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Antsla Valla Leht

Antsla, hää väega kotus

Jäätmeveoga liitumine muutub
kõigile kohustuslikuks!
Antsla vallavalitsus viis läbi
hanke leidmaks tervele Antsla
vallale jäätmevedaja. Hanke
pakkumuste tulemusena jätkab
alates 01.aprillist 2016. a olmejäätmete ja vanapaberi veoteenuse osutamist Ragn-Sells
uute korraldatud jäätmeveo
tingimuste alusel. See tähendab,
et kõik Antsla valda, nii tiheasustusse kui ka hajaasustusse
jäävad kinnistute ja ettevõtete
omanikud on kohustatud liituma
korraldatud jäätmeveoga. Liitumine ei ole kohustuslik vaid
jäätmevaldajatel, kel on olemas
jäätmeluba.
Heaks uudiseks senistele
teenusetarbijatele on odavnev
hind. Nii tuleb nt 240 liitrise
konteineri tühjendamise eest
tasuda alates aprillist senise 4,67
asemel 2,00 eurot.

Minimaalseks jäätmeveo
sageduseks on tiheasustuses –
Antsla linnas, Kobelas ja VanaAntslas – mitte harvemini kui iga
nelja nädala tagant ning hajaasustuses mitte harvemini, kui 12
nädala tagant. Majapidamistes,
kus jäätmeid tekib vähem, on
mõistlik võtta kasutusele väikseim 0,14 m³ ehk 140 liitrine
konteiner. Soovitame võtta kasutusele ka mitme majapidamise
peale üks ühine jäätmemahuti.
Seda eriti juhul, kui kinnistud
jäävad suurest teest kaugele ja
sinna puudub jäätmeveokil juurdepääs või ümberkeeramise võimalus. Kui kinnistul ei elata või
kui kinnistut kasutatakse perioodiliselt (nt suvilad), siis on
võimalik Antsla Vallavalitsuse
kaudu taotleda jäätmeveost kas
täielik või osaline vabastus.

Veebruari lõpus saadab RagnSells kõigile kinnistu omanikele
lepingud ja sinna juurde kuuluvad
teised dokumendid: lepingu lisa,
hinnakirja, veograafiku. Samuti
ilmub järgmises lehes täiendav
info uue korraldatud jäätmeveo
perioodi kohta.
Alates märtsikuust on Antsla
vallamajas teatud nädalapäevadel
(täpsemalt kirjutame veebruarikuu valla lehes) kohal Ragn-Sells
teenindaja, kelle juures saavad
lepingud sõlmida need inimesed,
kellel varasemalt vastav kohustus
puudus.
Loodame mõistvale suhtumisele ning jätkame teadmisega,
et meie koduvald saab puhtamaks.
KALEV JOAB,
arenguspetsialist

Ülevaade vallavalitsuse istungitel toimunust
Kokkuvõte 16. detsembril 2015.
a toimunud vallavalitsuse istungist.
Eraldati sotsiaaltoetusi ja puudega lapse hooldajatoetuse jäägist
täiendavat toetust.
Taotleti Riigimetsa Majandamise Keskuselt Antsla-Kobela
kergliiklustee alla jäävatele maaüksustele tähtajatut isikliku kasutusõiguse seadmist Antsla valla
kasuks.
Anti korraldus katastriüksuse
jagamiseks.
Vallavalitsus arutas läbi volikogu
istungile esitatavate õigusaktide
eelnõud.
Arutati läbi ja kooskõlastati AS-i
Võru Vesi poolt esitatud 2016.
aasta ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni süsteemide investeeringute kava.
Arutusel oli Kalle Nurga 11.12.
2015. a avaldus.
Arutati Tsooru kandi külalehes
avaldatud artiklit külavanema
valimise kohta.
Otsustati sõlmida Antsla Tarbijate Ühistuga ruumide kasuta-

mise leping üheks aastaks. Ruume hakkavad kasutama Antsla
valla noored.
Otsustati toetada Antsla Gümnaasiumi heategevusoksjonit.
Kokkuvõte 21. detsembril 2015.
a toimunud vallavalitsuse
istungist.
Muudeti Antsla valla teede
andmeid riiklikus teeregistris.
Tegemist oli peamiselt andmete
korrastamisega.
Taotleti Eesti Vabariigilt AntslaKobela kergliiklustee alla jäävatele maaüksustele tasuta tähtajatut
isikliku kasutusõiguse seadmist
Antsla valla kasuks. Vallavalitsus
väljastas ehitusloa Antsla-Kobela
kergliiklustee rajamiseks.
Kokkuvõte 06. jaanuaril 2016. a
toimunud vallavalitsuse
istungist.
Anti korraldus katastriüksuse
jagamiseks.
Kirjaliku enampakkumise korras
pandi müüki vallale kuuluv „Väike-Hangu” kinnistu, alghinnaga
5 000 eurot.
Anti nõusoleku MTÜ-le Hauka

Veloklubi avaliku ürituse korraldamiseks „Suusad lumme 2016”,
kokku neli etappi.
Eraldati mittetulundustegevuseks
toetust kümnele taotlejale. Toetust ei eraldatud kolmele taotlejale.
Arutati Kaia Pruuli 04.01.2016. a
esitatud avaldust.
Otsustati sõlmida Hea tahte
kokkulepe Päästeameti Lõuna
päästekeskuse ja Antsla valla
vahel. Hea tahte kokkuleppe eesmärk on, et vald oleks abistavas
rollis, edastades Päästeameti
poolt saadetavat infot (valla lehes
ja kodulehel) ja teha nendega
päästealast koostööd.
Vallavalitsus esitas vallavolikogu
alatisele eelarve- ja majanduskomisjonile arutamiseks:
- Antsla valla 2016. aasta eelarve;
- Antsla Vallavolikogu 19. märtsi
2013. a määrusega nr 4 kehtestatud „Antsla valla ametiasutuse
hallatavate asutuste personali
koosseisud, töötasustamise alused ja töötasumäärad“ lisa 2
muutmise;

Hea Antsla valla rahvas – ilusat alanud aastat!
Ma loodan, et uus aasta tuleb selline, nagu me ise soovime.
Üheskoos tegutsedes saavad teod olema veel suuremad, kui me
eeldame ja mõtted veel suuremad, kui me arvame. On vaja vaid
endasse uskuda.
Antsla vallavalitsuse 2015. aasta lõpp läks kiiresti. Meie suur
ootus, Antsla – Kobela kergliiklustee, on jõudnud rajamisele juba
üpris lähedale: eraomanikelt on vajalikud maad omandatud,
riigimaade osas kokkulepped olemas, põhiprojekt esitatud ja
oleme EASi vastuse ootel. Kui kõik läheb plaanide järgi, siis saame
selle aasta lõpuks juba turvalisemalt kahe asula vahel liikuda.
2016. aasta pidev meediateema on haldusreform. Kindlasti
tulevad ka Võru maakonnas ühinemised. 19. jaanuari Antsla
vallavolikogu arvamus oli ühinemismõtetes väga ühtne – me
soovime piirkondlikku omavalitsust, kus me ise saame otsustada ja
tegutseda. Siin ootame ka kõigi teie abi. Loodame, et igas valla
piirkonnas ütlevad inimesed välja oma arvamuse. Ootame aktiivset
osalemist ja selle esimeseks sammuks võiks olla külavanema või
mitme küla ühise esindaja valimine. Algus on tehtud. Õnnitlen
Antsla vallavalitsuse poolt Roosiku külavanemat Aivo Alevit.
Kindlat meelt ja meeldivat koostööd!
Väga oluline on üksteist märgata, nii tunnustamiseks kui
abistamiseks. Ootame 15. veebruariks ettepanekuid, et üheskoos
õnnitleda meie valla 2015. aasta kõige tublimaid. Tuletage meelde,
millised olid eelmise aasta kõige tähtsamad ja olulisemad
tegemised.
Ma loodan, et sellel aastal on vallavalitsuses vaja vähem
tegeleda pideva tõestamisega ja me saame üheskoos keskenduda
valla arengu seisukohalt olulistele asjadele. Mõtted ja ideed peavad
olema mitmed aastad eespool, on vaja unistada ja endasse uskuda.
Antsla on hää väega kotus, sest ta on meie nägu ja meie tegu.
Antsla vald saab sellel aastal 25. aastaseks. Ilusat sünnipäevaaastat meile kõigile!
MERIKE PRÄTZ, Antsla vallavanem

Antsla vallavalitsus ootab ettepanekuid meie valla
tublimate inimeste tunnustamiseks.
Ettepanekud saata 15. veebruariks 2016. a aadressil:
vald@antsla.ee või F.R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn Antsla vald.
TUNNUSTAMISE KATEGOORIAD ON:
• Kohaliku elu edendaja • Silmapaistev noor
• Edukas ettevõtja • Parim sportlane • Aasta pere
vt täpsemalt: http://antsla.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated
- Antsla Vallavolikogu 19. märtsi
2013. a määruse nr 3 „Antsla
Vallavalitsuse palgajuhend“ lisa
muutmise;
- Vallavara võõrandamise kirjaliku enampakkumise korras;
- Omniva pakiautomaadi paigaldamisest Antsla linna ja selle
edaspidisest toetamisest.
Kokkuvõte 13. jaanuaril 2016. a
toimunud vallavalitsuse
istungist.
Eraldati sotsiaaltoetusi ja puudega lapse hooldajatoetuse jäägist
täiendavat toetust.
Valla kultuuri- ja noorsootööspetsialist Merle Tombak nimetati
MTÜ-s Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmeõigus
teostavaks isikuks.
Avaliku ürituse korraldamiseks
anti nõusolek MTÜ-le Boose
Selts ja MTÜ-le Antsla Tehnikaspordiklubi.
Anti korraldus kolme katastriüksuse jagamiseks.
Vallavalitsuse määrustega kehtestati Antsla linnas Lõuna tänava
liikluspinnale ruumikuju, VanaAntsla alevikus Tammiku tänava
liikluspinnale ruumikuju ning uus
ruumikuju kehtestati Antsla lin-

nas Raudtee tänava liikluspinnale.
Lusti külas (lasteaia piirkonnas)
asuvale liikluspinnale kehtestati
ruumikuju ja määrati nimeks Pika
tee ning Vana-Antsla alevikus
kehtestati liikluspinnale ruumikuju ja anti nimeks Uue-Antsla
tee.
Määrused koos lisadega (asendiplaanidega) on leitavad elektroonilises Riigi Teatajas ja valla
kodulehel elektroonilises dokumendiregistris.
Väljastati üks ehitusluba.
Vallavalitsus arutas läbi volikogu
istungile esitatavad õigusaktide
eelnõud.
Arutati ehitus- ja keskkonnaspetsialisti poolt väljatöötatud Antsla
valla jäätmehoolduseeskirja uut
redaktsiooni.
Arutati Roosiku külas asuva
Lepistu pargi korrastustööde
organiseerimist.
Vallavanem andis informatsiooni
Võrumaa Omavalitsuste Liidust
tulnud ettepanekust osaleda EASi projektis, mis võimaldab rahastada haldusreformi alast nõustamise teenust.
TIINA VARES, vallasekretär
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Väikese sissetulekuga peredel on sellest
aastast võimalik saada suuremat toimetulekutoetust.
2016. aastal on toimetulekupiir üksi
elavale isikule või perekonna esimesele
liikmele, samuti perekonna igale alaealisele liikmele 130 eurot kuus. Toimetulekupiir perekonna teisele ja igale järgnevale
täisealisele liikmele on 104 eurot kuus.
Toimetulekutoetust on õigus saada üksi
elaval isikul või perekonnal, kelle kuu
netosissetulek pärast eluasemekulude
mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.
Üldine valem toimetulekutoetuse
arvestamiseks on järgmine: toimetulekutoetus = toimetulekupiir + eluruumi
alalised kulud - sissetulekud.
Toimetuleku toetuse arvestamisel ei
võeta sissetulekutena arvesse ühekordseid
toetusi, töötukassa kaudu makstavaid
stipendiumi ja sõidukulude kompensatsiooni, vajaduspõhist peretoetust, sotsiaaltoetusi, riigi tagatisel antud õppelaenu,
vajaduspõhist õppetoetust ja alates kolmandast lapsest ei lähe arvesse peretoetus
täiesulatuses.
Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse järgmised jooksval kuul
tasumisele kuuluvad eluasemekulud: üür,
korterelamu haldamise kulu, korterelamu
renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse, veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuste maksumus, soojaveevarustuseks
tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus, kütteks tarbitud soojusenergia või
kütuse maksumus, elektrienergia tarbimi-

sega seotud kulu, majapidamisgaasi maksumus, maamaksu-kulu, mille arvestamise
aluseks on kolmekordne elamualune pind,
hoonekindlustuse kulu, olmejäätmete
veotasu.
Kui toimetulekutoetus määratakse
isikule, kelle kõik perekonnaliikmed on
alaealised, on tal õigus saada koos
toimetulekutoetusega 15 eurot täiendavat
sotsiaaltoetust.
Toimetulekutoetust saab taotleda iga
kuu 20. kuupäevani.
Jaanuari ja veebruari toimetulekutoetuse taotlejad, kelle sissetulek pärast
tasumisele kuuluvate eluasemekulude
mahaarvamist (kehtestatud piirmäärade
ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses kehtestatud toimetulekupiiri on aprillis õigus
saada toiduabi.
Toimetulekutoetusest täpsemalt võib
lugeda www.sm.ee/et/toimetulekutoetusekkk .
Vajadusel võib alati pöörduda sotsiaaltöötajate poole. Toetuste arvestamiseks on
vajalik kaasa võtta eluaseme ostumüügileping või muu eluruumi kasutamist
tõendav dokument, eelneva kuu pangakonto väljavõte ja jooksval kuul maksmisele kuuluvad kuludokumendid.
Sotsiaaltöötajad käivad üsna tihti
kodukülastustel siis kaugemalt tulejad
võiksid eelnevalt sotsiaaltöötajatega
ühendust võtta telefonil 78 55 378 või
kirjutada meilile sotsiaal@antsla.ee.
MALLE KODU,
sotsiaaltöötaja

Ülevaade vallavolikogus toimunust
22. detsembril toimunud volikogu istungil:
• Võeti vastu Antsla valla 2015. aasta II lisaeelarve mahus 15 984 eurot, II poolaasta sihtotstarbelised eraldised.
• Muudeti määrust „Antsla valla ametiasutuse hallatavate asutuste personali
koosseisude, töötasustamise aluste ja töötasumäärade kehtestamine”.
Vastuvõetud määrus puudutas kõige enam Antsla Gümnaasiumi koosseisusid,
muudatused tehti olemasoleva personali baasil.
• Muudeti volikogu otsust „Antsla Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu
kehtestamine”. Antsla KSK all töötanud noorsootöötaja ametikoht toodi üle
Antsla Vallavalitsuse koosseisudesse.
• Võeti vastu Antsla valla arengukava aastateks 2016-2024.
• Kehtestati 2016. aasta maamaksumäär - 2,0% maa maksustamishinnast aastas.
• Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Kobela alevikus asuva „Suur-Boose
järv” maaüksus.
• Otsustati anda Eesti Töötukassale otsustuskorras tasuta kasutusse Antsla valla
administratiivhoone vasakus tiivas asuvad ruumid üldpindalaga 87m²,
10 aastaks.
• Muudeti Antsla Vallavolikogu otsust „Antsla vallas vee-ettevõtja määramine”,
milles määrati AS Võru Vesi vee-ettevõtjaks Antsla vallas kuni 31.12. 2025. a
ning AS Võru Vesi tegevuspiirkonnast jäeti välja Haabsaare küla.
• Anti nõusolek Järve tn 1 Vana-Antsla alevik tasuta kasutusse andmiseks,
tähtajaga 2 aastat.
• Üllar Salumets andis informatsiooni alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
tööst.
HELLE SAVI, sekretär-registripidaja

Osalemine volikogus 2015

Kauaagne vallajuht Tiit Tõnts
avaldab arvamust

foto: KALLE NURK

Toimetulekutoetuse piirmäär
tõusis 130 euroni

Paljud Antsla valla elanikud tunnevad huvi,
kuidas käib endise vallavanema käsi pärast
paari aasta tagust võimuvahetust valla
juhtimises. Tiit Tõnts tõusis vallaelanikele
esinumbriks juba 1983. aastal, kui temale,
Antsla külanõukogu liikmele, tehti ettepanek asuda täitevkomitee etteotsa. Enam
kui 30. aasta jooksul valis rahvas teda ikka
ja jälle vallavalitsuse etteotsa. Vald on läbi
teinud vahepeal ühinemise Antsla linnaga
ning ukse ees on veelgi suurem haldusreform. Rahva huvist tingituna toimuski
14. jaanuaril kohtumine pensionipõlve
pidava kaitseliitlase Tiit Tõntsuga. Tiit
Tõnts oli lahkesti nõus analüüsima
möödunud 30 aastat valla arengus ning
jagama rahvale oma muret.
Kuna endine vallavanem on küll tegev
volikogu liikmena, teab väga hästi võimustruktuuris opositsiooni võimalusi.
Seetõttu on ta esinenud istungitel üpris
tagasihoidlikult. Mäletades, kuidas 1998.
aastal Antsla linn, eesotsas linnapea
Kurmet Müürsepaga, tegi ühinemisettepaneku Antsla ja Urvaste vallale ja
tunnetades praegust tegevusetust, tõstatas
ta detsembrikuu volikogus küsimuse
päevakorda. Tiit Tõntsu huvitas, mis alustel
on vallavanem meedias jaganud arvamust,
et Antsla valla nimi võib ära kaduda. Sellele
küsimusele ta oma sõnade kohaselt vastust
ei saanud. Samal volikogul esitasid kuus

opositsioonis olevat volikogu liiget volikogule ettepaneku töögrupi moodustamiseks haldusreformi läbiviimise
perioodiks. Tõnts kinnitas, et on kindlasti
nõus töögrupiga liituma, kui talle see
ettepanek tehakse.
Tiit rääkis ka seda, et ei pea õigeks
vallas poliitilist juhtimist. Ta on küll
passiivne reformierakondlane, kuid valimistel kogus alati palju hääli valimisliidu nimekirjas. Samuti on ta mures, et
sellise tegevusetusega mängitakse maha
Antsla valla maine, mis omakorda võib viia
valla killustumiseni. Lõpuks allesjäänud
osa liidetakse riigi poolt millegi moodustuva suurvalla ääremaaks. Olukorra
esimese suurema muutuse võib tuua
kodanikualgatuse raames 30. jaanuaril
Uue-Antsla rahvamajas toimuv kuue valla
tegusate inimeste kohtumine, kus püütakse
kaardistada Antsla valla ja seda ümbritsevate inimeste hirmud ja lootused.
Kindlasti toob haldusreform endaga kaasa
teatud muudatused, seda eeskätt hariduse
andmise valdkonnas, kuna enamus
koolimajadest on korda tehtud suurte
pangalaenudega ja koole kimbutab järjest
kahanev laste arv. Tiit Tõntsu kõige
suuremaks mureks oligi, et töögrupid
saaks kiiresti moodustatud ning nende
liikmed võtaksid tööd tõsiselt. Olles Antsla
kandi patrioot, ei suuda Tiit Tõnts ette
kujutada, et valdade nimistust kaob sõna
„Antsla“. Artikli kirjutamise ajal said
Võrumaa kõik vallad Mõniste vallalt
üleskutse algatada läbirääkimisi ühe suure
Võrumaa valla moodustamiseks. Tiit Tõnts
leidis, et nii suure valla moodustamisel on
omad plussid ja miinused, kuid ei tohi
kõrvale lükata teisi võimalusi. Suure valla
puhul võivad praegused väiksemad ja
ääremaade vallad peagi kaotada oma
esindatuse suures vallavolikogus või see
muutub nulli lähedaseks.
(Järgneb)
KALLE NURK

Karl Sibul 100 –
inimene, kes oli, on ja jääb
Karl Sibula perekonna haual valvab kivist ingel. See on kindlasti paljutähenduslik
märk. Eks Karl ja tema abikaasa Adelina olid ka justkui inglid, kes andsid suure
panuse Antsla piirkonna kultuurielule ja muusikakooli rajamisele.
9. jaanuaril meenutasime sibulapiruka
ja aurava teetassi kõrval aegu, kui Karl
Sibul ansambleid, orkestreid VanaAntslas ja Antslas juhendas. Väga palju
huvitatavat materjali saime kasutada tänu
Eda Hirsonile, kes koostas oma ülikooli
lõputööna uurimuse Karl Sibulast. Hea oli
vaadata ETV videoarhiivist pärit katkendit 1986 aastal Võrumaal toimunud
riiklikust rahvamuusikapeost, kus isa Karl
dirigeeris orkestrit ja poeg Jaan astus üles
solistina.
Muusikalist külakosti tõid Karli poeg
Jaan Willem Sibul ja tenor Reigo Tamm,
kes mõlemad tegutsevad teatris Vanemuine. Antsla Muusikakooli direktor Jaan
Tamm andis auvilistlasele Jaan Willemile
üle sõrmuse, mille saavad kõik muusikakooli lõpetajad. Meie oma valla tegijatest
pakkus elamuse perekond Hellamaa
pereansambel. Perekonnas mängivad kõik
lapsed mõnda pilli ja isa Kalevi käes ei ole
ükski instrument võõras. Üles astus meie
valla ainus tegutsev kapell Sinilill,
muusikakooli õpilased koos õpetajatega ja
puhkpilliorkester.
Aitäh tulemise ja Karl Sibulale tänu
avaldamise eest.
MERLE TOMBAK,
kultuuri- ja noorsootööspetsialist
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Selgitusi haldusreformi
teemadel
Järjest enam ja tõsisemalt räägitakse haldusreformist, mis peaks läbi viidama
2017. aastaks. Et teada saada, mida arvab sellest meie volikogu esimees Kurmet
Müürsepp, esitasin talle mõned küsimused.
Olles pikaaegselt tegev omavalitsusvaldkonnas, siis milline on Sinu arvamus
- kas sel korral, pärast kaht aastakümmet ja mitmete valitsuste katsetusi
haldusreform ellu viia, see sel korral
lõpuks õnnestub? Miks on reform üldse
vajalik? Tõenäosus, et haldusreform
seekord ära tehakse on suurem, kui kunagi
varem ja ka valitsus on enam-vähem üksmeelel, et reform on vaja ära teha. Tänaseks
ei ole ju veel riigikogus riigireformi eelnõu
seadus vastu võetud, seega ei saa midagi
kindlalt väita. Aga miks see reform vajalik
on - seda peaks küsima ministrilt. Minul on
sellele raske vastata. Suurematel omavalitsustel on ehk lihtsam värvata eriala
spetsialiste.
Mida võidab reformist tavaline vallakodanik? Tavalisele, lihtsale inimesele ei
muuda reform midagi.
Kui reaalne on võimalus, et Võrumaal
moodustatakse üks, tervet maakonda
hõlmav omavalitsus ning milline on Sinu
seisukoht sellise moodustise osas? Mina
suurt tervet maakonda hõlmavat omavalitsust ei eelista ja selles on mul kindel
seisukoht. Suur omavalitsus pole Antsla
rahvale üldse hea variant - muutuksime
ääremaaks, kellele pöörataks vähe tähelepanu. See variant, et omavalitsuses oleks
min. 5000 elanikku, oleks Antslale päris
hea ja minule kõige eelistatuim variant.
Tõenäolisus, et kõikide naabervaldadega
tervikuna liituda, on väiksem. Puht
inimlikust seisukohast. Võtame nt. Tõlliste
valla, mis ulatub Tagulast Valga linnapiirini. On loogiline, et Jaanikese küla
elanik ei ole huvitatud Antslaga liitumast,
kuna tema on seotud rohkem Valgaga. Aga
Tagula elanik on ikka Antslaga seotud.
Seega on ideaalne liituda ümberkaudsete
osadega naabervaldadest.
Omad kindlasti arvamust mitu omavalitust võiks Võrumaal optimaalsemalt

olla pärast haldusreformi ning kas
Antslasse jääb vallakeskus? Võrumaal
võiks olla 4-5 omavalitsust, kusjuures Võru
linn eraldi üksus.
Kas Antsla valla juhtkond on omavalitsuste liitumisi silmas pidades kohtunud
naaberomavalitsustega ning uurinud
nende meelsust liitumisel Antsla vallaga? On küll mitteametlikult kohtutud ja
räägitud. Urvastega on räägitud aga sealsed
vallajuhid on Antslaga liitumise osas
skeptilised. Kohtumine on planeeritud
Rõugega (Rõuge ettepanek) ning olen
käinud ka Varstus ja Tõllistes. Nüüd on aeg
hakata ametlikult naabritega rääkima.
6 volikogu liiget tegi ka eelmisel istungil
selleks ettepaneku, mida on nüüd arutatud
eelarve- ja majanduskomisjonis ning
arengu- ja planeerimiskomisjonis, mis
mõlemad andsid nõusoleku moodustada
töörühm läbirääkimiseks ja ettepanekute
tegemisteks. Loodan, et järgmine vallavalikogu istung ka selle ettepaneku vastu
võtab.
Milliste Antsla valla naabritele Sinu
arvates, võiks Antsla Vallavolikogu
ühinemisettepaneku teha? Ikka kõikidele
naabritele aga nagu ma ennist ka ütlesin,
tuleks vaadata ja läbi rääkida reaalselt
mõeldes, kes ja mis on ikka seotud rohkem
Antslaga
Käisid 13.01 Võrus minister Arto Aasaga
kohtumas. Mida seal räägiti ja kas sai ka
natuke kindlamaid suuniseid ühinemise
teemadel? Ega seal ikka midagi kindlat
juurde ei tulnud, kuna riigikogus on veel
seadus vastu võtmata. Minister muidugi
loodab, et sundliitmiseseadus võetakse
vastu juunikuuks. Vabatahtlikult ühinemine on ka praegu võimalik ja paljudel
juhtudel ka vajalik. Küll aga ei saaks liituda
praegu vallaosadena.
küsitles KAIA PRUULI

Sotsiaalpedagoogi tööst
Antsla Gümnaasiumis
Mina, Jüri Kiidron, töötan alates selle
õppeaasta 14.septembrist Antsla Gümnaasiumis sotsiaalpedagoogina. Olen 39aastane, abielus ja kahe lapse isa. Ka minu
põhikooli aastad möödusid Antsla Keskkoolis. 2015. aasta kevadel lõpetasin
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö
eriala. Nii mõnigi tuttav on minu käest
küsinud, mis tööd ma sotsiaalpedagoogina
koolis teen. Järgnevalt tahan tutvustada
sotsiaalpedagoogi ülesandeid koolis ja
sellega seonduvat.
Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on ära
hoida ja leevendada erinevate sotsiaalprobleemide teket koolis. Vajadusel loob
sotsiaalpedagoog võrgustiku, kuhu võivad
olla kaasatud lapsevanemad, õpetajad,
(valla-)sotsiaaltöötajad, noorsoopolitsei
ning muude ametkondade esindajad.
Sotsiaalpedagoog tegeleb peamiselt
koolikohustuse ja kodukorra täitmise
eirajatega, käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega ja nende lähikonnaga,
vägivalla ja sotsiaalse tõrjutuse probleemidega, õpilaste, lastevanemate ning õpetajate nõustamisega sotsiaalsetes küsimustes
ning vähesel määral ka karjäärinõustamisega.
Kui tunned, et ei saa oma murede ja
probleemidega hakkama, siis käitu järgmiselt...

Kas ja mida on ühist Mehhiko
ja Eesti koolides
Neljapäeval, 19. novembril, külastas üheksandate klasside inglise keele tundi
vahetusõpilane, Paulina Jimenez Gamero, Mehhikost.
Tundi alustas Paulina Mehhiko tutvustamisega. Ta näitas meile maailmakaardilt,
kus asub Mehhiko ja tema kodukoht ja kuidas ja kui kaua kestis tema reis Eestisse.
Eesti õpilased olid valmistanud
kodus ette esitluse enda kohta, mille
nad pidid Paulina´le ette kandma ja
esitasid ka ühe küsimuse Mehhiko
kooli kohta. Pärast kõigi esitlusi leidsime sarnasusi ja erinevusi Eesti ja
Mehhiko koolide vahel. Kui me algul
arvasime, et neid sarnasusi on väga
vähe, siis tunni lõpuks leidsime 10
sarnasust – me õpime matemaatikat,
inglise keelt, ajalugu, muusikat, kunsti,
kehalist kasvatust ja meie suvepuhkused on kolm kuud pikad.
Meie inglise keele rühm oli tunniga
väga rahul ja tahaksime veel selliseid
tunde, sest võimalust kuulda erinevate
kultuuride kohta erinevatelt maadelt
pärit olevate inimestega pole just iga
päev.
KRISTIINA VÄRNIK JA
LEANA KULL

Lusti Lastead 35
2. jaanuaril 2016 a. sai praegune Lusti
Lasteaed 35. aastaseks.
Antsla piirkonnas on eksisteerinud
mitmeid lasteaedu (lastepäevakodusid),
aga praegusel hetkel on alles ainult üks ja
selleks on Lusti Lasteaed. Esimeseks
lasteaiaks oli Antsla Linna Lasteaed, mis
alustas tööd 1944. aastal ning seoses laste
arvu vähenemisega 2000. a lõpetati lasteaia
tegevus. Teiseks Lusti Lasteaia eelkäijaks
oli Antsla Sovhoostehnikumi lasteaed,
mille eluiga küll ei olnud nii pikk nagu
linnalasteaia oma. Lastepäevakodu oli
avatud aastast 1959–1980.
Kui mõelda sellele, et Võrumaal on
lasteaiad tegutsenud peaaegu sada aastat,
siis meie lasteaed on eksisteerinud sellest
ajast tervelt kolmandiku. Meie piirkonnas
siiski juba 71 aastat. Antsla vallas, Lusti
külas alustas majanditevaheline lastepäevakodu Pillerpall tööd 2. jaanuaril
1981. aastal. Lastepäevakodu ühendas
endas Sverdlovi, Kuldre ja Lenini nim.
kolhoosi ning Antsla Sovhoosi lapsi.
1982/1983 õppeaastal paigutati lastepäevakodu ruumidesse ka Lusti Algkool.
1980-2009 töötas lasteaia juhatajana Malle

A n t s l a Va l l a valitsuse tänukirjad
said: Ulvi Talv, Kersti
Stalde ja Ellen
Morgenson (töötanud
lasteaias 30 aastat),
Lilli Antsov (32), Silvi
Nurm ja Ly Kalmet
(34), Ene Väliste, Tiiu
Proškina, Kersti
Kala (35).

Õpilane, pöördu sotsiaalpedagoogi poole
kui: sa tunned, et sul on muresid, mis
takistavad koolis käimist, edukat õppimist
jms, ning millele ei leia iseseisvalt
lahendusi; sul on koduseid või isiklikke
probleeme; sul on kohanemisraskused;
sind kiusatakse või tõrjutakse; sa soovid
karjäärinõustamist.
Lapsevanem, pöörduge sotsiaalpedagoogi poole kui: soovite rääkida oma lapse
õpi-, käitumis- või kohanemisraskustest
või muudest kooliga seotud probleemidest;
vajate nõu lapse käitumist ja õppetööd
mõjutavate tegurite selgitamiseks; märkate, et koolis esineb koolivägivalda,
sõltuvusttekitavate ainete tarvitamise
probleeme; tahate saada infot last/õpilast
puudutavatest seadustes või õigusaktidest;
tahate nõu pidada lapse arengu või
kasvatusküsimuste lahendamisel.
Kui sa tunned, et ei tule ise toime, siis
küsi abi. Abi küsimine ei ole märk
nõrkusest, vaid tahtest iseennast ja oma
last aidata.
JÜRI KIIDRON,
Antsla Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog

Kinsi. 1993-2006 töötas ta Lusti AlgkoolLasteaia juhatajana. 2006. aastal liideti
algkooli osa Antsla Gümnaasiumiga.
Praegune Lusti Lasteaia meeskond
koosneb alushariduse pedagoogidest ja
lasteaia majandamist tagavatest ning
õpetajaid abistavatest töötajatest. Pedagoogiline kaader koosneb koolieelse
pedagoogilise haridusega töötajatest.
Lasteaia töötajate nimekirjas on 13
lasteaiaõpetajat, kellest 8 õpetajat on
omandanud kõrghariduse. Lisaks lasteaiaõpetajatele kuuluvad kollektiivi veel
liikumis- ja muusikaõpetaja ning logopeed.
Kõik muud tööd teevad ära 6 lasteaiaõpetaja abi, majandusjuhataja, 2 kokka,
üldkoristaja-pesumasinist ja aednik-majahoidja.
Pikaajalise kohusetundliku töö eest
Lusti Lasteaias ja seoses lasteaia 35.
aastapäevaga tunnustas Lusti Lasteaed 8.
jaanuaril oma tänukirjaga järgmisi
töötajaid: Peeter Sprenk (töötanud
lasteaias 15 aastat), Kalev Mens (17 ), Kati
Härra ja Sirle Raudsepp (18), Jane Unt
(21), Merike Kilter (27), Kaja Siska ja
Kaja Kender (29).

LY KALMET,
Lusti Lasteaia direktor

Noortekeskuse avamine
Aasta lõpus saime uute ruumide võtmed kätte ja hakkasime remondiga pihta. Suur
tänu Antsla Tarbijate Ühistule, kes andis noorte kasutusse ruumid. Kolisime poole
suuremale pinnale kunagise lillepoe ruumidesse. Tänu Boose seltsi toetusele, mis
koguti Koit Toome jõulukontserdil, tegi Risto Tõniste hädavajalikud parandustööd.
Oleme tänulikud Antsla Kultuuri- ja Spordikeskusele, et saime vajaliku inventari
uutesse ruumidesse kaasa võtta.
Ootame kõiki noortekeskuse avamisele ja sõbrapäeva tähistamisele 11.
veebruaril kell 15.00. Toimub koroonamäng vallajuhtide ja noorte vahel, sööme,
torti ja täname abilisi. Tulge julgelt uusi ruume vaatama!
EERIKA LÄÄTS JA MERLE TOMBAK
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Pühapäeval 17. jaanuaril toimus endise Lepistu põhikooli hoones
Roosiku küla koosolek, kus valiti uus külavanem. Antsla
Vallavalitsuse 20. jaanuari otsusega kinnitati külakoosoleku protokoll, mille alusel valiti Roosiku külavanemaks Aivo
Alev.

foto: KALEV JOAB

Fotol tutvustab
Aivo külaelanikele oma visiooni,
kuidas saaks Roosiku küla ühiselt
tegutsedes ja
üksteist toetades
atraktiivsemaks
elukeskkonnaks
muuta.

Antsla vald 25 – Hää väega kotus

ETTA TERVISETEADJA KAALUGRUPP
26. jaanuaril kell 18.30 toimub TASUTA
tutvustav üritus Antslas kohvikus Kindel Koht.
Eelregistreerimine vajalik! Registreerida saab
helistades 5345 9232 või kirjutage terviseheaks@gmail.com
Hind: Osalustasu 15 € korra eest. Kogu kursus korraga tellides 130 €.
*Grupis osalejatele on individuaalne toitumisnõustamine soodushinnaga 18 €

AS Võru Vesi annab teada, et Kobela aleviku ühisveevärgi- ja
ühiskanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ehitustöödega alustatakse 2016. aasta alguses. Projektiga uuendatakse
olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepumplad, kinnistutele rajatakse uued liitumispunktid.
Tööde teostajaks on konsortsium OÜ Sanbruno, OÜ Raamprojekt ja OÜ Zeigeri Veod. Tööde eest vastutab töövõtja poolne
projektijuht Janari Mändla, tel: 5690 0755. Omanikujärelevalvet
teostab Infrainsenerid OÜ, Kalver Künnapuu, tel: 521 6832.
AS Võru Vesi poolne projektijuht on Marko Tolga, tel: 520 0708.
Projekti ehitustööde ajal võib esineda tõrkeid veevarustuse ja
reovee ärajuhtimise teenuste pakkumisel. Projekti tööde lepiguline tähtaeg on 11. juuli 2016.
Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KUHU MINNA,
MIDA TEHA
31.01 kell 14.00 Tsooru
Rahvamajas Tsooru Mälumänguri IV etapp
7.02 kell 9.30 Jäärajavõistlus
Kobela Jää 2016 (korraldaja
Antsla Tehnikaspordiklubi)
7.02 kell 12.00 Kobela
vastlapäev (Boose Selts)
9.02 kell 11.00 Piirkonna
vastlapäev Roosiku külas
(MTÜ Rehepapi selts)
11.02 kell 15.00 Noortekeskuse avamine ja Sõbrapäev
(Antsla Noortekeskus)
12.02 kell 20.00 Tsooru
Rahvamajas Sõbrapäev
12.02 kell 19.00 Antsla KSK-s
Eesti Kontsert „Rüüt“
20.02 kell 20.00
Linda Rahvamajas Karl Madis
ja Carl-Philip Madis
23.02 kell 18.00 Antsla KSK-s
Vabariigi aastapäeva kontsert
24.02 kell 7.30 Antsla kesklinnas
Vabariigi aastapäeva rivistus
28.02 kell 14.00 Tsooru Rahvamajas Mälumängu V etapp
NB! Sündmuste toimumise ajad
võivad muutuda, jälgige valla
veebilehe ürituste kalendrit
http://antsla.kovtp.ee/kalender

Mahedalt tunnustatud
Antsla Agro OÜ soovib
RENTIDA VÕI OSTA
PÕLLUMAAD.
Kontakt: rimmitalu@gmail.com
5188526 Lehar Neve

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

MERLE TOMBAK, kultuuri- ja noorsootööspetsialist

Vallad ühinevad, kellega ühineb see vald, kus Sina elad?
Kas see on hea või halb? Mida meie saame teha?
KOHALIKE INIMESTE ALGATATUD
VALDADE ÜHINEMISE INFO- JA MÕTTETALGUD

30. jaanuaril kell 12.00-17.00
Uue-Antsla rahvamajas
Eelkõige ootame Antsla, Urvaste, Sõmerpalu, Rõuge, Mõniste,
Varstu, Taheva, Karula ja Tõlliste valdade inimesi!
Päeva peamine eesmärk on diskussiooni algatamine ja info
jagamine haldusreformi seisust meie kandis
Registreerimine ja info tel 5043391 (Evelyn Tõniste)

Tuleõnnetus Rimmi külas
8. detsembril 2015. aastal kell 02:00 teatati Häirekeskusele elumaja
tulekahjust Antsla vallas Rimmi külas. Lisati, et majas võib olla
inimene.
Sündmuskohale saadeti komandod Antslast, Võrust, Mõnistest,
Tsooru vabatahtlikud ja Võru operatiivkorrapidaja. Päästjate kohale
jõudes põles lausleegiga ühekorruseline puidust elumaja.
Kustutustööde käigus leiti majast hukkunud 61-aastane meesterahvas. Tulekahju likvideeriti kell 05.34. Menetleja hinnangul sai
tulekahju alguse hooletusest suitsetamisel. Suitsuanduri olemasolu
tulekahju järgselt kindlaks teha polnud võimalik.
Alates 2009. aastast on suitsuandur kohustuslik igas eluruumis.
§ 32. (3) Elamu või korteri omanik peab elamu või korteri vähemalt ühe
ruumi varustama autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduriga
(Tuleohutuse seadus).
Tulekahju areneb kiiresti. Tulekahju muutub eluohtlikuks juba viie
minutiga! On selge, et inimese pääsemine sõltub peamiselt tulekahju avastamise kiirusest. Suitsuandur annab märku põlengust selle algusjärgus, mil
inimeste pääsemine on veel võimalik.
Sinu turvalisus sõltub ka Sinu naabritest. Naabri töökorras suitsuandur võib
päästa ka Sinu elu, andes tulekahjust varakult märku ning jättes Sulle
evakueerumiseks piisavalt aega.
PEA MEELES! Tulekahju saab alguse: Hooletusest lahtise tulega.
Hooletusest suitsetamisel. Rikkest elektrijuhtmestikus. Puhastamata
ja mõranenud küttesüsteemist.
SUITSUANDUR PÄÄSTAB! Paigalda! Kontrolli! Puhasta! Vaheta
patarei!
MÕTLE LÄBI - kuidas käitun tulekahju puhkedes: Välju ise ja võta
teised kaasa! Sulge uksed! Helista 112! Oota päästjaid!
HELISTA INFOTELEFONIL 1524 JA KUTSU KOJU PÄÄSTESPETSIALIST! Selgitatakse välja tuleohuriskid. Vajadusel paigaldatakse
suitsuandur.
LÕUNA PÄÄSTEKESKUS

küljendus: KUHJAKURV • trükk PAAR

Tervisliku toitumise ja kaalulangetuse loengute sari

Muusika-aasta andis teatepulga edasi MEREKULTUURIAASTALE.
Võime siin sisemaal mõelda, et kuidas see meid puudutab, kuid ükskõik
kuhu poole sammud suuname, siis ikka tuleb meri vastu.
20. juunil omistati Antsla vallale omavalitsuslik staatus ja
püüame üheskoos 25. juubelit väärikalt ja mitmekesiselt tähistada.
Aprillis korraldame koos kooli ja lasteaiaga keskkonnanädala, et
meie koduvald juubeliks puhtaks teha. Nädala lõpetame 25 puu
istutamisega. Samal kuul korraldatakse ka juubeliteemaline mälumäng. Uue kodanikualgatusena toimub 5. juunil Antsla kandi
meistrite päev. Selle sündmuse kohta tuleb info järgmistes lehtedes.
Puukunstipäevad „Pargist parki” on sel korral Tsoorus. Oma
nõusoleku osalemiseks on andnud Kanada ja Itaalia skulptorid. 22.
juunil tähistame suurejooneliselt valla sünnipäeva koos jaanipäevaga. Suve jooksul soovime läbi viia autoorienteerumise ja
jalgrattamatka, et läbida vallas 25 erinevat punkti. Oktoobris
korraldab gümnaasium kodukoha konverentsi.Lisaks teeme koostöös
raamatukogudega toredaid kirjanduslikke kohtumisi, koostöös
Märkajatega peaks valmima Antsla valla kalender ja voldik. Koos
noortevolikoguga soovime taastada tänavakorvpalli võistluse. 20.
augustil tähistame Urvaste kihelkonna päeva.
Head juubeliaastat meile kõigile ja jälgige sündmuste reklaami.

