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Kuhu kaob valla raha?

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Sel kevadel saavad muusikalise põhihariduse tunnistused viis õpilast: Elis Kannimäe - klaverierialal (õp. Olesja Voronjuk); Sander Kurg kitarrierialal (õp. Mart Margus); Cätlin Salmus, Relle
Undrus ja Eia Vänzel - viiulierialal (õp. Virge Ventsel).
Seda muidugi juhul, kui maikuus on positiivselt sooritatud
riiklikud lõpueksamid solfedžos ja pilliõppes.
Antsla Muusikakooli
kontsert-lõpuaktus toimub
reedel, 25. mail 2012 kell
15.00 Antsla Kultuuri- ja
Spordikeskuse saalis.

2011.-2012.õppeaastal
õpib Antsla Muusikakoolis
56 õpilast, koos
ettevalmistus-klassi ja lisaaasta õpilastega. Neid
õpetavad 9 õpetajat: Olesja
Voronjuk - klaverieri-ala,
muusikalugu, kontsertmeister; Annely Kaasla klaverieriala; Olga Krivtsova
- klaverieriala; Toomas Kaljuver - puhkpillid, muusikalugu, orkester; Mart Margus kitarrieriala; Virge Ventsel viiulieriala, muusikalugu,
kontsertmeister; Kadri Lepasson - pärimusmuusika;
Cathlen Aidla - akordioni-

eriala, ettevalmistusklass,
mudilaste lauluring; Ene Jõgi
- flööt, solfedžo, rivitrumm.
Õppevorme on kolm:
põhipilliõpe, huviõpe ja
vabaõpe. Erinevad nad
õppekavade ning õppemaksu
poolest. Õppeaeg on 7 aastat.
Ootame õpilasi ettevalmistusklassi (10) ja I klassi
(10). Eelistatud erialad on
viiul, akordion ja kõik puhkpillid. Puhkpille on võimalik
õppida ka lisapillina, et saaks
osaleda kooli orkestriklassis.
Oodatakse lapsi vanuses 6-10
a.
Antsla Muusikakooli

vastuvõtukatsed on 28.-29.
mail 2012 kell 13-17, (et
õpetajad saaksid planeerida
oma sügisesi koormusi).
Lapsevanem saab avalduse täita koolis, vajalik
sünnitunnistusest koopia.
Sügisel vastuvõtukatseid EI OLE (ainult vabade
kohtade olemasolul kuulutatakse välja sügisene lisavastuvõtt).
Ettevalmistada on vaja
üks laul omal vabal valikul,
millele lisandub rütmika- ja
musikaalsuskatsed.
Ootame Sind, väike muusikahuviline!

Info tel
5329 2690
või
muusikakool
@antsla.ee
või
Antsla
Muusikakool,
Kooli tee 19.
Ilusat
kevadet!
ENE JÕGI,
direktor

Foto: Ene Jõgi

Antsla Muusikakoolis on lõpetamas 39. lend – oodatakse uusi õpilasi!

Elukestev õpe ehk suur Siim, väike Ott ja
õpetaja Toomas.

aprill

Vee- ja kanalisatsioonitarbijatele osutatavate
teenuste hinnakiri (alates 01.03.2012)

28. märtsil külastas Antsla valda
Riigikogu spiiker Ene Ergma
Fotod: Janek Joab

Kui palju saab Antsla vallavolikogu liige ISE otsustada?

Märtsikuu volikogus oli
päevakorras umbusalduse
avaldamine haridus- ja kultuurikomisjoni esimehele
Gert Goršanovile. Avalduse
esitajad leidsid, et volikogu
liige Goršanov ei ole oma
MTÜ tegevust juhtides lähtunud Antsla valla ja elanike
huvidest. Avaldust saab igaüks lugeda Antsla valla kodulehelt. Umbusalduse avaldamine on hästi ebameeldiv
ja äärmuslik võimalus näidata volikogu liikmena oma
suhtumist sellisele käitumisele.
Eeldasime, et peale umbusalduse tõstatamist veeb-

gutes oli vee-ettevõtja ja
klient kokku leppinud veearvesti näitude teatamise
korras. Seega ei ole uuendatud teenuslepingu puudumine põhjuseks veearvesti
näitude mitteteatamine.
Nimetatud probleemile
lahenduse leidmiseks ja
samuti ka Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
liitumise ning selle kasutamise eeskirja täitmiseks
võttis Antsla Vallavalitsus
vastu 01.02.2012 a vastu
määruse nr 2 „Teenuste
hinnakirja kehtestamine“,
kus lisas 1 on ära toodud vee-

ruari volikogus, hakkab midagi selle projektiga seoses
muutuma. Mitte midagi aga
ei toimunud. Vallavalitsus
PRIA-lt järelpärimisi ei teinud, jõusaali seadmeid tagasi
ei toodud, lumesaaniga käis
ikka „üks tsirkus“. Lõpuks
jõudis vallavanem saata jõusaali inventuurikomisjoni,
kellel ei olnud mingit seadmete nimekirjagi. Mida sa
niimoodi kontrollid? Eks
Gerdil ikka „süda veidi valutas“. Komisjoni saabumise
hommikul toodi Võrust Antslasse kaks projektiga saadud
ratast, et need õhtul, peale
komisjoni külaskäiku, jälle
minema viia. Projektiga saadud seadmetel on PRIA
märgised maha võetud ja
vanadele seadmetele peale
kleebitud – kes see ikka aru
saab, kas on uus või vana.
Aga need saavad, kes uusi
seadmeid näinud on ... Kuidas sa sellist inimest volikogu
liikmena usaldad?
Kahjuks umbusalduse
avaldamine läbi ei läinud.
Saime küll kokku 6 poolt
häält, aga vaja oli 7 häält, st
volikogu koosseisu enamust.
Mitu volikogu liiget, kes
omavahel asja arutades olid

veendunud, et Gerdi selline
käitumine on vale, ei olnud
seda meelt enam volikogus.
Nad ei olnud Gerdile vastu,
nad olid lihtsalt ERAPOOLETUD. Järelikult
hinnang – mul ükskõik; las
teeb, mis tahab!
Kellele on selline hääletamine kasulik või vajalik?
Kui volikogu liige ütleb paar
tundi enne koosolekut, et kui
ta saaks oma südametunnistuse järgi hääletada, siis ta
nõustuks umbusaldusega,
koosolekul jääb aga erapooletuks, siis kes suunab hääletamist? Kui volikogu liige
ütleb peale koosolekut, et ta
ei saanud teisiti hääletada,
sest ta tahab siin vallas edasi
tegutseda, siis kes teda takistab? Kui suur on volikogu
liikme „hääle“ hind? On see
kuu või kvartali preemia?
Või jätkuv koostööleping
vallaga? Või midagi muud?
Mina olen jätkuvalt arvamusel, et iga volikogu liige
peab hääletama oma parimate teadmiste ja südametunnistuse alusel. Ma loodan,
et see kunagi ka on nii.
MERIKE PRÄTZ

ja kanalisatsioonitarbijatele
osutavate teenuste hinnakiri,
mis hakkas kehtima 01.03.
2012.
Nimetatud teenustasu lisatakse vee- ja kanalisatsiooniteenuse arvele. Samuti
hakkame rohkem tähelepanu
pöörama võlglastele, kes ei
tasu õigeaegselt tarbitud
teenuste eest ja üheks võimaluseks on vee sulgemini
seniks kui võlad tasutud ja
veevarustuse taastamine on
juba tasuline.
ENN VASAR,
ehitus- ja keskkonnaspetsialist
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MUUD TASUD
Sanitaartehnilised ja muud ehitus-remonditööd
(torustike remont ja ehitus, boilerite küttekehade
vahetus, WC-pottide vahetus jm samaväärsed
tund
tööd), lisandub kasutatud materjalide maksumus
***
Töömehe tunnihinne *
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Teenuse nimetus

Spiiker pidas astronoomiaalase loengu Antsla Gümnaasiumi õplastele, külastas valla suurimat
tööandjat AS Antsla Inno ning kohtus Boose seltsimaja ruumides vallaelanikega.

Antsla valla elu juhib oma
otsuste kaudu valla volikogu.
Volikogu otsused täidab ehk
viib ellu vallavalitsus. Seega
on valla volikogul väga suur
tähtsus selles, kuidas Antsla
vallas elu edeneb. Vastavalt
volikogu töö aluseks olevale
seadusandlusele peab iga
volikogu liige juhinduma
oma tegevuses ka vallaelanike vajadustest ja huvidest. Aga kas see on nii? Kas
me oleme volikogusse valinud otsustusvõimelised isikud?

Vastavalt Antsla Vallavolikogu 21.veebruari 2006 a.
määrusele nr.1 „Antsla valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning selle
kasutamise eeskiri“ § 25-le
on klient kohustatud teatama
veeettevõtjale veearvesti näidu. Veenäidu teatamise tähtajad ja muud arveldamisega
seotud tingimuse on fikseeritud teenuslepingus. Vastavalt Antsla Vallavolikogu 21.
veebruari 2006 a. määruse nr.
1 § 28 lõike 2 alusel oli
vajalik vanade teenuslepingute uuendamine.
Ka vanades teenuslepin-

Mõõtühik

VESI
Veemõõtja näidu toomine veemõõtja näidu
tähtaegselt mitteteatavale tarbijale või tarbijale, kes
kord
ei soovi ise veemõõtja näitu teatada
Vee sulgemine või avamine **
kord
Veevarustuse taastamine, kui sulgemine on
toimunud kliendi võlgnevuse või mõne muu
kord
Teenuse osutamise lepingu rikkumise tõttu**
Veearvesti vahetus kliendi soovil koos
kord
plommimisega
Veearvesti plommimine (oma veemõõtjal) ja juhul
kui plommi eemaldamine mõõdusõlmes on
1 plomm
toimunud kliendi soovil
Varastatud või kliendi süül kasutuskõlbmatuks
muutunud veearvesti vahetus (lisandub arvesti
1 vahetus
maksumus) **
Veearvesti ekspertiis (arveldatakse, kui kliendi
tk
kaebus ei leidnud kinnitust) **
KANALISATSIOON
Kanalisatsiooniummistuste likvideerimine***

* märgitud teenuse tööaja
arvestus algab töö teostamiskohale saabumise hetkest. Lisandub transpordi
kulu.
** märgitud teenus(te)le ei
lisandu tööaja arvestust.
*** märgistatud teenus(te)
korral on arvestatud kuni
kahe töömehega, täiendavalt
ei nõuta kliendilt 2-e töömehe
rakendamisel lisatasu.

Väljaspool tööaega (E-R kella 8.00-16.30) tehtud tööde korral
kasutatakse koefitsenti 1,5.
Kõikide tööde puhul, mille arvestusühikuks on tund, on
minimaalseks tööajaks arvestuslikult 1 tund. Pärast esimest
tundi arvestatakse tööaega 15 minutilise täpsusega
(ümardatakse ülespoole)
Kõikide tööde puhul tutvustatakse enne tööde tegemist Antsla
Vallavalitsuse hinnakirja ja koostatakse tööde tellimusleht.

Antsla noorteklubi kevadistest tegemistest
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses olev noortetuba
pakub noortele üha rohkem
huvi ja võimalusi oma vaba
aega veeta. Traditsiooniliselt
toimus vastlapäeva tähistamine, kus sai ise vastlakukleid teha. Koolivaheajal
toimunud Kevadpäevadel
võisteldi lauatennises ning
mängiti võrk- ja rahvastepalli, pandi kirja ideesid, kus
noored tahavad osaleda,

tantsukaraoke mängus võisteldi täpsemate liigutuste
tegijate vahel ning vaadati
filme. Noorte ja noortejuhtide
kohtumistele on alati oodatud
kõik huvilised, kellele läheb
korda noorsootöö parendamine.
Järgmine kohtumine
toimub juba 11. aprillil
kella 15.30-17.00. Noorte
soovil on toimunud ka
naistepäeval Tüdrukuteõhtu,

kus sai õppida meigikunsti
nippe ja harjutada patsipunumise tehnikaid ning
osaleti Vana-Antslas toimunud mängudepäeval. Ole
meie tegemistega kursis
noorteklubi kodulehel:
http://antslanoorteklubi.
blogspot.com, mida on
oodatud külastama nii
noored, kui lapsevanemad.
Samuti leiad meid Facebook´ist

Foto: Kalev Joab

Tabel 1. Antsla noorteklubi külastatavus 2010-2012

Volikogu 24. jaanuari 2012 istung Vana-Antslas, Tallimajas. Võõrustajaks oli MTÜ VanaAntsla Noored.
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KERTU REVA,
noorsootöötaja Antsla KSK

aprill

Antsla rahvapilliansambli „Sinilill“ tegemistest
seda, mis meile endile meeldib. Liikmeid on ansamblis
kaheteistkümne ringis. Vahel
tuleb proovi ka keegi, kes
meiega kogu aeg ei olegi
seotud, vaid mängib ja laulab
aeg-ajalt oma lõbuks ja teiste
rõõmuks. Uusi muusikahuvilisi aga ootame ikka enda
hulka.
Kallid ansamblikaaslased! Soovin teile palju õnne
ja tervist ning jätkuvalt kauneid ühiseid muusikalisi
hetki!
Juhendaja
ERMA KALLASSE

Foto: Kaili Kalle

Kuidas me lasteaias väikesi eestlasi kasvatame
Eesti Vabariigi aastapäeva,
emakeelepäeva, taasiseseisvuspäeva lähenedes kuuleme
ikka inimesi rääkimas emakeele ja oma kultuuri tähtsusest eestluse säilimiseks.
Manitsetakse oma keelt ja
kultuuri väärtustama, ning
kiidetakse meie keele ilusat
kõla. Keel mõjutab inimest
veel enne, kui ta õpib kõnet
mõistma. See, mis seob ühtseks ühe rahvuskultuuri on
keel. Eesti kultuuri edasikandjaks on õnneks meie laulupidude traditsioon. Laul ja
pidu ei tee mitte ainult tuju

rõõmsaks, vaid hoiab elus
meie oma keele ja traditsioonid.
Lusti lasteaia õppekava
üheks ülesandeks on laste
arendamisel väärtustada Eestimaad, rahvuslikku kultuuri,
ja põhimõtteks – väärtustada
eestlaste kultuuritraditsioone
ja rahvakombeid.
Kuidas saavutada nende
ülesannete ja põhimõtete täitmine? Tegelikult ei olegi see
väga keeruline. See on esmajärjekorras meie igapäevaselt
lastega tehtav töö. Kuid aasta
jooksul on kindlasti ka mõ-

ned päevad, kus senisest rohkem pööratakse tähelepanu
meie kultuurile ja keelele.
Juba sügisel võtsime vastu otsuse, et sel aastal tähistame vabariigi aastapäeva meie
rahvuseepose Kalevipoeg ainetel koostatud looga. Meie
lasteaia kaunite pidude stsenaariumide koostajaks on
enamasti olnud liikumisõpetaja Leili Väisa. Ka seekord võttis ta selle suure rolli
enda kanda. Koostöös muusikaõpetaja ja rühmade õpetajatega said lapsed selgeks teemakohased tantsud, laulud ja

Luulenädal Lusti Lasteaias 2012
Sipsiku rühm esitab oma luuletusi.
Mitu kuud on Eesti Energia
programmis Entrum oma
ideede elluviimiseks osalenud mitmed Antsla noored,
nende seas ka Elise Aher
(18), Maarja Prätz (17) ja
Gertu Borodkina (18), kelle
eestvõtmisel toimus teist
aastat järjest, 30. märtsil
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses Võrumaa koolinoorte suurejooneline moeshow „3G – Glamour, Gold
& Glitter“- nagu noored oma
üritust reklaamisid.
Kahel päeval käis kultuurimajas pidev askeldamine ja ettevalmistused.
Reede õhtuks oli aga saal
pealtvaatajaid täis, kohal
osalejad Antsla Gümnaasiumist, Varstu Keskkoolist,
Võrumaa Kutsehariduskeskusest ja Vana-Antsla
Kutsekeskkoolist ning lavale
võisidki astuda õhtujuhid
Aliis Vene ja Rait Prits. Sissejuhatavas osas tutvustati
publikule õhtukava, sponsoreid ja muidugi žüriid,
kuhu kuulusid Marika Tragel, Marika Anton ja StellaLiisa Russ, kellest viimane
osales Anne Noortekeskuse
korraldataval iga-aastasel
noorte moekonkursil Moeke
2012, kus selle aasta teemaks
oli „Glamuur“.

Oma kollektsioone esitasid esimesena „Futuristliku moe“ disainerid Liisi
Anzov ja Maarja Ots, kelle
modellide seljas võis näha
helmeid, sulgi, karusnahka,
kette ja metslooma sarvi.
„Bubble gum gothic style“
tõi lavale Gerli Kõivust
inspireeritud Kedi Urbaniku ja Annemai Haraku
sini-must-valge kollektsiooni. Aplausi ja pulbiku sooja
vastuvõtu sai Krista Noore
etteaste, mis oli kevadiselt
armas. Mitmete õhtukleitidega esindasid „Punase
vaiba gala“ kategoorias oma
loomingut Maarja Ots, Annemai Harak, Maria Hommik,
Evelin Veinberg, AnnaLiisa Soe ja Relle Undrus.
„Vormiriietuse“ kategoorias
oli rõõm näha laval ka
meesmodelli Sandra Kroonmäe teksadest ja rahvariietest
inspireeritud kollektsioonis
ning Mari-Liis Kõivu valget
vormikleiti. Fantastilise
etteaste andsid külalised
moekonkurssi Moeke 2012
finaalis vanemas vanuseklassis osalenud kollektsiooni „Värvide mäng“
esitanud modellid, kelle
riietuses olid vikerkaarevärvid ja kostüüme kaunistasid tühjad õhupallid.

Käes on kevad, mis toob
kaasa paljudele koolilõpu
ootust, pinget, kartust, rõõmu. Kuidas kellelegi.
Antsla gümnaasiumi 10.
b klassi noored viisid lõpuklassi õpilaste hulgas läbi
väikse küsitluse tulevikuplaanide kohta.
Marilin: Soovin minna
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli
õppima füsioterapeudiks või
õeks. Raul: Minu tee peale
gümnaasiumi viib Tartu Ülikooli loodustehnika teaduskonda. Ei ole aga veel kindel,
kas hakkan õppima arvutitehnikat või keskkonnatehnoloogiat. Age: Soovin minna õppima Tartu Kutsehariduskeskusesse juuksuri erialale. Liisi: Tartu Kõrgemasse Kunstikooli. Jürgen: Soovin minna Tartu Ülikooli
kehakultuuri õppima. Liisi:
Loodetavasti Tallinna Ülikooli matemaatika erialale.
Andre: Plaanis on minna
edasi õppima Võrumaa Kutsehariduskeskusesse põllumajandust. Liis: Plaanin
minna Tartu või Tallinna
Ülikooli matemaatikat õppima. Karel: Kavatsen minna
ajateenistusse.
Veel nimetati edasiõppimiskohtadena Tartu ja Pärnu
Kutsehariduskeskust, lennukolledžit, G. Otsa nimelist
Tallinna Muusikakooli, Tartu
ja Tallinna Ülikoole.
Erialadest toodi välja
päris mitmel korral juuksuri
ja hotelliteenindaja eriala,
mehhatroonika, IT-eriala,
rakendusarhitektuur, psühholoogia, inglise keel ja
kultuur, rütmimuusika, laulmise ja kitarri eriala, riigiteadus, majanduseriala. Ühel
juhul oli plaan minna ka
aastaks Austraaliasse, kui
koolidesse sissesaamine ebaõnnestub.
Soovime kõigile abiturientidele unistuste ja soovide täitumist!
AG 10.B ja ANU SILM
foto: Kaili Kalle

Minu koostöö „Sügismeloodiaga“ algas juba 2003.
aastal Viljandi kultuurikolledži folkloorse lõputöö
projektiga ja hilisem ettepanek juhendajaks hakata
tuli meeldiva ettepanekuna.
Viie aasta jooksul oleme
üles astunud rahvaliku muusikaga pea kõikidel suurematel „Sügismeloodiaga“
seotud tähtpäevadel (klubi
sünnipäevad, mitmed väljasõidud), Antsla linna ja valla
jõulupidudel, kihelkonnapäevadel, jaanipäeval ja
Võru folkloorifestivalidel.
Naudime ühiseid proove,
saame mängida ja laulda

tekstid.
Selleks, et lavastus oleks
kohane ajastule, mil need
sündmused Eestimaal aset
leidsid, oli tarvis lapsed ja
täiskasvanud vastavatesse
kostüümidesse riietada. Jälle
oli õpetaja Leili see, kes kostüümid leidis ja vajadusel
neid kohandas.
Ja siis see etendus algas.
Kindlasti sai igale saalisolijale selgeks, kuidas tekkis
kange kalevite sugu ja kuidas
Kalevipojast sai lõpuks kuningas.
Pikalt sellest ilusast loost
rääkida ei tahakski. Kuna
võimalus etendust vaatama
tulla oli väga vähestel lapsevanematel, siis oleme otsustanud, et seostame käesoleva
aasta kevadpeo Kalevipoja
lugudega. Palume lahkesti
kõiki vaatama.
Teadupärast on 14. märtsil emakeelepäev. Tänavu otsustasime seda päeva lasteaias tähistada luulenädala
raames. Etteantud sõnadele
valmis lastevanemate, vanavanemate ja lasteaia töötajate
töö tulemusena 31 luuletust.
Lisaks nendele veel 5 luu-

letust vabalt valitud teemadel
ja 5 Kakukese rühma laste
hällituslaulu.
Emakeelepäeval kogunesid kõik lapsed saali. Iga
rühm luges valiku luuletusi ja
mõned lapsed esitasid oma
peredega koos tehtud luuletused. Ka õpetajad olid varmad oma teoseid ette kandma. Lõpuks jõudsid kõik
tõdemuseni, et eesti keel on
ilus keel. Aitäh vanematele ja
õpetajatele, kes võtsid vaevaks ja meie emakeelepäevaks luuletused tegid. Siinkohal üks nendest:
Eesti meel ja eesti keel
saadavad meid eluteel,
kui on tööd ja laual leiba –
eesti mees ei raskust pelga.
Õuest kostab laste naer,
põllul sirgub kuldne kaer,
eesti naise töökad käed
kodusoojust hoidmas näed.
Ja kui taevas pilved hallid,
hoidke kokku, sõbrad kallid,
päiksesära lootust kannab,
tulevikuks jõudu annab.
MARTEN, EMA PILLE
JA VANAEMA TIINA
(ÕUNAKESE RÜHM)
Lusti Lasteaia nimel
LY KALMET

Noorte moeshow
Kava jätkus kategooria
„Retro läbi 21. sajandi“ etteastega, kus poodiumile astusid Liisi Anzovi, Sandra
Zimmermanni ja Kedi
Urbaniku kollektsioonid,
milles oli klassikalist ilu
ning hipilikku ja vallatut
retrot.
Publiku lemmiku valimiseks astusid lavale taas
kõik modellid ja žüriil oli aeg
minna otsuseid tegema, senikaua võisid saalis olijad nautida muusikat, mida esitasid
Marek Pant ja Annika Pant.
Žüriil tuli 11 noore disaineri ja 25 modelli seast valida
parimaid, kus otsutavaks sai
lihtsus, kvaliteet, fantaasia,
harmoonia, julgus ja detailid.
Peavõiduks sai noor disainer
võimalus veeta päeva koos
moekunstnik Tiina Talumehega tema stuudios.
Noorte omaalgatuslikkust
toetava programmi läbi on
Antsla noored hakanud rohkem oma ideesid teostama ja
loodetavasti on sellised ettevõtmised eeskujuks ka kõigile teistele noortele.

MOESHOW
TULEMUSED:
· Peavõit – Liisi Anzov
KATEGOORIA
AUHINNAD:
· „Futuristlik mood“ –
disainer Liisi Anzov
· „Bubble gum gothic
style“ – disainer Kedi
Urbanik
· „Punase vaiba gala“ –
disainer Maarja Ots
· „Vormiriietus“ –
disainer Sandra
Kroonmäe
· „Retro läbi 21.
sajandi“ – disainer Sandra
Zimmermann
ERIAUHINNAD:
· Publiku lemmik –
disainer Kedi Urbanik
· Parim modell – Maria
Hommik
· Parim soeng – autor
Liisi Anzov
· Parim meik – autor
Birgit Tell
KERTU REVA

Maarja, Gertu ja Elise.
Moeshow toimus tänu sponsoritele.

Fotod: Janek Joab

Nii nagu ansambli nimigi
vihjab, sündis kollektiiv
ametlikult viis aastat tagasi
kevadisel sinilillede õitsemise eelsel ajal. Ansambel
sündis eakate klubi „Sügismeloodia“ liikmete asjaliku mõtte tulemusena. Nimelt oli asi rahas ja pidude
pidamise soovis. Meie endi
seas on ju küllalt lauljaid ja
ka mõni akordionimängija.
Rütmipillide ning duurkandle mängu saab samuti iga
andekas soovija kergesti
selgeks. Miks siis mitte ise
rahvalikku muusikat harrastada ja seda klubi üritustel esitada.

Kuhu edasi?
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Kuhu minna, mida teha - 15.04-15.06

Antsla Gümnaasiumi rännakud televiktoriinis “Loodusetark”
Antsla Gümnaasiumi kutsuti televiktoriini “Loodusetark”, milles osalemine
andis juurde palju uusi
kogemusi ja teadmisi.
18. detsembril osalesime televiktoriini “ Loodusetark” salvestusel. Sel-

les saates oli vastaseks
Koeru Keskkool. Kodutööna oli vaja teha loodusesõbralik toode. Meie
kooli 6. klassid koos Helle
Vänzeliga valmistasid
plastmasskorkidest loodussõbraliku toote “KorFoto: Maarja Lõo

Antsla Valla Rattatuur 2012
I etapp - Veski pubi 25.04.2012, algusega kell 19.
Start Antsla vallamaja eest Veski tn - Põik tn rist - Põllu tn rist - Tsooru
mnt - Pärna tn - Jaani - Pärna ristee - Antsla vallamaja = 3,2 km.
Sõidetakse: lapsed 7-9 1 ringi, noored 10-12 2 ringi, noored 13-15 3
ringi, neiud, naised 16-40 ja 41+4 ringi, noormehed, mehed 16-40; 41+
ja eliit 5 ringi.
II etapp - Sadolin AS 23.05.2012, algusega kell 19.
Start = Väike ring (7-9 ja 10-12 vanuseklass) Tsooru kauplus - Roosiku
- Kikkaoja - Tsooru 9,8 km.
Pikk ring = Kauplus - Roosiku - Piisi - Luhametsa - Litsmetsa -Tsooru =
22,4 km.
III etapp - Antsla Inno 27.06.2012, algusega kell 19.
IV etapp - Hauka laat 25.07.2012, algusega kell 19.
V etapp - Postimees 22.08.2012, algusega kell 19.
Üritust toetavad: Antsla Tarbijate Ühistu, Veski pubi, Postimees,
Sadolin Eesti AS, Sän&Män OÜ, Kagumerk OÜ, Antsla Inno AS,
Antsla Vallavalitsus, Kaitseliidu Antsla Üksikkompanii; Olerex AS.
Raja julgestus KL Antsla ÜK. Meditsiin rajal KL Antsla ÜK.
Antsla valla rattatuur 2012. aasta korraldavad:
Tsooru V-klubi MTÜ ja Kaikamäe MTÜ

Antsla Vallavalitsus teatab, et 01.04.2012-30.04.2012
toimub Antsla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek
Üldplaneering on vastu võetud Antsla Vallavolikogu 20.03.2012
määrusega nr 3.
Üldplaneering on koostatud kogu Antsla valla haldusterritooriumi kohta
(piiriülese keskkonnamõju esinemist ei ole ette näha) . Antsla valla
üldplaneeringu eesmärk on määrata valla territooriumi arengu põhisuunad, detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja juhud ning
seada üldised maakasutus- ja ehitustingimused vastavalt planeerimisseaduse § 8 lõikes 3 loetletud ülesannetele. Üldplaneeringu koostamisel on arvestatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)
tulemustega.
Antsla valla üldplaneeringu ja KSH materjalidega on võimalik
tutvuda avalikul väljapanekul 1. aprillist kuni 30. aprillini 2012:
• Antsla vallavalitsuse kantseleis (E, T, N ja R kell 08.00-16.30);
• Antsla valla koduleheküljel
https://antsla.kovtp.ee/et/uldplaneering
Antsla valla üldplaneeringu ja KSH kohta saab avaliku väljapaneku
käigus esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Antsla
Vallavalitsusele (postiaadress: F. R. Kreutzwaldi tn 1, Antsla linn 66403
Antsla vald Võrumaa või elektrooniliselt e-post: vald@antsla.ee).
Lisainfo: Ustav Allas, Ester Hommik (e-post: ester@antsla.ee tel +372
78 55 225).
Üldplaneeringu ja KSH avalik arutelu toimub:
31. mail 2012 kell 17.00 Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses.

disk”. Toode kujutab endast Tamme-Lauri tamme
pilti, mida saab kasutada
samuti massaažimatina.
Kooli poolt esitatud küsimus žüriile oli paras pähkel, mida nad ära arvata ei
osanud. Mäng oli pingeline ja tasavägine, kust
võitjana väljus meie kool.
Eelpoolfinaali salvestus
toimus 26. veebruaril, kus
vastaseks oli Tapa Gümnaasium. Ameerika Naaritsa agarusega rändasime
Jääkoskli kombel järgmisse saatesse. Teist saadet saab vaadata 4. aprillil
kell 17.20 ETV 2. Kolmandas saates andsime
hea lahingu, kuid paraku

seekord jõud rauges. Samas saime tohult ideid ja
kogemusi edaspidiseks.
Üldkokkuvõttes jäime jagama 24 kooli seas 4.-6.
kohta. Võistkonnas olid
hüper-super loodustundjad Kevin Liivapuu, Liis
Tenno ja kapteniks oli
Raul Paat. Täname kõiki
õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, kes toetasid
meid “Loodusetargas”
osalemisel. Eriline tänu
meie kooli fun clubile, kes
oli üks parimaid kaasaelajaid.
MARIETTA LÕO,
Antsla Gümnaasiumi
õpetaja

Koolivaheaeg lastega
Seekordset koolivaheaega
alustasime Veski Pubis jäätise ja pannkookidega. Edasi
viis teekond Rõugesse Eesti
Ema monumendi juurde.
Juhuslik aja ülejääk Rõuges
viis kogemata noortekeskusesse, kus võeti meid väga
lahkesti vastu. Järgmiseks
peatuseks oli Võru politseijaoskond, mis tekitas meis
elevust. Päeva naelaks leidsime end "saladuslikul saarel"
kinos Kannel. Järgmisel päeval tuli meile külla maniküürija Marika, kes jagas nõuandeid igapäevaseks kätehoolduseks. Tüdrukud said
Marika abiga käed kauniks.
Samal ajal meisterdati endale
või kingituseks pärlitest ehteid, mängiti laua-tennist,
Vana-Antsla Noortelt laenuks
saadud WII-d ja küpsetati
kohupiimakooki.
Panime kirja laste arvamused koolivaheajal ühiselt
veedetud esimesest päevast.
Evita (ema abiga) 5a: Meeldis käia politseijaoskonnas.
Meeldis käia Rõuges.
Sten Alex 8a: Meeldis käia
politseijaoskonnas ja teha
seal näpujälgi. Meeldis ka
bussisõit Võrru. Anne 14a:
Ekskursioon oli väga lahe ja
kõige huvitavam oli muidugi
film. Meeldis ka poltsei
juures.
Angela 14a: Mulle meeldis
politseimajas see, kui me

saime käeraudu, kuulivesti ja
päris relva vaadata. Kino oli
ka väga äge.
Hanna 12a: Mulle meeldisid
Rõuge noortekeskus ja film.
Jürgen 8a: Mulle meeldis
kõige rohkem politseimaja.
Kuulivest ja relvad olid
ägedad.
Kaspar14a: Meeldis käia
politseimajas ja, et sai neid
vaadata ja uurida lähemalt.
Ronald 10a ja Kevin 11a:
Meile meeldis kõige rohkem
politseimaja ja noortekeskus
ning kino. Meile meeldis
väga see ekskursioon.
Kahe toreda päeva eest kõige
suurem tänu toredatele
lastele, kelle seltsis on
meeldiv aega veeta! Esimene
päev 20 ja teine päev 17 last –
numbrid näitavad, et sellised
ettevõtmised peavad jätkuma. Oleme saanud lastelt
juba uued ideed, mis ootavad
realiseerimist.
Tänud Veski Pubile toetamast! Tänud Rõuge Noortekeskusele külalislahkuse
eest! Tänud Võru politseijaoskonnale ning politseinikele Inga Ploom ja Tamur
Laanesaar! Tänud Marika
Tragelile loomaks toreda
õhkkonna ja kaunid küüned!
Aitäh Antsla vallale, kellelt
saadud rahaline toetus oli
meile osaliseks abiks! Aitäh
sponsoritele!
BOOSEKAD

14. aprill Antsla Kultuurimaja 55. aastapäeva juubeliüritus
15. aprill Tsooru mälumängur 2012 finaal ja sõpruskohtumine
teiste kandi mälumänguritega
15. aprill Hauka kolmiküritus 2012, 2.etapp Hauka Veloklubi
Info: 5560 5598
16. aprill Arengus aasta jooksul enam edasiliikunud
õpilaste ja nende vanemate vastuvõtt
Antsla Gümnaasiumis
18. aprill Kontsert „Suur merereis flöödi ja kitarriga“
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus
22. aprill Tõrvikutega jüriööjooks ümber Tsooru paisjärve
22. aprill Filmiõhtu Antsla noorteklubis
25. aprill Jüriöö jooks ja disko Antsla laululava
25. aprill Abiturientide viimane koolikell, seda
sündmust tuntakse ka „tutipäeva „ nime all
27. aprill Moekunstnik Kristina Viirpalu meistriklass
Antsla Gümnaasiumis
28. aprill Koristustalgud Tsoorus
30. aprill Volbriöö pidu vabaõhus Tsoorus
7. mai "Teeme ära" talgupäev Antsla vallas
7.-14. mai Õpilastööde ja hobide näitus
Antsla Gümnaasiumis
11. mai emadepäeva tähistamine. Antsla Gümnaasiumis
12. mai Kevadkontsert puhkeõhtuga.
10 aastat rahvatantsukollektiivi Koidukiir Tsoorus
12. mai Antsla Laululaps 2012 Kontsert KSK
17. mai Jalgrattamatk Antsla-Kaika-Antsla
19. mai Filmiõhtu Antsla noorteklubisFilm
23. mai Taaskasutuspäev Antsla kesklinnas
25. mai LXIII õpilaskonverents Antsla Gümnaasiumis.
26. mai Tantsuselts Pärliine 26. hooaja tänukontsert KSK
29. mai medaliga ja kiituskirjaga lõpetanud õpilaste ja
nende vanemate vastuvõtt
30. mai traditsiooniline Antsla piirkonna XXI lauluja tantsupidu. Antsla linnapargis
30. mai Tsooru kevadlaat
31. mai põhikooli viimane koolikell ehk „tutipäev“.
31. mai Antsla Gümnaasiumis parimate õppurite
tunnustamine.
3. juuni Lasteaia lõpupidu
5. juuni Lõpuaktused I-VIII ja X-XI klassi õpilastel, kooliaeg
on läbi ja algamas suvepuhkus.
8. juuni Antsla valla suvespordipäev
9. juuni Noortepidu Antsla KSK-s
11. juuni Urvaste kihelkonna pidu
11.-16. juuni Jalgpallilaager. Antsla staadion

Austatud vallaelanikud
Antsla Vallavalitsus on üks vähestest omavalitsustest terves
Eestis, kes omab avalikku sauna. Kindlasti lugesite eelmisel
aastal ajalehes „Võrumaa Teataja“ ilmunud lugu Antsla valla
sauna sulgemisest saunatöötaja puhkuse ajaks. Kuigi saun on
olnud alati juulis suletud ja inimestele on pakutud alternatiivseid pesemisvõimalusi Antsla Tervisekeskuses, oli mõningatele inimestele sauna sulgemine juulis üllatus. Ausalt öeldes
üllatas ka vallavalitsust selline negatiivne reaktsioon. Et vältida arusaamatusi teen ettepaneku oma arvamuse avaldamiseks
üldse saunade kohta Antsla vallas.
PALUN VÕIMALUSE KORRAL VASTATA
JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE:
-

kas Antsla linnas peaks olema jätkuvalt avalik saun;
kas juulis sauna sulgemine töötaja puhkuseks ja vajadusel
hooldusremondiks on ületamatu raskus;
kas Antsla vallas peaks veel olema avalikke saunu;
kas Antsla linna saun võiks olla erakätes?

Palun vastata kas kirjalikult või e-kirjaga vald@antsla.ee. 1.
juunini 2012.
Lugupidamisega
TIIT TÕNTS,
vallavanem

VESKI KÜLALISTEMAJA
www.euroveski.ee
Toitlustamine
Majutus
Peolauad
Peielauad
Catering
Haagiste rent

Veski 10, Antsla 66403 Võrumaa

Avatud:

E-N 11-21
R-L 11-23
P 11-17

Kliendikaardiga soodustused.
tel 78 55 455 / 52 15 290

18. aprillil kell 16.00
toimub Kaikamäel vanas koolimajas
RAHVAKOOSOLEK,
kuhu on oodatud Karula Rahvuspargi
ja selle lähinaabruse elanikud.
Kavas:
• Ülevaade eelmisel kogukonnakoosolekul kaardistatud
probleemide lahenduskäikudest
• Karula Rahvuspargi Koostöökogu loomine
• Kevad-suvise hooaja uudised ja üritused
Koosolek toimub projekti „Meie Karula“ raames, mida
rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

aprill

Austatud Antsla valla elanikud
Antsla Vallavalitsus on regulaarselt informeerinud
suurematest investeeringutest, mis on plaanis ära teha.
Selle aasta üheks projektiks on Antsla katlamaja
rekonstrueerimine. Katlamajast saavad sooja Antsla
Gümnaasium, Antsla KSK,
Antsla Tervisekeskus ja ka
endine Elioni hoone. Senini
on katlamajas kütteks olnud
Eestis toodetud põlevkiviõli.
Seoses nafta hinna pideva
kasvuga ei ole enam majanduslikult võimalik seda kütteliini kasutada. Vallavalitsus
kirjutas projekti SA KIK ja

teisel katsel õnnestus saada
ka investeeringutoetus. Riigihange katlamajale ehitajat
leida õnnestus teisel katsel.
Seda tööd hakkab tegema
Wetorex OÜ/AS Eviko ühispakkumus, hind koos käibemaksuga 263 599 eurot.
Omanikujärelvalvet teostab Äärejuht OÜ, maksumusega 5760 eurot.
Loodame, et 2012. aasta
sügisel algaval kütteperioodil
töötab katlamaja biokütusel.
See, et 2013. aastal läheb
Eesti üle elektri vabaturule ja
elektri hind tõuseb, on kõikidele ammu teada. Prognoosid

elektrihinna tõusu üle on erinevad. Ei hakkaks oletama,
kui suur see tõus tuleb. Selge
on see, et Antslas senini kasutamata energiaresurss on
päikseenergia.
Alustasime juba eelmisel
aastal eelprojektiga, et kasutada päikeseenergiat Antsla
Gümnaasiumis ja Lusti Lasteaias tarbevee eelküttena kasutamiseks. Need taotlused
SA KIK õnnestusid esimesel
korral ja KIK poolt toetus on
35000 eurot. Nende projektide eripära on aga see, et
omaosaluse protsent on suurem.

eestikeelsus ja
-meelsus siiski
esikohal.
Rõõm on tõdeda, et tegutsedes küll siin
väikelinnas, on
meil olemas nii
palju tublisid lapsi ja noori, kes
pühendavad osakese oma elust ja
ajast muusikale
ning tantsule. Lisaks tuleb tänulik
olla selle eest, et
lapsi on juhendamas inimesed
nagu Antsla Muusikakooli direktor
Ene Jõgi ja MTÜ
Pärliine eestvedaja Leili Väisa,
kes ei pea paljuks
panustada endast nii
suur osa laste, noorte ja
kohaliku kultuuri arengusse. Avaldan lootust,
et meievaheline koostöö jätkub sama tulusalt
ka edaspidi ja ehk õnnestub kordaläinud
kontsert muuta traditsiooniks, et ka järgmistel aastatel saaks nii
tegijatele kui vaatajatele pakkuda elamust
nautida nii muusikat kui
tantsu eesti keeles.
Foto: Rita Vijard

Pärimusmuusikud Eia ja Mari ja Tuule.

Päikeseenergia kasutusele võtmine on Eestis pidevalt arenenud. Koostöös selle
ala spetsialistidega loodame
nendest projektidest kasu.
Kui elektri hind kallineb,
tuleb pidevalt otsida teisi
variante, mis oleks üldkulude
kokkuhoidmisel vajalikud.
Pikk ja väga valuliselt
kulgenud vee- ja kanalisatsiooni projekt Antsla linnas on lõppenud.
Lisaprojekt, millega ehitati suurest projektist välja
jäänud trassid, läks palju
paremini, kuna ehitajateks oli
Võrumaa firmad.
Projektidest lisavahendite taotlemine on olnud
Antsla Vallavalitsuse üks

Teistmoodi emakeelepäev
14. märtsil toimus Antsla
KSK saalis teistmoodi emakeelepäevale pühendatud
kontsert. Teistmoodi oli kõik
seetõttu, et luuletuste ja eesti
kirjanike loomingu asemel
tunnustasime eesti keelt ja
meelsust hoopis läbi muusika
ja tantsu. Kontsert sai teoks
tänu Antsla Muusikakooli
õpetajatele ja õpilastele ning
MTÜ Tantsuselts Pärliine
tantsijatele.
Kontserdi käigus kõlas
eesti heliloojate poolt kirja
pandud muusika. Ettekandele
tulid näiteks Arvo Pärdi, Uno

Naissoo, Raimond Lätte,
Erki-Sven Tüüri ja paljude
teiste eesti heliloojate muusikapalad. Ka kõik tantsud
olid seatud kohalike heliloojate ja esitajate muusika
järgi. Väga mõjuvad olid
Pärliine 4.-6. klassi segarühma poolt esitatud Hedvig
Hansoni muusikale loodud
tants „Pisike puu“ ning ka
neiduderühma esituses tants
Urmas Alendri „Ikka püüdleme päikese poole“ järgi.
Koreograafiad oli tantsudele
seadnud Leili Väisa.
Kuna kontserdi toimumi-

sega samasse aega jäid ka
Eesti Vabariigi kunagise pikaaegse presidendi Lennart
Meri sünni- ja ka surmaaastapäev, siis meenutasime
tema tööd ja isiksust. Meie
noore vabariigi ajast pole just
leida palju niisuguseid poliitikategelasi, kes on põhjendatult ära teeninud rahva
sügava austuse. Lennart Meri
koloriitset kuju mäletavad
paljud. Samuti on ta hea näide
sellest, et olles maailmakodanik ja osates tunduvalt
rohkem võõrkeeli kui tavakodanik, oli tema jaoks

KAIRIT THEALANE,
Antsla KSK
kunstiline juht

prioriteete.
Projektide kirjutamisest
vahendite saamiseni tuleb ära
teha hulk tööd, tõestada, selgitada, aruanded esitada.
Sellega on Antsla Vallavalitsuse meeskond aastate
jooksul hästi hakkama saanud.
Mälu värskendamiseks
toome siinjuures tabeli aastate 2003-2011 saadud lisavahenditest ja Antsla valla
avalikest objektidest, kuhu
vahendeid kasutati.
Soovin kõikidele ilusat
kevadet ja suve.
Lugupidamisega
Tiit Tõnts,
vallavanem

Pilk väljastpoolt
Olen 23-aastane noormees Järvamaalt. Päev mil sattusin Kobelasse elama, oli 10. oktoober 2011.
Tallinna lähedal Luige laadal olles
kutsus sõber mind siiakanti tööle.
Lubasin kaaluda ja otsus sündis
ruttu. Sündmuste kulg oli üsna
ootamatu. Kahe nädala möödudes
olingi ümber asunud.
Esimese viie päeva järel tundus
see olevat väga tagasihoidlik ja
vaikne kohake. Koheselt tekkis
arvamus: igav, millegipärast kõik
ümber tundus mitte sõbralik ning
inimeste pilgud olid üsna puurivad. Mida aeg edasi, avastasin,
et pole see elu siin nii vaikne
midagi. Toimub üsna palju üritusi nii kultuuriliselt harivaid kui ka
lihtsalt pidusid lõõgastumiseks.
Ka inimeste kohalt ma eksisin.
Siinses kandis on väga toredad,
lahked ja sõbralikud inimesed.
Need kõik väikesed asjad on
tegelikult suure tähtsusega: üritused nii noortele kui vanematele,
sõbralikud inimesed ja ilus loodus.
Küla seltsielu aktiivne tegutsemine, mis toob ühte väikesesse
külla palju rõõmu ja sära. Olen
üritanud anda ka ise oma panuse
seltsiellu ja leidnud endale sõpru
ning soovin seda edaspidigi. Kõik
see, mis sai eelnevalt loetletud,
hoiab mind siinses kandis. Hetkel
ei plaani siit ära minna ja loodan
kogeda ilusaid aegu. Hinnake seda
mis teil on ja aidake kaasa selle
püsimisele!
VILJAR PIIRSOO

Looduse sammud
Antlsa Gümnaasiumis
Viimaste kuude jooksul on
Antsla Gümnaasiumis olnud
palju üritusi, mis on seotud
loodusainetega. Toimunud on
traditsioonilised üritused projekti „Looduspäevad Antslas
2011-2012" raames. Samuti
on jätkunud keemia ja füüsika õpikoja tegevus. Meie
kooli õpilased osalesid edukalt olümpiaadidel. Tänu
olümipaadidel ja maakonna
viktoriinidel saavutatud headele tulemustele, osaleti loodusainetes ka vabariiklikes
voorudes.
Jaanuaris külastas Antsla
Gümnaasiumit rändnäitus
"Hoia, mida armastad!"
Rändnäitus on pühendatud Eesti looduskaitse 100.
aastapäevale. Tore, et selline
näitus Keskkonna Investeeringute Keskuse abiga on
valminud.
Näitusel osales Antsla
Gümnaasiumist enamus õpilasi. Oli klasse, kes käis
korduvalt näitusel ja proovis
kõik sealsed võimalused läbi.
Täideti töölehti, lahendati
ristsõnu, mängiti, loeti ja tehti
paaris- ning rühmatööd.
Näitus on õpilaste jaoks
üles ehitatud nii, et huvitav
oli kõikidel õpilastel. Nooremad näituse külastajad omandasid teadmisi mängulistest
eksponaatidest. Vahva oli
otsida loomakodusid, aidata
loomi neid varitsevatest
ohtudest mööda. Omandada
teadmisi looduskaitsealadest,
näha kaitsealuseid loomi ja
taimi.
Suuremate õpilaste jaoks
olid stendidel lugemist rohkem. Lisaks looduskaitsealadele uuriti ka looduskaitsega seotud kuulsusi.
Kusagil ei olnud takistavat
keeldu, et näituse eksponaate
ei tohi puutuda. Näituselt
saadi teadmisi, milleks loodust kaitsta, mida, keda ja
kuidas looduses kaitsta ning
kuidas looduses käituda. Kui
stendidelt info loetud sai,
mängiti looduskaitseteemalist põrandamängu. Selle
eesmärk oli kinnistada teadmisi, mida näituselt koguti.
Eriti tore oli seda mängu
mängida koos klassikollektiiviga või siis suuremate
klasside õpilastega. Näiteks
koos mängisid 6.a, 9.a ja 12.b
klassi õpilased. Selline ühine
tegutsemine annabki oma
kooli tunde. Mängus oli oluline peale teadmiste ka õnn ja
osavus, kuid võitjad olid
siiski kõik, kes näitusel
käisid.
Suur tänu kõikidele, kes
organiseerisid sellise toreda
rändnäituse meie kooli. Tunnid näitusesaalis olid kindlasti õpilastele huvitavad ja
praktiline tegevus põnev.
Jaanuarikuus tutvustasime 3. klassidele elektri- ja
magnetnähtusi. Füüsikaõpetaja viis läbi mõned
tunnid käesoleval teemal.
Õpilased said kokku panna
elektriskeeme ning katsetada
magnetidega. Tagasiside oli
igati positiivne.
18. aprillil toimub koolide
vaheline looduseviktoriin “
Tark looduses 2012” 7.-9.
klassidele. Võistlemine on
individuaalne ning veebipõhine. Täpsem info http://
afyysika.onepagefree.com/.
Ootame osalema kõiki õpilasi, kellel huvi looduse vastu. Parimatele on auhinnaks
pääs kanuumatkale. Samalt
kodulehelt leiab videode alt
meie tegevuse kohta infot.

aprill

Päev täis teatrielamusi
kevadpäike pajukoore lahti võlub
kevadel ma puhun vilepilli
kevadel toon süles sinililli
kevadel ja ära küsi aga milleks
kevadel me saame pajuvileks sinililleks
(Rudolf Rimmel)

Aastaring haljastuses
Kevadega saabub haljastuses
aeg, kus talvised ettevalmistused hakkavad reaalset ja
nähtavat kuju võtma.
Koos bussijaama ringi
parandustöödega uuendatakse ka platsi keskele jääv
haljasala. Neljanda ja viienda
väärtusklassi puud võetakse
maha ja asendatakse noorte
suurelehiste pärnadega, rajatakse uued jalgrajad ja istumiskohad ning taimealad.
Eelmise aasta 7. mai „Teeme ära“ talgupäeval rajati
Kooli tee kõnnitee ja sõidutee
vahele uus tänavahaljastus –
gümnaasiumi juures punaselehiste õunapuudega ning
Tamme ja Kreutzwaldi tänava vahelisel lõigul hilispihlakatega. Hoolsad istutajad olid: Katre-Liisa Jõela,
Ülar Morel, Marten Toming,
Janika Tõntsel, Pirjo Vaikmets, Helen Vettik, Ott Ruben
Morel, Lembit Põldsepp, Asser Lutsar. Kindlasti innustas
neid mõte, et linnas kasvab
päris oma puu. Kahjuks jäid
mõned puuhakatised vandaalitsejatele ette ning osa puid
murti lihtsalt jõhkralt maha,
samuti jäi seitse pihlakat ilma
latvadest. Sel kevadel istutame küll mahamurtute asemel
uued, kuid suurte puude õiteilu nägemine lükkub kaugemasse tulevikku.
Vana-Antsla aktiivsed
inimesed algatasid „Teeme
ära“ raames järvekallaste
korrastamise. Seal võeti maha raugastunud ja peaaegu
mädanenud hõberemmelgad
ning asendati uutega. Uusi
puid hakatakse vormilõi-

kusega madalana hoidma
nagu vanugi, kuid seda tehakse õigete võtetega, et tagada
puudele võimalikult pikk iga
ja tervis. Kahjuks ei nõustunud Maanteeamet maantee
ja järve vaheliste remmelgate
asendamisega; kui puud maha võetakse, siis nende asemele uusi puid ei istutata.
Taas saavad aktiivsed
vallaelanikud osaleda talgupäeval selle aasta 5. mail.
Kõigil vallaelanikel on võimalus anda oma panus heakorratöödel ja ümbruse ilusamaks muutmisel. Kellel on
soovi puude istutamisel osaleda, andke endast märku.
Kui kellelgi on aias kasvav
põõsas (sirel, ebajasmiin jt)
ajanud juurevõsu, millest
niikuinii tahaksite loobuda,
siis oleks väga tore, kui neist
taimedest saaks istutada uusi
põõsastikke valla avalikele
haljasaladele ja surnuaedadele. Kõik ettepanekud, soovid ja ideed on oodatud haljastusmeistri telefonile 5349
2922 või e-posti aadressil
liana@antsla.ee.
Terve aasta jooksul oleme
jätkuvalt tegelenud kuivanud
või mädanikest kahjustatud
ohtlike puude mahavõtmisega, samuti teinud võrahooldust, lõigates puudel kuivanud oksi, mis võiks möödujaile ohtlikuks saada. Kogu
selle tegevuse juures võib
kuulda Antsla elanike vastandlikke arvamusi. Ühed
rõõmustavad, et koledad ja
ohtlikud puud maha võetakse, teised kurdavad ja karda-

vad, et linn jääb liiga lagedaks. Igal juhul on puude
mahavõtmise peamine eesmärk, et ohtlike ning mittedekoratiivsete puude eemaldamine võimaldab istutada
uusi – linnatingimustesse
sobivaid puid sobivale kohale.
Tsooru inimesed on järjepidevalt hooldanud Tsooru
parki, kuid praeguseni pole
olnud võimalust võtta ette
pargi uuendustöid, kuna park
kuulub muinsuskaitse alla.
Sel aastal tellitakse pargile
muinsuskaitse eritingimused,
mis on aluseks edaspidistele
uuendustöödele.
Igal aastal külastab valla
heakorrakomisjon hästi hooldatud ja korrastatud kodusid.
Kandidaatide esitamise aeg
on aprillikuu (eespool nimetatud haljastusmeistri kontaktidel). Kodude ülevaatus
toimub maikuus.
Hinnatakse asukoha omapärast tulenevate võimaluste
kasutamise oskust, õueala üldist heakorda, erinevaid tegevusi võimaldavate piirkondade olemasolu, oskust haljastusega terviklikku välisruumi kujundada, hoonete
väljanägemist, majapidamisjäätmete käitlust.
Loodan, et ilus ümbrus
muudab inimesed rõõmsamaks ning hoolivamaks!
LIANA LUTSAR,
Antsla valla haljastusspetsialist

24. märtsil oli Antsla Kultuuri- ja Spordikeskusesse
kogunenud teatritegijaid ja
-armastajaid nii lähedalt kui
kaugemalt. Toimus Võrumaa
X maateatripäev, millest
võttis osa 7 näitetruppi.
Kui Antsla vallavanem
Tiit Tõnts oli päeva alustuseks oma tervitused öelnud,
algasidki etendused, mis
kestsid peaaegu kella 17
õhtul. Maateatripäeval sai
näha etendusi Tsooru, Lasva,
Mõniste, Lasva, Krabi ning
ka Antsla näitetruppidelt.
Näidendite sisu varieerus
muinasjuttudest külapoe ees
pingil arutatud riikliku sotsiaal- ja regionaalpoliitikani.
Etendusi oli hindamas
asjatundlik žürii koosseisus
Zoja Mellov (teatripedagoog
Tallinnast), Margus Möll
(Otepää rahvateatrist) ja
Lennart Peep (Harrastusteatrite Liidust). Otsused said
teatavaks etendustele järgnenud pidulikul vastuvõtul,
kus žürii andis välja tänukirjad kõigile osalejatele ja
kiituskirjad tublimatele.
Parimaks etenduseks vaTsooru kandi teabeleht on
ilmunud alates 2006. aasta
mai kuust. Külaleht ilmub iga
kuu ja eesmärgiks on teavitada kohalikku elanikkonda, mis piirkonnas teoksil
ning tehtud. Samuti püüab
inimesi valgustada meid
ümbritseva elu erinevast
vaatenurgast. Viimases, nr
86, lehes on kirjutis kohtumisest vallavolikogu liikme
Üllar Salumetsaga.
EKVAATORI JOONEL, 2
Tänase Külalehe vestluskaaslaseks on Antsla vallavolikogu liige Üllar Salumets. Üllar on omavalitsuse
liige neljandat hooaega –
aastast 1999 – kui vald ühines
linnaga. Ta on kindel, et
tookordne ühinemine oli ka
viimane aeg. Nüüd oleks seda
väga raske teha. See tõestab,
et edasiarengu probleemid
pole mitte ainult Tsooru
kandis. Mõnes mõttes on
Tsooru ellujäämine isegi
eelistatud olukorras. Selle
tõestuseks toob Üllar mit-
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Kevadpäike hallaloore kannab õlul

Parim nais- ja meesosatäitja Aigi Mäesaar (Minna) ja Rain
Oha (Posti-Otu) Lasva rahvamaja näiteringi Näitelust etenduses „Poolikud patud“.
liti Vastseliina rahvamaja
täiskasvanute näitetrupi Vana
Habe etendus “PiiÄrr”. Žürii
poolt märgiti ära veel Lasva
rahvamaja näitering Näitelust etendusega “Poolikud
patud” ja Krabi külateater
etendusega “Poodi man poliitikast”. Need kolm etendust lähevad Võrumaad
esindama 21. aprillil Valgas
toimuvale Kagu-Eesti maateatripäevale.
Veel anti välja tänukirjad
parimale naisosatäitjale (Aigi
Mäesaar), parimale meesmeid näiteid.
Tsooru kant on kui saareke
meres, mis seisab monoliitsena. Tal on oma kindel
kogukond, kes hoiab kokku
ning keda esindab kolm
valitud saadikut volikogus.
Tegelikult sõltubki volinike
tegevusest väga palju. Üllar
arvab, et paljude volikogu
liikmete silmaring lõpebki
Mustjõest. Kuigi vestluskaaslase isa Toivo Salumets
töötas kunagi Pikassaare
metsavahina ning koolipõlves sai isegi Tsooru kandis
liigutud, pole hilisem aeg
teda siia tagasi toonud. Ka
tööalane piirkond lõpeb
Litsmetsa külaga. Kuigi jah,
mõni Urvaste kiriku koguduse liige on teiselt poolt
Urvaste kihelkonna piiri.
Õigeks sammuks peab ta
möödunud aasta vallavolikogu väljasõiduistungit
Tsooru. See andis väga
paljudele otsustajatele võimaluse hingata kohalikku
hõngu, mis oli igati meeldiv
ja meeldejääv. Samalaadseid

osatäitjale (Rain Oha) ja
parimale meeskõrvalosatäitjale (Aare Loorits). “Külateatri edasiviivaks jõuks
olemise eest” said žürii tänukirjad Marje Mürk (Krabi
külateatri juhendaja) ja Pille
Täht (Lasva rahvamaja näiteringide juhendaja).
Päev sujus kenasti ja
loodetavasti kohaletulnud
publikul oli, mida vaadata.
KAIRIT THEALANE,
Antsla KSK
kunstiline juht
võimalusi tuleks edaspidigi
pakkuda.
Tsoorus on alati olnud oma
keskus. Omal ajal asus siin
mõis. Hiljem ehitati välja ka
suur kolhoosikeskus. Nüüd
aga tegutsevad mitmed ühingud, mis hoiavad kogukonda
koos ning tegevuses. Kahju,
et sealse Lepistu kooliga nii
läks. Selles on suures osas
süüdi meie hariduspoliitika.
Kuigi oli kooli sulgemine
juba ammu ette aimatav, tuli
selle kiire lõpp ka Üllarile
üllatusena. Ta on kokku
puutunud nii Vana-Antsla kui
ka Lusti algkooli sulgemisega. Siis püüti ikka kooli
vajadust tõestada ning lasti
nutulaulu. Lepistu kooli sulgemise käis välja vallavolikogus eelarve-majanduskomisjon ning istungil kiitsid
ettepaneku heaks kõik Tsooru
kandi volinikud.
KALLE NURK
„Kellel huvi saab artiklit edasi lugeda
Tsooru kandi kodulehelt http://
tsoorukant.planet.ee/?pgid=7Külalehest nr.85"

