKSTEATERI
etendus lastele "Nähtamatu poiss"
12. aprillil kell 19.00 Luisa Värk ja
Alen Veziko kontsert Antsla KSK-s
20. aprillil kell 19.00 Rakvere
Teatri etendus Oscar ja
Roosamamma: Kirjad Jumalale
21. aprillil kell 18.00 Mälumäng
teemal "Antsla vald 25" Tsooru
Rahvamajas
22. aprillil kell 18.00 Jüripäeva
tähistamine Antsla laululaval
23. aprillil kell 21.00 Pidu Anne
Veskiga Linda Rahvamajas

Hinnad väga soodsad, kaup puhas ja terve.
Praegu saadaval – mööbel, auto turvatoolid,
jalatsid 10 paari kotis, eliitriided läbipaistvates 150 L kottides.
Villased sokid pakituna, villane värviline lõng pakkides.

Hinnad pole kivist, suurema ostu puhul allahindlus.
Võimalus tasuda ka arvega – just suuremate ostude korral.
Soovi korral helista tel 5363 1196,
5816 5134 (kohapeal pole kedagi)

TALUTURG
ANTSLA TURUPLATSIL
Laupäeval 9. aprillil
9.00-12.00
• Osta saab
lambaliha, sealihatooteid, kala.
• Lisaks kapsad, kaalid, kartulid, hapukapsas jne
• Kohalike pagarite leib, kringlid, tordid
• Käsitöö ja muu huvitav

JÄRGMISED TALUTURU PÄEVAD 23. APRILL JA 7. MAI
KAUPLEMINE AINULT EELREGISTREERIMISEL
kalev@loome.ee • tel 503 9360
Kohatasu ei ole

Alates käesolevast aastast jõuab
Antsla Valla Leht lugejateni 12 korda aastas
ehk igal kuul. Ajaliselt kuu lõpus.
Tegutseme selle nimel, et leht näeks parem
ja huvitavam välja. Sellele saate
kaasa aidata teiegi, head lugejad.
Ootame teilt kirjatöid, kuulutusi ja teateid või muid ettepanekuid
ja arvamusi iga kuu 15. kuupäevaks meilile kalev@antsla.ee

küljendus: KUHJAKURV • trükk PAAR

Ans TRAFFIC

