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Meid ootab ees tegus kooliaasta
Tahaks raporteerida, et pihlakas
on punakas ja kooliaasta on
algamas. Kahjuks on minu
majaesine pihlakas kuivanud, ei
teagi, kuidas sel aastal nüüd
kooliaastaga on. Tegelikult
sõltumata looduses toimuvast
on Antsla Gümnaasiumi õppeaasta avaaktus 1.septembril kell
10.00 kooliõues.
Missuguseks kujuneb meie
õppeaasta? Suurima panuse
annavad sellesse kindlasti õpilased, kooli töötajad ja vanemad
oma mõtete ja toimetamistega.
Kevadel enne suvepuhkusele
suundumist jõudsid õpetajad
lähenevaks aastaks juba mitmeid uusi plaane koostada.
Nüüd siis kõigest teadaolevast
lähemalt.
Möödunud õppeaastal oli
meie koolis projekt „Koolipingist ettevõtjaks“. Projekt on
küll läbi, aga selle tulemina sai
väljatöötatud õppekava osana
ettevõtlusõppe baasmoodul ka
põhikooli klassidele. See tegevus saab jätkuma ja ettevõtlikkus ning ettevõtlusõpe saab
olema kindlasti ka sel aastal
meie üheks prioriteediks.
Digiajastu seab koolile

1.september 2016.
mitmeid olulisi eesmärke
õpilaste digipädevuste arendamiseks, digitaalse õppematerjali kasutamiseks õppes ja
e-hindamise läbiviimiseks.
Lisandub ministeeriumipoolne
nõue programmeerimise, 3D
disaini ja robootika õpetamise
kohta 2019/20 õppeaastast.
Meie koolis on hetkel juba
robootikaringid tegutsevad.
Roboteid hakatakse kasutama
õppetundides 3. ja 6. klassis
matemaatika õppimise ja
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omandamise innustamiseks.
Järgmise õppeaasta jooksul on
vaja leida võimalused teiste IT
alaste oskuste õpetamiseks, et
osutuks võimalikuks teiste
digipädevuste nõuetekohane
arendamine. Hiljuti saime teate,
et kooli taotlus sülearvutite osas
sai ministeeriumilt positiivse
vastuse ja õpilasi ootab lisaks
senistele arvutiklassi võimalustele 18 sülearvutist koosnev
mobiilne klass.
Kevadel juba teatasime

meie kooli liitumisest liikumisega KiVa. KiVa on teaduspõhine, metoodiline ja süsteemne kiusamisvastane programm. Me oleme kõik ühiselt
kiusamise vastu! Õpetajate
koolitused on juba toimumas,
viimane koolituspäev on
augustis. Klassijuhatajatunnid
saavad sügisest olema 45
minuti pikkused, 1.-6.klasside
õpilastel toimuvad temaatilised
tunnid. Korrapidajad õpetajad
hakkavad kandma helkurvesti,
mis on samuti üks meede
kiusamise märkamise ja ennetuse teel. Lastevanemate üldkoosolekul, 26.septembril kell
17.30 räägime vanematele
põhjalikumalt sellest programmist ja sellega seotud tegevustest. Kõik lapsevanemad on
väga oodatud ja eriti 1.-6. klasside vanemad, kes saavad
endale kasutamiseks käsiraamatu. Pikemalt on võimalik
lugeda sel teemal kooli
ko d u l e h e l t : h t t p : / / w w w.
antslakk.edu.ee/KiVa. Tutvu,
tule koosolekule ja ole meie
suur abiline sel teel.
Selle õppeaasta üheks
väljakutseks saab ka pärast
jõule algav C-korpuse renoveerimine, st ümber tuleb korraldada kehalise kasvatuse, tantsu-

õpetuse, töö- ja tehnoloogia
õpetuse tundide andmine.
Loodame, et see saab ikka teoks
ja järgmisel aastal saame rääkida
juba kaasaegsetest tööruumidest kolmandikus koolihoones.
Programm Liikuma kutsuv
kool on kevadiste õpilasküsitluste põhjal oma tegevusi
õigustanud Meie õpilased hindavad kõrgelt liikumisvahetunde, terviserada ja liikumisminuteid õppetunnis. Õppetunni rikastamiseks liikumistegevustega on kindlasti palju
uusi võimalusi ja me tegeleme
nende arendamisega. Koolitöötajate suur mure on siiski
liikumisvahetundidega seotud
turvalisus kooliteel. Meie ettepanek on jätkuvalt muuta
tänavalõik koolimaja ees autovabaks.
Õppetöövahendite ja meetodite rikastamiseks kirjutasime
kevadel Õppekodade projekti.
Vastuse rahastamise kohta saame augusti lõpuks. Projekti
raames saaksime loodusainete,
meedia, töö- ja tehnoloogiaõppe õpetamiseks uusi ja
põnevaid õppevahendeid ja
lisanduks koostöövõimalus viie
erineva piirkonna kooliga.
Kindlasti jätkuvad ja on
juba traditsiooniks kujunemas

töötubade päevad, eõppepäevad, lõimingutunnid,
VUNK tegevused, karjääripäev. Jätkame trimestrite ja
viie vaheajaga, põhjuseta puudumiste ja hilinemiste taunimise ja tähelepanu pööramisega õpilase vastutusele oma
õppimise ja käitumise eest.
Meie ilus koolivorm võiks
muutuda sellel õppeaastal
omasemaks ja nähtavamaks.
See on lühike valik mõtestatud
tegevustest meie koolis, mis
toetavad õppimist ja pingutust
ning muudavad meie kooli
kohaks, kuhu on hea tulla nii
õpilasel kui õpetajal.
See veel ei tähenda, et kõik
on tehtud ja midagi uut me ei
proovi. Ikka ja alati oleme
avatud uutele ideedele. Õpetajad asuvad end täiendama
juba septembri lõpust digihariduse vallas ja õpilastelt
ootame tuge, et kõigi tehnikavidinate rakendamisel hakkama
saada. Õpime koos ja teeme
seda rõõmuga.
Kõigile vanematele ja headele toetajatele palju õnne ja
rõõmu ning head koostööd
uueks aastaks!
KATRIN MARTINFELD,
Antsla Gümnaasiumi direktor

Team Antsla võidutses Eesti
jalgrattamaastikul!
Pühapäeval lõppes Bosch Eesti maastikuratta maratonide sari,
mille viimaseks etapiks oli 20. Rõuge rattamaraton. Kevadel
loodud Hauka veloklubi värvides sõitev Team Antsla saavutas
võistkondadest hinnatava üldvõidu! Team Antslasse kuulusid
Markus Pajur, Taavi Kannimäe, Viljar Kannimäe, Tarmo Mõttus,
Armin Pilv ja Karl Pruuli. Saadud võiduga tõestati Antsla kandi
meeste tugevust Eesti rattamaastikul.

Hooaeg pole veel lõppenud ja Hauka Velolubi liikmetel jagub veel
tõestamise kohti küllaga!
HAUKA VELOKLUBI

TAIMI KANNIMÄE

Rõuge etapi põhisõidu võitis Team Antsla rattur Markus Pajur,
kolmas koht kuulus Taavi Kannimäele. Sarja üldkokkuvõttes
kuulus kolmas koht Taavile ja kuues koht Viljar Kannimäele.

Elukohaandmete korrastamiseks on aega 2018. aasta lõpuni
1. jaanuarist 2019. a jõustub
rahvastikuregistri seaduse
muudatus, mis puudutab inimesi, kelle elukoht rahvastikuregistris on ainult kohaliku omavalitsuse täpsusega
– nt elukohaks on märgitud
üksnes Antsla vald.
2018. aasta jooksul tuleb
neil inimestel esitada vallavalitsusele oma elukoha
täpne aadress.
See on oluline selleks, et ka
edaspidi saaks kasutada mitmesuguseid omavalitsuse või riigi
teenuseid (näiteks lasteaiakoht,

elukohast sõltuvad toetused
(s.h sotsiaaltoetused), juhiloa
pikendamine jms) ja osaleda
valimistel.
Uue rahvastikuregistri seadusega kaotavad omavalitsuse
täpsusega elukohaandmed kehtivuse, mis tähendab, et pärast
1. jaanuari 2019. a nende inimeste elukohaandmeid rahvastikuregistris enam pole.
Elukohaandmete uuendamine on lihtne, selleks tuleb
vallavalitsusele esitada elukohateade. Seda saab teha nii riigiportaalis, saata e-postiga või

tavakirjaga või täita elukohateade vallavalitsuses kohapeal.
Kui elatakse Antsla vallas,
aga täpseid elukohaandmeid ei
ole võimalik esitada (nt pole
üürilepingut ja omanik ei anna
registreerimiseks nõusolekut),
tuleb pöörduda Antsla vallavalitsuse kantseleisse:
• telefon 785 5004
• e-post helle@antsla.ee, aadress F.R.Kreutzwaldi tn 1,
Antsla linn.
Välisriigis elades on elukohateade võimalik esitada ka
Eesti välisesinduses.

ELUKOHATEATE
ESITAMINE
1. Elukoha registreerimine
veebis, kasutades rahvastikuregistri e-teenust riigiportaalis
Portaali pääsemiseks tuleb end
t u va s t a d a I D - k a a r d i v õ i
mobiili-ID-ga.
2. Elukohateate saatmine
tavapostiga
Elukohateate blanketi saate
Antsla valla kodulehelt www.
antsla.ee/asjaajamisjuhised-jablanketid või vallavalitsuse

kantseleist. Täitke blankett,
lisage koopia esitaja isikut
tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ning
saatke postiga aadressile Antsla
Vallavalitsus, F.R. Kreutzwaldi
tn 1 Antsla linn, 66403.
3. Elukohateate saatmine
digitaalselt allkirjastatult epostiga
Arvutis täidetava elukohateate
blanketi leiate www.antsla.ee
/asjaajamisjuhised-jablanketid. Täitke see ära,
allkirjastage digitaalselt ning
saatke e-kir jag a aadressil

vald@antsla.ee või
helle@antsla.ee .
4. Elukohateate täitmine
kohapeal
Elukohateate esitamiseks tulla
Antsla vallavalitsuse kantseleisse. Kaasa tuleb võtta isikut
tõendav dokument ja ruumi
kasutamise õigust tõendav
dokument (nt üürileping,
ruumi omaniku nõusolek vm).
Kohapeal tuleb täita elukohateate blankett.
ANTSLA
VALLAVALITSUS
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Vallavalitsuse istungitest
Antsla Vallavalitsuse 25.
juulil 2018 toimunud istungil
anti kokku 13 korraldust, neist
6 sotsiaalhoolekandelise abi
andmiseks.
Anti ehitusluba AS-le Võru
Vesi ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
Anti kasutusluba MySnack
OÜ-le tiigile. Tiigi projekti on
koostanud Lätte Ehitus OÜ.
Anti projekteerimistingimused kuni 320 kw päikeseelektrijaama projekti koostamiseks.
Tunnistati riigihankel ”Kobela tööstusalaga piirneva
taristu rekonstrueerimine”
edukaks pakkumuseks OÜ
Aig ren (10853367), ühispakkujad Asfaldigrupp OÜ ja
osaühing KAGUMERK.
Anti luba Arctic Orbiit
OÜ-le ilutulestiku korraldamiseks.
Anti korraldus korraldatud
jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise kohta.
A n t s l a Va l l a v a l i t s u s e
1. augustil 2018 toimunud
istungil anti kokku 21 korraldust, neist 6 sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks.
Väljastati ehitusluba rahvamaja keldrikorruse rekonstrueerimiseks ning lisaks veel 4
maakorralduslikku korraldust.
Seoses eesmärgiga korrastada vananenud tänavavalgustuse taristut Antsla vallas, telliti
projektitaotluse koostamine
Keskkonnainvesteeringute Keskuse taotlusvooru esitamiseks.
Anti korraldused lihthanke
„Antsla Taluturu tööprojekti
koostamine” ja "Lusti tee 2
rekonstrueerimine" läbiviimiseks.
Otsustati tellida teenustööd Tiptiptap OÜ-lt laste
mänguväljaku rajamiseks Kuldre kooli territooriumile.
A n t s l a Va l l a v a l i t s u s e
8. augustil 2018 toimunud
istungil anti 12 korraldust.
Huvihariduse fondi realt
eraldati toetus noore osalemiseks tantsimise MM võistlustel Usti Nad Labemis.
Väljastati ehitusluba Antsla
linnas Kooli tee 12 krundile

esmatasandi tervisekeskuse
püstitamiseks ja olemasolevate
katlamaja ja garaaži lammutamiseks, olemasoleva tervisekeskuse hoone osaliseks muutmiseks.
Väljastati ehitusluba ehitusluba üle 60 m2 elamu laiendamiseks üle 33% Rimmi külas.
Anti korraldused hankemenetluse läbiviimiseks Kuldre kooli
staadioni rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks ja Tsooru
rahvamaja lava rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks.
Korraldusega pikendati eluruumi üürilepingut , asukohaga
elamu nr 4 korter 18 UueAntsla.
Anti korraldused Antsla
esmatasandi tervisekeskuse
ehitusprojekti ekspertiisi tellimiseks GECC LP OÜ-lt ja
Antsla metsakalmistu parkla ja
teede rekonstr ueerimiseks
TERASTEENUS OÜ-lt.
Anti nõusolekud MTÜ-le
Karula Hoiu Ühing avaliku
ürituse „Kaika suveülikool” ja
korraldamiseks MTÜ-le Hauka
Meistrid ürituse „Hauka Meistrite Hoov”.
Antsla Vallavalitsuse 15.
augustil 2018 toimunud
istungil anti 12 korraldust,
neist 3 sotsiaalhoolekandelise
abi andmiseks.
Väljastati ehitusluba üle 60
m2 100kw elektritootmisrajatise
püstitamiseks Antsla linnas.
Väljastati projekteerimistingimused Antsla vallas, Vaabina külas asuvale kinnisasjale
elamu abihoone püstitamiseks.
Anti korraldused katastriüksuse jagamise, aadresside ja
sihtotstarvete määramise ja maa
maksustamishinna akti kinnitamise kohta.
Otsustati sõlmida leping
Madissoo tee rekonstrueerimiseks Sän&Män OÜ-ga.
Otsustati sõlmida Kuldre
kooli õpilasliini teenindamise
teenuse leping Tammereisid
OÜ-ga.
Korraldustega pikendati
Kuldre külas asuva kahe korteri
üürilepingut.
KERSTI KÄIS,
vallasekretär

Vallavolikogus otsustati
8. augustil toimunud volikogu istungil:
• Kinnitati Antsla valla 2018.
aasta I lisaeelarve. I lisaeelarve
koostamise vajadus tekkis
sellepärast, et veevarustusele
oli tarvis juurde 15 800 eurot
survetrassi ehitamiseks. Trass
saab olema esialgselt planeeritust 200 m pikem ja sellest
tulenevalt ka kallim. I lisaeelarvega saab tutvuda Antsla
valla kodulehel ja Riigi Teatajas.
• Arutati Antsla Vallavalitsuse
poolt esitatud otsuse eelnõu
„Nõusoleku andmine”, seoses
taotluse esitamisega SA-le
Kredex.

Vastavalt ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri
13.07.2017. aasta määrusele
nr 38 „Kohaliku omavalitsuse
üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise
tingimused ja kord“ oli
võimalik 2018. aasta
toetusvoorus taotleda toetust
määruse § 1 lõike 3 punktis 5
sätestatud eesmärgil.
Nimetatud eesmärgiks on
soodustada investeeringuid
sotsiaalteenuste osutamise
raames või tühjenevate
h a l d a m a t a ko r t e r e l a mu t e
probleemi lahendamiseks
vajalike eluruumide
pakkumiseks sotsiaalm a j a n d u s l i k u l t

Toetused lastega peredele
Peatselt on algamas uus õppeaasta ja seoses sellega võivad
suureneda lastega peredel lastega seotud väljaminekud.
Kõigile Antsla valla lastele maksab Antsla vallavalitsus
toetust lapse sünni registreerimisel, lapse pooleteise aastaseks
saamisel ja lapse koolitee alustamisel.
Lapse sünni registreerimisel on toetus 200 eurot, lapse
pooleteise aastaseks saamisel on toetus 300 eurot ja lapse
koolitee alustamisel on toetus 100 eurot.
Eelnevaid toetusi ei maksta automaatselt, toetuse saamiseks
esitab üks lapsevanematest avalduse sotsiaaltöötajale, avalduse
võib täita sotsiaaltöötajate juures kohapeal või saata
elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult sotsiaaltöötajate meilile
sotsiaal@ antsla.ee. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada
kolme kuu jooksul toetuse saamise õiguse tekkimisest arvates.
Täiendavalt aitab vald peresid, kes on sattunud majanduslikult raskesse olukorda, kelle sissetulekud peale eluaseme
kulude maha arvestamist jääb alla kahekordse toimetuleku piiri.
Toimetulekutoetuse määrad on pereliikmetel erinevad.
Esimesele pereliikmele arvestatakse 140, täisealisele pereliikmele 112 ja alaealisele pereliikmele 168 eurot.
Näiteks: Toimetulekutoetuse piiriks neljaliikmelisel kahe
lapsega perel on 420 eurot. Toetust saab see pere siis kui tema
sissetulekutest eluasemekulud, vastavalt toimetulekutoetuse
arvestusele, maha arvestamisel jääb alles alla 840 euro.
Peredel on võimalik saada toetust:
• Ravikulude hüvitamiseks ja abivahendite soetamiseks kuni
100 eurot inimese kohta aastas. Seda toetust saab taotleda
prillide ostmiseks, proteeside (v.a hambaproteesid), tugiaparaatide ja muude erivajadusest tulenevate abivahendite
soetamise või rentimise kulu hüvitamiseks, retseptiravimite
ostmise kulu hüvitamiseks, tervishoiuasutuse väljastatud
omaosalusarve ja visiiditasu tasumisega seotud kulu hüvitamiseks, eriarsti juures käimise kulude katteks.
• Koolitarvete, riiete ja jalanõude soetamiseks 55 eurot õpilase
kohta aastas.
• Toiduraha toetust, lasteaia lastele toiduraha tasumiseks ja
õpilastele pikapäevarühma toidu tasumiseks.
Lisaks taotlusele tuleb kulupõhiste sotsiaaltoetuste
taotlemisel esitada pereliikmete kontoväljavõtted ja kuludokumendid. Arved ei pea olema makstud.
Augusti ja septembrikuus sissetulekutest sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlejad saavad lisaks veel sügisel Euroopa Liidu
toiduabi.
Majanduslike raskuste ja probleemide korral tasub tulla
sotsiaaltöötajatega rääkima, et koos leida lahendusi. Samuti
tasub sotsiaaltöötajaid teavitada, kui märkate, et teie naaber või
lähedane inimene vajab abi.
MALLE KODU, sotsiaaltöö spetsialist

Liiklusmärgid!
Palun andke teada liiklusmärkidest, mis
on puuokste varju jäänud või teistest
olukordadest valla teedel, kus oleks vaja
nähtavust parandada, samuti vajadusest
uute liiklusmärkide järele, keskkonnaspetsialisti telefonil 5349 2922 või
e-postile: liana@antsla.ee
vähekindlustatud sihtgrupile.
Sihtasutus Kredex oli välja
kuulutanud 2018. aasta
taotlusvooru, kuhu Antsla
Vallavalitsus soovis esitada
taotluse Antsla vallas Kuldre
külas Vallamaja kinnistul asuva
hoone ümberehitamiseks
üürielamuks.
Antsla Vallavalitsus tugines
eelnõud koostades Antsla
Vallavolikogu 22.12.2015
määruse nr 20 „Antsla valla
arengukava aastateks 20162024 vastuvõtmine“ tegevuskavale aastateks 2016- 2019,
mille kohaselt on vajalik ehitada sotsiaalmaja või võtta
kasutusele täiendavalt
sotsiaaleluruume. Volikogu
liikmed Antsla Vallavalitsuse
poolt esitatud otsuse eelnõu
heaks ei kiitnud.

• Volikogu otsustas anda
MTÜ-le K aikamäe otsustuskorras tasuta kasutusse
Kaikamäe kinnistu, asukohaga Võr u maakond Antsla
vald Kaika küla, kuni
30.06.2034. a.
MTÜ Kaikamäe soovib
taastada maaüksusel asuva
kõlakoja, milleks Antsla vallal
vahendid puuduvad, asuda
kinnistut hooldama ning
korraldada kinnistul üritusi.
MTÜ Kaikamäe põhikirja
kohaselt on ühingu eesmärk
külaelu arendamine, spordi,
vaba aja, rahvakultuuri ja
muude ürituste korraldamine
ning ter vislike eluviiside
tutvustamine.
HELLE SAVI,
volikogu sekretär-registripidaja

Kobela jaanitule lõkkekoht augusti keskel.
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Jäätmevaldkonna teated
Alates käesoleva aasta 1.
märtsist on Antsla jäätmejaamas lisandunud võimalus
tasuta ära anda plasti-,
metalli-, klaasi-, puidu- ja
tekstiilijäätmeid.
Infot jäätmejaama kohta
leiate valla kodulehelt
h t t p s : / / a n t s l a . k o v t p. e e
/jaatmemajandus.
Ehitusjäätmeid jäätmejaam
vastu ei võta, nende äraviimiseks tuleb tellida konteiner
jäätmevedajalt.
Koostöös taaskasutusorganisatsioonidega on Antsla
va l l a s p a i g a l d a t u d u u e d
pakendikonteinerid Antsla
linnas vallamaja parklasse ja
Kraavi külas ridaelamu juurde,
lisandub üks konteiner Lusti
kortermajade juurde.
Kui leiate, et teie kodukandis võiks olla mõni
pakendikonteiner lisaks,
andke teada valla keskkonnaspetsialistile.
Tähele panu! Pakendikonteiner tähendab seda, et
sinna võib panna vaid tühjad
ja puhtad pakendid. Avalikus
kohas paiknev kollane konteiner ei tähenda, et sinna võib
tuua oma kodust olmeprügi
nagu arvavad osad inimesed.
Pakendikonteineri tühjendamine on tasuta teenus; kui
konteineris sisalduvad olmejäätmed, peame selle teenuse
eest maksma.
Kui te arvate, et pakendikonteiner tühjendati olmeprügiga samasse autosse, püüdke
teha pilt ja andke kohe vallavalitsusse teada.
Paljud endise Urvaste valla
elanikud tunnevad end diskrimineerituna, et peavad prügiveo eest rohkem maksma kui
endise Antsla valla piirkonna
inimesed. Kuna Antsla vallas
toimis korraldatud jäätmevedu,
aga endises Urvaste vallas
mitte, siis olukord muutub alles
uue jäätmeveo hanke läbiviimisel ja praeguse lepingu
lõppemisel 31.03.2019, kui
korraldatud jäätmevedu hakkab
toimima mõlemas piirkonnas.
K almistutel asuvad
konteinerid on mõeldud
AINULT kalmistul tekkiva
mittelaguneva prügi jaoks.
Millegipärast on paljudel
inimestel arusaam, et need on

avalikud konteinerid, kuhu
saab ära tuua oma olmeprügi.
Kodus tekkivate jäätmete jaoks
on igas majapidamises oma
olmeprügi konteiner.
Jaanipäevalõkete tuleasemetest on kujunemas prügilad,
kuhu tuuakse nii kodused taimejäänused, vanamööbel ja
isegi klaas- ning plekkpurgid.
Aasta jooksul koguneb suur
hulk jäätmeid, millega jaanipäeva ajal lõkke põletamisel
jaanipeolisi mürgitatakse.
Pa l u n t o og e k a s u t a t u d
mööbel jäätmejaama ning
pakendid pakendikonteinerisse, taimejäänused
saab enamasti kompostida
oma kinnistul.
Maa ei ole prügila! Palun
ärge visake tekkinud jäätmeid
autoaknast teeäärde ega viige
metsa või kalmistule. Väga
rumal on põhjendus, et kõik
ju teevad nii, olge ikka ise
mõtlevad inimesed.
Teeme Ära Sihtasutus korraldab 15. septembril 2018
maailmakoristuspäeva, et juhtida tähelepanu globaalsele
prügiprobleemile ning otsida
sellele lahendusi. Kõigil, kes
soovivad panustada puhtamasse elukeskkonda, on võimalik registreeruda koristuspäevale ning kaardistada prügi
asukohti. Selleks on loodud
World Cleanup rakendus, mille
saab telefoni laadida ning sinna
andmeid sisestada. Täpsem
i n f o v e e b i l e h e l w w w.
maailmakoristus.ee.
Samuti saate prügipaikadest
teada anda Antsla valla keskkonnaspetsialistile.
Antsla Vallavalitsus kavandab ohtlike jäätmete kogumisringi maapiirkondades 2019.a
esimeses pooles. Et prognoosida koguseid ning kavandada eelarvet, palun inimestel,
kes soovivad ära anda majapidamises leiduvaid ohtlikke
j ä ä t m e i d ( a k u d , r av i m i d ,
värvid-lakid, õlijäätmed, kemikaalid, päevavalguslambid,
taimemürgid, elektroonikaseadmed, elavhõbe, eterniit),
anda teada 5. septembriks
keskkonnaspetsialistile.
LIANA NEEVE,
keskkonnaspetsialist
tel 5349 2922, liana@antsla.ee
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Mida teeksid sina 15 000 euroga?
Järgmise, 2019. aasta kaasava
eelarve toel elluviidavate tegevuste kohta ootab Antsla vallavalitsus ettepanekuid postiaadressil: F. R. Kreutzwaldi 1
Antsla linn 66 403 Antsla vald
või elektrooniliselt vald@
antsla, jälgi ka valla kodulehte
ja sotsiaalmeediat. Esita oma
ettepanek hiljemalt 15. septembriks 2018 a.
Tegevuse maksumus peab
jääma 15 000 euro piiresse.

dusele ettepanek vastab, missuguse probleemi lahendab);
4) sihtrühma kirjeldust (kes
saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, sihtrühma
hinnanguline suurus, vanus jm
olulised tunnused);
5) idee teostamise hinnangulist
maksumust ja elluviimise aega
ning hooldusega seotud orienteeruvat kulude mahtu järgnevatel aastatel.

Ettepanek peab sisaldama:
1) idee esitaja nime ja kontakte;
2) idee nimetust, mis kirjeldab
ettepaneku sisu;
3) idee eesmärki ja olulisust
(kirjeldus, missugusele vaja-

Esitatud ettepanekuid
hindab komisjon koosseisus:
volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni, haridus- ja kultuurikomisjoni, arengu- ja
planeerimiskomisjoni ning

Ehitustegevusest
Jaanuarist 2020 peavad olema
ehitisregistrisse kantud sinna
seni kandmata hooned.
Palun kontrolli üle, kas sinu
ehitised on ehitisregistris ja kui
ei ole, siis esita andmete esitamise teatis, vajadusel lisa 1
(leitav valla kodulehelt
https://antsla.kovtp.ee/ehitus
-ja -kaeveluba), koos ehitise
joonistega, kus on peal hoone
sise ja välismõõdud ning
seletuskiri hoone materjalide
kohta.
Omanik peab tagama
ehitamiseks ja ehitise
kasutamiseks vajalike
lubade olemasolu ning
nõutavate teavituste ja
teadete esitamise.
Kui omanik ehitab või
koostab ehitusprojekti ise
või teeb muid ehituseadustikuga reguleeritud töid,
peab ta järgima asjatundlikkuse põhimõtet ja tagama
töö nõuetele vastavuse, teatud juhtudel ka ehitamist
dokumenteerima.
Vastavalt kavandatava ehitise mõõtmetele ja liigile on
vajalik kas ehitusloa taotlemine
või ehitusteatise esitamine. Ehitusloaga kaasneb alati ehitus-

projekt, ehitusteatisega kaasneb
ehitusprojekt vastavalt kavandatavale ehitustegevusele.
Näiteks: alla 20 m2 pinnaga
ja kuni 5 m kõrge elamu või
selle teenindamiseks vajaliku
ehitise puhul, Karula Rahvuspargis alla 15 m2 pinnaga ja kuni
4 m kõrge abihoone puhul ei
ole vaja taotleda ehitusluba ega
esitada ehitusteatist. 20-60 m2
pinnaga ja kuni 5 m kõrge
elamu või selle teenindamiseks
vajaliku ehitise püstitamiseks
või laiendamiseks üle 33% on
vajalik esitada ehitusprojekt ja
ehitusteatis, ümberehitamiseks
või laiendamiseks kuni 33% on
vaja esitada vaid ehitusteatis.
Ehitusteatis tuleb esitada ka
välimiste avatäidete asendamisel (aknad, uksed), katuse
vahetamisel, tehnosüsteemide
uuendamisel jne, sest tegemist
on ümberehitamisega. Ehitusteatise kandmisel ehitisregistrisse uuendatakse ehitise
andmed.
Elamu ehitusloal on riigilõiv
150 eurot, mitteelamul 250
eurot. Kasutusloal vastavalt 30
eurot ja 60 eurot. Ehitusteatise
ja kasutusteatise puhul ei ole
riigilõivu.
Taotledes ehitusluba või

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni
esimehed ning vallavanem ja
arenguspetsialist.
Hindamisel arvestatakse
ettepanekuid järgmiste kriteeriumite alusel: originaalsus;
esitamise korrektsus ja arusaadavus; idee realiseerimisest
kasu saajate arv ning idee
teostatavus ning kogukonna
koostöö soosimine.
Ideed, mis vastavad kirjeldatud tingimustele, pannakse
rahvahääletusele. Enim hääli
saanud idee viiakse ellu 2019.
aastal.
Lennukaid ideid oodates
KALEV JOAB,
arenguspetsialist
esitades ehitusteatise, registreeritakse ehitis ehitisregistris.
Uus ehitis saab numbri ja tegemist on seadusliku ehitisega.
Ehitusloata ehitamise eest ja
kasutusloata kasutamise eest,
kui ehitusluba oli nõutav, – on
rahatrahv kuni 300 trahviühikut.
Elamut teenindav sisekliima
tag amiseta hoone, mille
ehitisealune pind on kuni 60 m²
ja kõrgus kuni 5 m, ehitusprojekt ei pea vastama määruse
„Nõuded ehitusprojektile”
nõuetele, kuid tagatud peab
olema ehitise ja ehitamise
ohutus ja säästlik suhtumine
keskkonda.
Ehitusloa taotlus ja ehitusteatis esitatakse elektrooniliselt
ehitisregistrisse. Ehitusprojekti
lisamisel peab faili nimi vastama
juhendile „Ehitusprojekti
dokumenti digitaalse vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel”.
Kui on ehitiste, ehitamise,
tiigi kaevamise, kaevu rajamise
või muu ehitamisega seotud
küsimusi, siis pöörduda vallavalitsuse maa- ja planeeringute
spetsialisti Ester Hommiku
poole tel +372 554 0530 või
e-mail ester@antsla.ee.
ESTER HOMMIK,
maa- ja planeeringute spetsialist

Huvitegevuse toetus teeb olukorra
lihtsamaks ka lapsevanematele
Käimas on huvihariduse ja
huvitegevuse 2019. a. tegevuskava koostamise protsess.
Antsla vallale eraldatava toetuse suurusjärk on ca 140 000
eurot, et meie lapsed ei jääks
ilma huviharidusest või huvitegevusest osalustasude, puuduolevate vahendite või transpordi tõttu. Oleme vastu
võtmas korda, et toetusraha
parimal moel laiali jagada.
25. juunil toimus haridusja kultuurikomisjoni laiendatud koosolek Antsla Kultuurija Spordikeskuses, et arutada ja
ka kokku leppida, mis võiksid
olla need tegevused, mis meie
laste arengut toetavad, aitavad
ja mis on väga olulised.
Kuna vallavolikogu ei ole

huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise korda veel vastu
võtnud, saame täpsemat infot
j a g a d a j ä r g n e va t e s va l l alehtedes.
Igal juhul peaks vähenema
lapsevanema rahaline koormus
osalustasude ja transpordikulude katteks. Samuti väheneks pere eelarve, kui ta soovib
last laagrisse, võistlustele, konkurssidele saata.
14. septembriks ootan
aadressil merle@antsla.ee
Antsla valla kultuuri-, haridus- ja noorsootasutustelt
ning organisatsioonidelt,
kes 7-19 a. noortele huvihariduse ja huvitegevuse
pakkumisega tegelevad,
vabas vormis sooviavaldust.

Kirjelduses tooge palun välja
eelar ve, tunniplaan, tegevuskava ja inventari soetamise
vajadus. Saadud info põhjal
ko o s t a n o m a ko r d a E e s t i
Noorsootöökeskusele huvihariduse ja- huvitegevuse kava.
Kui see kinnitatakse, siis saab
huvihariduse ja huvitegevuse
osutaja esitada etteantud vormil taotluse Antsla Vallavalitsusele tegevuste läbiviimiseks.
Jagan täiendavat infot järgmistes vallalehtedes. Lisainfot
võib julgelt küsida telefonil
5647 2632 või kirjutada
merle@antsla.ee
MERLE TOMBAK, kultuurija noorsootööspetsialist

Raamatukogude teema volikogus
Peale kahe valla ühinemist on
Antsla vallas seitse raamatukogu: Antsla linnaraamatukogu, Kobelas asuv Linda
R a a m a t u ko g u j a Ts o o r u ,
Urvaste, Kuldre, Vaabina ning
Haabsaare raamatukogud.
Päevakorda on kerkinud
mitmed küsimused, sest raamatukogude roll ühiskonnas on
muutumas. Seetõttu oli Antsla
Vallavolikogul soov, et Antsla
Vallavalitsuses koostaks analüüsi Antsla valla rahvaraamatukogude hetkeolukorra ja
tulevikuperspektiivide kohta.
Valdkonnaga on juba tegelenud Antsla Vallavolikogu
haridus- ja kultuurikomisjon,
on toimunud ka raamatu-

kogude juhatajate kohtumine
vallavanema ning kultuuritöö
spetsialistiga. Kohtumise tulemusel jõuti otsusele, et küsida
tuleb elanikkonnalt ehk lugejatelt. Et teada saada, mida valla
elanikud arvavad raamatukogudest, nende tööst ja mida
võiks teha paremini või teistmoodi lisaks laenutamisele.
Ühiselt koostasime küsimustiku ja teeme selle kättesaadavaks nii internetis kui ka
paberkandjal, et kõigil oleks
võimalik vastata.
Vastuseid ootame tagasi
10. septembriks. Septembrisse oleme ka planeerinud volikogu ja komisjonide liikmete
kohtumised elanike/lugejatega

raamatukogudes, et pidada
plaani, mida ja kuidas edasi.
Kohtumised raamatukogudes
toimuvad järgmistel kuupäevadel:
Antsla raamatukogus
24.09 kell 11.00
Linda Raamatukogus
25.09 kell 13.00
Kuldre raamatukogus
20.09 kell 18.00
Infot kohtumiste kohta teistes
raamatukogudes palume küsida
oma raamatukogust ja jälgida
teateid kohalikul infotahvlil!
LIANA ALLAS,
Linda Raamatukogu direktor

!
Raamatukogude küsimustik elanikkonnale
1. Miks külastad / ei külasta kohalikku raamatukogu? …..........................................................
2. Kas raamatukogu Sinu piirkonnas on vajalik / ei ole vajalik? ................................................
3. Millistel nädalapäevadel peaks olema avatud Sulle kõige lähem raamatukogu ? .................
4. Millistel kellaaegadel võiks raamatukogu olla avatud? ...........................................................

Kolm küsimust Noorte Tugila töötajale
Antsla valla Tugilas tegutseb
juba üle aasta Kristi Randle, kes
jagab oma mõtteid noorte
arengu toetamisest, tuleviku
eesmärkide seadmisest.

Miks on Tugila oluline?
Noorte Tugila eesmärk on
aitada 15-26 aastastel noortel,
kes ei õpi ega tööta oma elukvaliteeti paremaks muuta. Kui
noore elu ei ole läinud plaanipäraselt, siis ta vajab mõistmist
ja toetust, mitte hukkamõistmist. Tugila noorsootöötaja
toetab ja motiveerib noort, et ta
ise jõuaks selgusele, mis muutused tema elus peaks toimuma,
et tema elukvaliteet paraneks.
Me jagame noorele infot erinevatest haridus- ja töövõimalustest ning oleme toeks kontaktide leidmisel ja loomisel.
Mis see töö on Sulle andnud?
Tänu Tugila tööle mõistan paremini noori. Noored on nagu
jäämäed. Me näeme jäämäe tippu, mis veest välja paistab, aga
jäämäe osa, mis vee alla jääb,
sellest ei tea me midagi. Noored, kes alati ei käitu ühiskonna

normide järgi on sisemiselt
toredad. Igal noorel on oma
lugu, miks ta just nii käitub.
Miks Tugila noore jaoks
oluline on?
Tugila noorsootöötaja usub
noortesse, ei mõista neid tehtud
vigade pärast hukka. Ta motiveerib noori ja on toeks. Korraldame noortele erinevaid üritusi,
töötube ning külastame noortega haridusmesse, jt. ettevõtmisi.
Üritused on noortele tasuta.
Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse
haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames.
Noorte Tugila programmi viib
ellu Eesti Avatud Noor tekeskuste Ühendus.

5. Milliseid lisateenuseid võiks raamatukogu peale laenutuse veel osutada? ...........................
6. Millistest raamatukogu üritustest võtaksid osa, jooni alla:
Mälumäng
Käsitööring
Kirjandusõhtu, kohtumine kirjanikuga (Kellega kohtumisele tuleksid?) ...............................
Kohtumine kohaliku valla-ametnikuga (Kellega Sinu arvates?) ...............................................
Koolitus (pane kirja Sind huvitavad teemad) .............................................................................
Seminar (Pane kirja Sind huvitavad teemad) ..............................................................................
7. Millise raamatukogu teenuseid kasutad ? ................................................................................
Sinu arvamused, ettepanekud (kirjuta siia vabas vormis)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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23. Uhtjärve jooksu kokkuvõte
Erinevatel distantsidel osales
seekordsel ümber Uhtjärve
jooksul 626 inimest, neist 218
lõpetas põhidistantsi – ligi 9 km
pikkuse ringi ümber Uhtjärve.
Kolm kiiremat olid tuntud
suusatajad Raido Ränkel, Karel
Tammjärv ja Andrus Veerpalu.
Ränkel on korra varemgi Uhtjärve jooksu võitnud. Naistest
oli kolmandat korda kiirem
orienteeruja Annika Rihma,
kellele järgnesid Stine-Lise
Truu ja Marion Tibar.
Pikal distantsi lõpetasid ka
Thomas Keller Šveitsist Zürichist ja Ecuadori esindaja
Miguel Torres, minidistantsi
võitis Emīls Edvards Vegmanis
Lätist Jelgavast, kes vahetult
enne seda lõpetas 4 km lühijooksu 6. kohal. 1,5 km pikkune
minidistants on selle aasta uus
nähtus Võrumaa pikamaajooksusarjas ja Uhtjärve jooksul
kulges ta põhiliselt mööda
Nõiariigi matkarada, aga andis
juba mõningast märku suure
raja proﬁilist.
23. Uhtjärve jooks toimus
taas koostöös Võrumaa Spordiliidu, Urvaste Külade Seltsi ,
Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi,

Urvaste valla noorte ja kogu
kogukonnaga.
Kindlasti ei oleks Uhtjärve
jooks sellisel kujul võimalik
ilma lahkete maaomaniketa Nõiariik, Neeve talu, Kööri
talu, Luule Puusepp, Urvaste
kogudus, Märt Kuuse pärijad,
Rita Proos, perekonnad Umbleja, Soonvald ja Ventsel , lisaks
avastasin veel ühe maaomaniku, maatükk, mis veel mõned
aastad tagasi kuulus riigile,
kannab praegu nime Jooksu ja
omanik on IRI Investments
Estonia, mis kuulub IKEA
gruppi.
Rajaniitmise talgutel olid
abiks Arvi Asi, Kaire Uiboleht,
Fred Needo, Anu Rebane, Andreas Kalkun, Hannes Vinnal.
Talgulisi toitlustas Airi HallikKonnula. Airi aitas transpordiga ka võistluspäeval. Rajamärgistuse Võrru tagasi vedamisel aitas abivallavanem Kurmet Müürsepp. Traktoriga raja
niitmise viis läbi Peeter Tarikas.
Auhinnalauale andsid igasugu toredaid asju toetajad –
Tartu Kontsert, Laste Lõunamaa, Villike teatritalu, Loona
talu, Compressport, Hauka

Uhtjärve jooksu mõtisklus
Uhtjärve jooks on muidugi
minu suur õnn ja rõõm, aga
samas ka minu suurim murelaps. Iga aasta juulis ja vist isegi
juunis on suur pinge peal, et
kas ma seekord saan sellega
hakkama.
Samas on palju toredaid
inimesi, kes appi tulevad, aga
kogu aeg ripub õhus oht, et neid
inimesi äkki ei leia sel aastal
piisavalt palju, sest need, kes
tahaksid tulla ja oleks valmis
tulema, ikka ühel või teisel
aastal mingil põhjusel ei saa
tulla, ja olukord, et juhtub
olema aasta, mil mitte ükski
neist ei saa tulla, ei olegi nii
ebatõenäoline. Varumängijate
pink ei ole pikk.
Veel hullem, et endal ka
jääks nagu iga aastaga aega
järjest vähemaks. No kui tuleb
näiteks töid (kirjatöid), mille
tegemist ei saa järgmisesse
kuusse edasi lükata. Asi ei ole
ainult ajapuuduses, vaid vastutus jooksu pärast kurnab ka
emotsionaalselt, nii on raske
kirjatöö jaoks sobivat tunnet
leida.
Ja siis teadmine, et tahaks
päeva jooksul mitut asja jõuda,
ajab liiga vara une ära. Ja isegi
siis on raske valik, kas teha
kõigepealt värskema olekuga
kirjatööd või minna rada tegema või läbi vaatama, kuni ilm
veel liiga kuum pole.
Ma ei teagi, mitu korda ma
seekord rada läbi käisin ja mida
seal tegin, arvestust ei pidanud.
Igal juhul polnud kordagi sellist
tunnet, et oleks rajal ilmaasjata
käinud. Näiteks ükskord käisin
labidaga, et kinni ajada neid
kohti järve kaldal, kus loodus oli
hakanud rajast oma osa tagasi
nõudma. Tundub, et tegin seda
piisavalt hästi, sest jooksu ajal
keegi kuhugi mulku ei varisenud. Huvitav oli märkida, et

joogipunkti järgsel tõusul suunasin enda arust igatepidi – nii
niitmise kui lintidega – rada
natuke ülevaltpoolt, kus olin
lõhe kinni ajanud, aga kas see oli
vanast harjumusest, läksid
jooksjad suurelt jaolt altpoolt,
aga kuna Uhtjärve jooksul
osatakse jalge ette vaadata, ei
olnud ilmselt ka keegi sinna
lõhesse takerdunud.
Teinekord jälle käisin vikatiga eraldi ühte lõiku niitmas,
kus olid väikesed kuusekesed
istutatud ja seepärast ei tahtnud
masinaid sinna peale. Küll talgute ajal selgus, et ka trimmeriga niites saab väikseid kuusekesi väga edukalt säästa ja eriti
suur rõõm oli juba pärast
jooksu rada läbi käies näha, et
ka jooksjad on enamasti suutnud kuusekeste peale astumist
vältida. Kusjuures see maaüksus, kus need puukesed,
kuulub IKEA tütarﬁrmale ja
kannab nime Jooksu maaüksus.
Alles sel aastal sain teada, et seal
on eraldi maaüksus, mis veel
mõned aastad tagasi riigi
oma olnud, aga tänaseks juba
mitu korda omanikku vahetanud.
Igal juhul oli hea, et tegin
natuke tööd ette ära, sest kuidagi kukkus nii välja, et talgute
ajal oli üks trimmer liiga vähe. Ja
saagesid oli üks liiga palju.
Kusjuures see oli minu enda
viga, sest Fred oli just kaks
päeva varem Rõuges küsinud,
kumb talgutele kaasa võtta, ma
veel mõtlesin pikalt, siis ütlesin,
et saag. Aga ühisel jõul ja lõpus
juba natuke nipitamisega sai
kuue tunniga töö tehtud ja kõik
jõudsid ka jalgpalli MM-ﬁnaali
vaatama.
Rajatalgud olid nädal enne
jooksu, aga neljapäeval märgistust paika pannes avastasin,
et kaks uut puud on raja peale

L a a d a s t a a d i o n i ko n t s e r t ,
Pühajõe Pruulikoda, kirjastus
Hunt, Urvaste Külade Selts,
Vahtrasalu kohvik Uhtjärve oru
kalda peal, Eesti Spordi – ja
Olümpiamuuseum, Tartu Linnamaraton, Pokumaa, Liikluslinn, Kubija hotellloodusspaa, Eesti Maanteemuuseum. Bussisõiduga toetas
Uhtjärve jooksu taas Valdur
Roots. Kroonmäe vaheﬁnišis,
mis oli ühtlasi lühikese maa
start, aitas meeleolu luua ja viis
sinna helitehnika Kati Velner.
Vaheﬁniši võitjate auhinnad
pani välja Karmen ja Reiko
Kroonmäe pere.
Võistluskeskuses Nõiariigis
tegutsesid vabatahtlikena
Gerthy-Liisa Hansalu, Liset
Laanaru, Marta Marie Kupits,
Karoliine Marinitševa, MariLiis Oja, Kiira-Aliina Kärgenberg, Mari-Liis Pärna ja Karmen Uiboleht. Nende abi läks
vaja auhinnalaua korraldamisel
ja auhindade kätteandmisel,
ﬁnišis veepudelite jagamisel jpt
tegevuste juures ja mõned
käisid ka joogipunktis abiks.
Medalite koorimise ja paelastamisega tegelesid Airi Hallikette kukkunud. Õnneks sain
healt metshaldjalt nõu – ei
olegi neid puid vaja eest ära
võtta! Meenus ka esimene kord,
kui seda jooksu korraldasin ja
päris paljud jooksjad läksid vale
metsarada mööda ja siis
vaatasid, et see pikali mets on
raja peal täitsa loomulik asi,
olin ju lubanud hullu rada.
Niisiis läksin järgmisel hommikul käsisaega ja lasin suuremal puul oksad ära, mispeale
oli juba lihtne kerge kummardusega sealt alt läbi pääseda. Ja
esimesel puul ei olnudki oksi,
selline lihtsalt üleastumise puu.
Peaasi, et silmad kuklas ei
jookse, siis võinuks küll selle
puu otsa käpla käia. Aga silmad
taevas joostes oleks see jooks
ilmselt juba enne neid puid
lõppenud, jalge ette vaatama
pidi kogu aeg.
Noh ütleme, et ebatäpseid
otsuseid sai vastu võetud teisigi, mis selgusid siis võistluspäeva käigus, aga mõned
neist jäid rahval ehk ka märkamata.
Nii siis jagasin ennast kirjatöö ja Uhtjärve jooksu vahel.
Tõlketöö sai valmis, aga viimaseks nädalaks tuli veel kolm
tellimust luuletustele, mis olid
sellised toredad ja isiklikud, et
ei raatsinud ära öelda. Teisipäeva hommikul tegin kaks
luuletust valmis ja mingi asi sai
veel, nii et isegi imestasin enda
sooritust. Järgmisel päeval olin
küll vaimselt täitsa tühi ja
kirjatöö ei edenenud üldse, aga
kolmanda luuletuse kirjutamine
oli õnneks alles laupäeval. Laupäeva õhtul veel esinemine
Otepääl, kust jõudsin küll üsna
mõistlikul kellaajal tagasi.
Viimase nädala üks sümptomeid oli see, et ei suutnud tihtipeale söömiseks laua taha
istuda, vaid kõndisin süües
taldrikuga tuba mööda edasitagasi.
Viimane öö oli üsna kat-

Kogugem
loodusrekordeid!

Konnula, Kadri Võrel, Hipp
Saar, Marta Rattus, Gerda Liisi
Kütt.
Lastehoidu korraldamisega
toetas Anni-Manni Mängumaa.
Joogipunkti laululava juures
pani paika Virve Üprus, vett
aitasid Virvel jagada veel tema
tütar, väimees ja Sandra Salumets. Joogipunktiks vajaliku
vedas kohale ehk oli transpordiminister – Aimar Salumets.
Muidugi ülisuur kiitus
Nõiariigi perele, kes andis
kasutada oma infrastruktuuri
võistluskeskuse jaoks. Rahaliselt toetasid Antsla Vallavalitsus ja Eesti Kultuurkapital.

2013. aasta Postimehe Arteri jõulunumbris esitlesin oma 25
loodusrekordit. Seal siis igasugust põnevat: küll 134-aastane
ebapärlikarp, küll 35 aastat puus püsinud hiireviu pesa, küll
maailma ilusaim metsisemäng Majakivil, 7 kilomeetrine käik
kivilt-kivile Juminda poolsaare läänerannas ehk Eesti pikim
kividega rannalõik, Eesti pikim, 14 kilomeetrit pikk NeerutiPorkuni oosistik või muud väga erilist ehk kus midagi-kedagi
rekordihõngulist kirjas.
Nüüd olen tulnud mõttele, hakata sarnaseid loodusest
leitud rekordeid koguma üle Eesti, mille lõpptulemuseks
võiks olla teos „Meie Loodusrekordid”.
Seega, kel on põnevaid loodusest leitud rekordeid, võiks
need üles tähendada ja ära vormistada. Ühe rekordi täpne
kirjeldus võiks olla 10 kuni 20 lauset pikk ja nii hea jutujooksuga, et võib otse raamatusse minna. Rekordi nimi peab kajastuma saadetava faili nimes, näiteks Majakivi_metsisemäng.
Soovituslik on foto, kus rekordi nimi peab kajastuma faili
nimes, näiteks Letipea_Ehalkivi. Ja kohustuslik on kaastöö
autori nimi, kes läheb raamatusse kui kaasautor.
Saadetavad loodusrekordid palun vormistada Wordis, doc
või docx failiformaadis ja saata need allakirjutanule aadressil:
marek.vahula@online.ee
Kõik rekordid, mis on ka tegelikult rekordid,
pääsevad raamatusse !
NB! Telefoni teel rekordeid vastu ei võeta !
MAREK VAHULA

MARGUS KONNULA
kendliku unega, ei mäletagi,
mitu korda õnnestus uuesti
magama jääda. Hommikul kell
9 rajale, tegin tiiru peale, panin
linte sinna-tänna juurde, vähemalt ei olnud mingit pahandust
loodus vahepeal teinud. Sain
siis tiiruga enam-vähem kahe ja
poole tunniga hakkama, siis
veel mõne hetke hinge tõmmata, isegi korraks tiiki hüpata.
Aga viimased kolm tundi oli
korralik möll. Muudkui lasksin
mööda Nõiariiki rattaga edasitagasi, et asju ajada. Olin võtnud endale hommikul neli
leivaviilu kaasa, et saaks enne
jooksu natuke veel keha kinnitada. Aga kaks jäidki alles ja
veevaru ei jõudnud ka täiendada. Juba pidingi minema
soojendusvõimlemist läbi viima, sest Eliise tegi seda lühikese
maa stardis ja ei jõudnud õigeks
ajaks tagasi.
Stardist läksin omast-arust
rahulikult minema, aga ka mitte
liiga. Samas kujutasin ette, et
tempo on selline, et küll ma
alles pärast joogipunkti vajutan
teise käigu sisse. Kusjuures
metsast välja tulles sain kellegi käest sutsaka, aga usutavasti oli see juhuslikult mööduv
mesi- või herilinnuke, mitte
pesa. Kusjuures koht põlve
juures veel mitu päeva hiljem
sügeleb.
Pärast joogipunkti ei vajutanud ma enam midagi. Olgu,
see esimene tõus, seda paljud
kõnnivad, aga ka üleval ei
saanud hoogu sisse. Olin juba
korraliku haamri saanud, nii et
kõndisin ka mõnel tasasel lõigul
ja vist kuskil isegi allamägeminekul natuke. Kui kilomeeter
enne lõppu läks minust mööda
tubli ja aktiivne noor Madis
Perli, kes tegi kaasa juba 5 aastat
tagasi minu lipujooksul (võttis
Haanja valla piiril koos vallavanemaga vastu) ja ütles, et ma
olen talle hea motivatsioon ees
olnud. Ka temal polnud see

jooks kergelt kulgenud, aga
nüüd jäin temast maha, aga
umbes viimased 700 m ikkagi
jooksin, ka viimase tõusu, nii et
tõusul suutsin Madise isegi
natuke maha jätta, aga siledal
maal võttis ta mu jälle kinni ja
möödus 0,8 sekundiga. Ilma
Madise tiivustuseta ei oleks ma
kindlasti alla tunni jõudnud –
minu tulemus 59.58,8.
Kuivõrd olin suht viimaste
hulgas, tuli varsti ka autasustamine peale. Ja siis oligi läbi.
Siis käisin, senikaua kui
teised stardirajatisi kokku panid
ja tõin Nõiariigi tee pealt kaks
märki ära, et need kohe Võrru
ära saata. Pärast pisukest istumist läksin uuesti rajale, et ühe
hooga ka kogu rajamärgistus
kokku korjata. Süsteem oli nii
kavalasti säetud, et rajamärgistust postide kujul oligi vaid
viimase 3 km peale saanud.
Lisaks need, mis vahetult stardisirge lõpus, mille ma juba Võrru
saatsin ja need, mis olid vaheﬁniši ja poole maa stardi
lähistel, mille samuti said ära
korjata inimesed, kes lühikese
maa starti kokku korjasid. 3 km
tähisest oli mul vaid kilomeeter
oma vanematekoju, kuhu viisin
märgid ootama teisipäeva, mil
me nad auto peale viskame ja
Võrru viime. Ütleme nii, et
napilt oli selline ports, mida
jaksas kilomeetrikese tassida.
Siis läksin rajale tagasi, et
ka ülejäänud rajaosalt lindid
kokku korjata. Võtsin ka prügikoti topside ja muu prahi jaoks,
aga midagi sellist silma ei
hakanud. Joogipunktirahvas oli
ilmselt oma lähedalt metsast
kõik kokku noppinud ja kaugemal lõigul, kus ma veel jooksu ajal midagi nägin, oli ehk
mõni rahulik kõndija üles
korjanud.
Jõudsin veel valgega Nõiariiki tagasi, võtsin sealt ratta ja
et kodutee läks üle minijooksu
või mudilaste jooksu raja, leid-

sin ka sealt veel paar lipukest
ja võtsin endale suveniiriks.
Koju jõudsin natuke kell
kümme läbi, pistsin veel korralikult läbikulunud tossud
prügikasti, koos sokkidega,
millel küll ei olnud veel auke
sees, aga muidu paistsid kulunud küll ja lisaks pärit kahest
täiesti erinevast paarist.
Järgmisel aastal tahan kindlasti Uhtjärve jooksu taas korraldada, on ju Uhtjärve jooksu
isa, kohaliku spordilegendi
Harri Neeme 100. juubel tulekul. Aga sealt edasi mõtlen
tõsiselt lõpetamisele. Sest see
asi on mul üle pea kasvanud,
nõuab kuidagi täiesti uut kontseptsiooni, värskemat lähenemist.
Ühest küljest tunnen, et see
Uhtjärve jooksu korraldamine
on selline koorem, mida ka
vaenlasele ei sooviks kukile
panna, aga teisalt, reaalselt
mõeldes, on võimalik seda
kindlasti hoopis paremini
organiseerida, et ta lihtsamalt
sujuks.
Seega viskan nö palli õhku
ja ütlen, et ikkagi loobun pärast
järgmist suve. Kuigi pühapäeva
õhtul värskete positiivsete
emotsioonide pealt ei olnud ma
selles sugugi kindel, oli juba
ülejärgmisel päeval reaalsustaju
tagasi. Sest ma igal aastal tunnen, et see võtab minult tüki
küljest ära küll.
Ma ei taha võtta siin neetud
paadimehe rolli, kes saab oma
ametist vabaks vaid siis, kui tal
on kavalusega õnnestunud
mõnele reisijale aerud pihku
suruda ja ta paadiga järvele
lükata. Aga kui leidub keegi,
kes tunneks, et suudab selle
jaoks mahti leida, aitan ma tal
alguses kindlasti hoogu sisse
saada ja tulen ka talgutele appi
... kui mul muidugi juhtub
aega olema.
MARGUS KONNULA
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Ettevõtlustoetus
MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor
ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018.
Toetust saab taotleda alameetmetest:
Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine
Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine
Taotlusvoorueelne infopäev taotlejatele toimub neljapäeval 09.
augustil 2018 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 algusega kell
16:00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).
Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil
vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest
isikust ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja
sihtasutused v.a. Orava ja Misso piirkond.
Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimase päeva kella 16:00-ks.
Projektitaotluste hindamise
tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 10. detsember 2018.
Täpsem info
Võrumaa Partnerluskogu
kodulehel https://voruleader.ee/2018-i-taotlusvoor
KALLE NURK

Tervisetuba Tsoorus
8. augustil avati Tsooru raamatukogus tervisetuba. Tervisetoa avamise üheks põhjuseks on
siinse kandi halb liiklusühendus
linnaga ja pikk kiirabi kohalejõudmise ooteaeg. Samas teame, et keskmiselt veerandi
inimese elueast kulgeb koostöös arstiabi ja tervendavate
rohtudega. Arstiabi andmise
seisukohalt on inimesed jagatud
kolme gruppi – lapsed kuni
8. eluaastani, tavainimene 8-80
eluaastani ja vanurid, kellel
vanust enam kui 80.
Tervisetoa avamine sai teoks
MTÜ Vingerpuss eestvedamisel Kohaliku omaalgatuse
programmi ja Antsla valla toel.
2017. aastal Roosiku külla
registreeritud MTÜ Vingerpussi üheks eesmärgiks on

ulatada abistav käsi taandarengusse viidud maaelule ja leida
lahendusi valuprobleemidele.
Sageneb juhtumite arv, kui
inimest tabab äkksurm. Äkksurmaks loetakse kliinilist surma, mis on pöörduv bioloogiline protsess ja mille maksimaalne kestvus on 3-5 minutit.
Kliinilisele surmale järgneb
bioloogiline sur m, millest
organismi elustamine ei ole
enam võimalik. Kliinilise surma
võivad põhjustada infarkt,
võõrkeha sattumine hingetorru, uppumine ja mitmed
muud tegurid. Kui see kõik
juhtub väljaspool haiglat, ei saa
kiirabile lootma jääda. Tarvis
on kiiresti ja oskuslikult tegutseda läheduses viibivatel inimestel.

Suveuni Pärnus
19.-28. juulil toimus Pärnus
järjekordne rahvusvaheline
Arbo Valdma meistrikursus
pianistidele nimega SUVEUNIversiteet.
Antsla Muusikakooli noored pianistid, I klassi õpilane
Marleen Rätsep, II klassi õpilane Kaidi Viitkar ja III klassi
õpilane Karl Martin Kambek,
osalesid kolmel päeval. Karl
Martinile oli see juba teine kord
professor Valdma käe all harjutada. Seekord proovisime kätt
ansamblimängus, kuna viimasel
aastal oleme pööranud varasemast suuremat tähelepanu just
ansamblimängule. Selline koosmängimise praktiseerimine on
olnud uus ja väga õpetlik kogemus.
Professor Arbo Valdma
kiitis meie püüdlusi ja toonitas
üksteise kuulamise vajadust. Ta
oskas muusikat lahti seletada
väga selgete, lastele arusaadavate kujundite ja värvikate
näidetega.
Koosmäng muutus pallide
ühte anumasse koondamise
mänguks, väikesest palast,
„Allegro“, mida esitasid Marleen Rätsep ja Kaidi Viitkar, sai
muinasjutuline lugu suurte
kaasahaaravate looduspiltide ja
mäkke ronivate pingutusest
ähkivate hobustega, kes pidid

pingutama, et kaarikut silmapiirile vedada. Sealt aga avanes
õhkõrn vaade laiale panoraamile, mis kajastus muusikas
imevaiksete helidena.
Kõik lood muutusid professori käe all elavateks, põnevateks ja muusikas voolavateks
värvilisteks muinasjuttudeks.
Samuti said lapsed teada
põnevaid fakte nende teoste

Kliinilise sur ma korral
käepäraseks ja mugavaks kasutusvahendiks ongi alates 2009.
aastast Eestis olemas elustusaparaat AED. AEDi järgi
on nõudlus aasta-aastalt
kasvanud ja möödunud aasta
jooksul nende arv lausa kahekordistus. Peamisteks tellijateks
on suuremad ettevõtted, rahvarohked- ja spordikeskused.
Alates 8. augustist on nüüd
AED olemas ka Tsooru rahvamajas ja asub raamatukogu
peauksest sisenedes otse vastas
asuva raamaturiiuli peal. AEDi
kasutamine on lihtne ja ohutu,
kuid vajab teatud tegutsemisoskusi. Seetõttu sõitis Tallinnast avamispäevale AEDi
maaletooja Aleksei Štšegolihhin ja andis kohalolijaile
paaritunnise praktilise koolituse tegutsemiseks inimese

kliinilise surma korral. MTÜ
Vingerpuss on kirjutanud projekti ka 16tunnise esmaabikoolituse läbiviimiseks, millele
peaks rahastamisvastus augustikuu lõpus saabuma. Esmaabikoolitus on vajalik inimeste
teadmiste suurendamiseks, kuidas ära hoida kriitilises olukorras oleva inimese haigustüsistusi ning kuidas abi anda nii
endale kui ka teistele.
Tsooru tervisetoas lisaks
elustamisaparaadile on olemas
ka vererõhuaparaat ja on võimalus teha sõrmeotsavere teste
hemoglobiini, veresuhkru ja
kolesterooli mõõtmiseks. Abiandmise vahendite ja seadmete
koosseisu on plaanis veelgi
suurendada.

autoritest, mida nad mängisid,
kuulsid kaasahaaravaid lugusid
professori enda mälestustest ja
kogemustest. Kindlasti tekitas
see huvi ka edaspidi rohkem
teada saada enda õpitavate
palade loojatest, nende stiilidest
ja loomingust üldse. Vabadel
tundidel said meie noored
muusikud tutvuda Pärnu linna
huvitavate vaatamisväärsustega. Ära käisime ka muuli
lõpus, nautisime mere avarust
kolme kilomeetri kaugusel
rannast, kuhu viib kividest

laotud tee.
Kuigi lapsed on veel noored
ja kogemust vähe, annab iga
selline osalemine suurte muusikute juhendamisel korraldatavatel kursustel väga palju
juurde nii lastele, kui ka nende
õpetajale. Me kõik õppisime
nende kolme päeva jooksul
palju ja oskame ehk nüüd koostöös veelgi paremaid tulemusi
saavutada!

KALLE NURK,
Tsooru Rahvamaja juhataja

ENE TORRIM, Antsla
Muusikakooli klaveriõpetaja

INTERNET

Jalgratturid „keset teed”
Kas sa oled autojuhina maanteel liigeldes kirunud, et miks need
ratturid ometi keset teed sõidavad? Mina küll olen. Sel suvel, tehes
oma igapäevaseid Antsla ja lähiümbruse sõite jalgrattal, sain ma
väga hästi aru, miks need ratturid keset teed sõidavad. Keset teed
on loomulikult väike liialdus, rattur sõidab täpselt nii tee serval, kui
tal see võimalik on. Siiski jääb autojuhile rooli tagant mulje, et nii
asfaldi ääres kui ka maanteeserval on veel ruumi küll ja see on tõsi.
Ruumi on, ainult, et see ruum pole paljudel teelõikudel jalgrattal
läbitav. Väga suures osas meie lähiümbruse maanteedel on asfaldi
serv nii kreenis ja muhklik-auklik, et seal jalgrattal liikuda pole
võimalik, aga autoga sõites seda ebakõla lihtsalt ei näe. Kui te mind
ei usu, istuge ratta selga ja proovige Antslast Vana-Antsla poole
sõita.
Ma olen jalgrattal liigeldes korduvalt tundud autot „kuklas“
sõitmas ja kujutanud ette, kuidas juht mind rooli taga kirub, et ma
tee äärde ei võta. Mina sõidan tavaliselt veel nii, et laps on ka
rattatoolis. Ja uskuge, kui mul oleks ohutu võtta tee äärde, siis ma
võtaks. Aga hooga tee servale sõita pole võimalik (veelkord – kreen,
auklik, muhklik, mõnes kohas terav ja kõrge, lisaks lahtine pehme
kruus, millega asja siluda üritatakse), ainuke võimalus oleks ratas
seisma jätta, maha tulla ja tee äärde minna. Aga kuidas ma tulen
„keset teed“ rattalt maha, kui mul auto kuklas on?
Seda artiklit ajendas mind aga kirjutama konkreetne situatsioon, mida pealt nägin. Sõitsin autojuhina Antslast Vana-Antsla
poole, minu ees sõitis veel üks auto. Varsti auto pidurdas, sest teel
oli ka jalgrattur. Minu ees olnud autojuht hakkas ratturist möödasõitu sooritama, aga teatavasti on teel Vana-Antslasse mitu nn
pimedat mäge ning selle mäe tagant tuli auto vastu. Möödasõitu
sooritanud autojuht pidurdas järsult ning pidi tõmbama tee äärde
tagasi, et vältida kokkupõrget autoga, samal ajal oli ta juba jõudnud
ratturi kõrvale, kes ilmselgelt sellisest manöövrist ehmus, teeäärsele
kruusale sõitis ja õnneks kukkumata rattalt maha sai. Proua jäi
tükiks ajaks sinna tee äärde ehmunult seisma. Seekord läks kõik
siiski hästi.
Jalgrattur on maanteel samasugune liikleja nagu iga teine
sõidukijuht. Sa ei lähe ju vastu pimedat mäge või kurvi traktorist
või autost möödasõitu sooritama, miks sa siis jalgratturist mööda
sõitma hakkad? Ma ei palu muud, kui mõistvat suhtumist ja
üksteise austamist liikluses.
Kui juba kirjutamiseks läks, siis üks asi veel hingelt ära. Kui on
ilmselgelt näha, et mingid teelõigud on ohtlikud, ja Antsla-VanaAntsla seda kindlasti on, siis kuidas see teelõik ikka veel
Maanteeameti jaoks prioriteetseks pole saanud? Liiga vähe
surmaga lõppenud õnnetusi? Ma saan aru, et millegi põhjal on vaja
riigiametitel otsuseid langetada, aga Maanteeameti üle tee veetavad
mõõdikud tekitavad minus pidevalt tunde, kas meie elud siin
Lõuna-Eesti nurgas on vähem väärt, sest meid on vähem?
EVELYN TÕNISTE Antslast,
mis om üts hää väega kotus!

6 • ANTSLA VALLA LEHT • AUGUST 2018

Uudised aastate tagant

Vanu uudiseid vahendavad
Margus Konnula ja Kalev Joab

Urvaste soovib õpetajaks laulumees

„Elu“ 15. august 1938

Õpetaja valimised Urvastes 18. aug. s. a. Hiljuti surnud õpetaja Arnold Salumaa asemele on
Urvastes kuulutatud välja õpetaja valimised 18. aug. s. a. Urvaste seltskond ja rahvas ootab
pinevusega selle küsimuse lahendamist, sest kõikide soov oleks, et Urvaste saaks omale tubli
meespedagoogi, kes oleks võimeline muu hulgas muusikas ja laulus, mida kahjuks teised siinsed
õpetajad mitte ei ole. Urvaste on arenenud seltskondliku elu kants juba 50 aasta kestel , kusjuures
Urvaste karskusselts "Koit" oli esimesi vanemaid seltse Võrumaal. Sellest ajast on Urvastes
muusika ja laul helisenud, mida viimasel ajal juhtis hiljuti manalasse varisenud suurte annetega
õpetaja A. Salumaa.
Nagu Kanepi, nii on ka Urvaste korraldanud suuri laulupidusid ja soovib teha seda tulevikus,
ning sellepärast peaks siia valitud saama võimeline muusika- ja laulumees. Lisaks sellele on Urvaste
looduslikult ilus koht, kus praegu ollakse ametis suure, ilusa koolimaja ehitamisega, mis pärast
võiks mõnigi vilunud muusika- ja laulumees siin kandideerida.

Üks nädalavahetus kahe aasta jooksul
18.-24. juulil käis Urvaste kogudus külas sõpruskogudusel
Pa d e r b o r n i s ( S a k s a m a a ) .
Sõpr ussuhted on kestnud
2000. aastast alates ja teineteisel on vaheldumisi külas
käidud üle aasta. Need sidemed
kannavad nimetust „silla
ehitamine“. Igal kohtumisel on
olnud uusi üllatusi ja rõõmu
taaskohtumistest. Tähtis on
suhetel teineteise maad ja
rahvast tundma õppida ning

koguduseliikmete omavahelisel suhtlemisel.
Sellel korral võtsid reisi ette
viisteist Urvaste kogudusega
seotud inimest. Kaks gruppi
reisisid autoga ja üks grupp
lennuki ja rongiga.
Külastasime koguduse
lasteaeda, Wefelsburgi lossi,
Safari parki, sõitsime vana
tsemenditehase raudteel dresiiniga (6 km), ekskursioon Paderborni vanalinnas ning võt-

sime osa keskaja päevadest.
Paderbornis elab 145 000 inimest, kellest enamus on katoliiklased. Paderborn on tuntud
allikate piirkonnana ning ajaloos on seda linna külastanud
keiser ja paavst. Linnas asuvad
mitmed väärika ajaloog a
kloostrid, kirikud ja lossid. II
maailmasõja ajal hävitati enamus kesklinna USA ja Briti
õhurünnakutes.
Pühapäeval toimus ühine

Urvaste
seltsimaja
tegemistest
Kena suvitajate suvi on läbi
saamas ja tegusam aeg ees
ootamas. Kuigi rahvast liikus
seltsimajas ka suvel. Vastavalt
soovidele korra kuus sai ennast
ilusamaks teha. Ka edaspidi on
juuksur, maniküür, pediküür,
paraﬁiniravi kättesaadavad.
Veel pisut läbirääkimisi ja kohe
saab ka massaažiteenust seltsimajast. Suvi oli reisimise aeg,
käisime ise inspiratsioonireisil
ja meil oli külalisi teistest külaseltsidest pea iga nädal.
Kõige tihedam külastuskord
oli meie pesumasina juures.
Sinna tuli isegi järjekorda panna. Eks see tänu ka kuumale
suvele, paljudes kaevudes nappis vett ja nii saime olla väga
praktilises mõttes kasulikud.
Filminäitamine jätkub, oktoobris on esimene uus Eesti
ﬁlm "Põrgu Jaan" ja see sügistalv on tulemas palju eestimaiseid "liikuvaid pilte". Katsume
neid kõiki ära näidata esilinastustega samaaegselt.
Näputöö huvilistele on uksed alati valla. Teljed ootavad ja
õppinud meistrid aitavad. Jätkuvad rahvariiete valmistamise
kursused. Heegeldame, tikime,
proovime uusi kudumisnippe.
Varsti läheb elu igas mõttes
huvitavamaks. Valimised on
tulemas ja nüüd tulevad jälle
poliitikud nagu harjuskid ukselt
uksele oma kaupa pakkuma.
Põhiline argument on ikka, et
tasuta saab. Aga olge ettevaatjumalateenistus, kus jutlustas
Urvaste õpetaja ja kohalik koor
laulis eestikeelseid laule. Ühine
usk, lootus ja armastus on selle
sõprussuhete silla taladeks.
Järgmisel kohtumisel tahame
tähistada sõprussuhete 20.
juubelit.
ÜLLAR SALUMETS,
Urvaste koguduse õpetaja

KULTUURISÜNDMUSED
SEPTEMBER
01. Tarkusepäeva aktus / Antsla Gümnaasium
01. Tarkusepäeva jooks / Tsooru Rahvamaja
02. Suvelõpu perepäev / Uue Antsla Rahvamaja
03. Tarkusepäeva aktus / Kuldre Kool
04. Antsla Muusikakooli avaaktus / Antsla Kultuuri- ja
spordikeskus
08. Vanavanemate päeva tähistamine / Uue-Antsla Rahvamaja
22. Linda Rahvamaja 45. Karl Madise ja rohkete üllatustega /
Linda Rahvamaja
29. Playback Show / Tsooru Rahvamaja
OKTOOBER
19. Stand-up show „Oma jope” / Antsla Kultuuri- ja
spordikeskus
28. Mälumängu turniiri I etapp / Tsooru Rahvamaja

!

URVASTE
KÜLAKINO

Uus hooaeg külakinos algab
juba 5.septembril kell 19.
Näitame kogupereﬁlmi TIMM
THALER EHK MÜÜDUD
NAER
Timm Thaler müüb oma nakatava
naeru võime eest võita kõik kihlveod.
Peagi mõistab ta aga, et võime naerda
on palju rohkem väärt, kui kõik
maailma rikkused.
Pilet 4 €, sooduspilet 3 €.

lik, ka nn tasuta juust hiirelõksus on ju kellegil poest lõksuni
toodud. Fakt on see, et kõik ilusad lubadused tuleb meil ikka
ise kinni maksta.
Aga seni, kui saabuvad
poliitikud, tulge seltsimajja.
Kohvitassi taga ja sukavardad
käes on mõnus maailma asju
arutada, üksteise hoidiseid
mekkida, uusi toidutegemise
nõkse vahetada ja ka külaköögis
järgi proovida. Kellel juhtub
äkiline kingisoov tekkima, saab

abi jälle seltsimajast, meil on
müügiks valmis kohalike meistrite toodang.
Kui juba nii jahedaks läheb,
et tantsides väga higiseks ei aja,
korraldame temaatilisi külalistega õhtuid ja pärast kapelli
saatel keerutame jalga. Seda
enam, et maja on varsti päris
soe, sätime sisse keskkütte.
Kohtumiseni Urvaste seltsimajas.
VIRVE ÜPRUS

KIRIKUTEATED
EELK URVASTE PÜHA URBANUSE
KOGUDUSES
Mihklikuu juhtsõna: „Kõik on ta omal ajal hästi teinud; ta on
nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma et inimene
mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni.“ Kg 3:11

2. september - Tänulikkus.
Kell 11.00 Urvaste kirikus.
Kell 16.00 Antsla palvemajas ( Soo tn 9)
9. september - Vanavanemate päev, 11.00 Urvaste kirikus
16. september - Jeesus annab elu, 11.00 Urvaste kirikus
Kell 16.00 Antsla palvemajas
23. september - Kristlase vabadus, 11.00 Urvaste kirikus ja 16.00
Antsla palvemajas
30. september
Kell 11.00 Urvaste kirikus
Kell 16.00 Antsla palvemajas
Kõikidel pühapäevadel kell 10.00 väljub buss Antsla kesklinnast
Urvastesse ja pärast jumalateenistust sõidab tagasi.
EELK Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets tel.511 8271
Organist-koorijuht Erma Kallasse 538 26571
Kalmistuvaht Aimar Salumets tel. 5695 0601
Annetused: EELK Urvaste kogudus
SEB Ee981010402011463004;
Swedbank EE062200221010554707
Koduleht: www.eelk.ee/urvaste

7-21. juunil osalesid Antsla KSK naisrühm Linda ja Sulbi
naisrahvatantsurühm MARI Praha folklooripäevadel.
Vaatamata palavatele päevadele oli meeleolu ülev. Kohtuti
erinevate rahvakultuurikollektiividega erinevatest
maailmanurkadest ning saadi osa meeleolukatest
kontsertidest. Tutvuti Praha vaatamisväärsustega. Tänu
Antsla Vallavalitsuse ja Võru vallavalituse toetusele sai
meie traditsiooniline suvereis teoks.
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Kuidas me Urvaste seltsimaja strateegiat tegime
Urvaste seltsimaja meeskond
pidas suuremat plaani viimati 8
aastat tagasi – et kuidas me võiks
hakata ise tulu teenima, et majas
oleks pidevalt rahvast ja et ei
peaks iga pisiasja jaoks vallast
toetust küsima.
Nüüd saime Kohaliku omaalgatuse programmist toetust
õppereisi ja seltsimaja uue strateegia jaoks. Õppereis sai teoks
11. juunil. Külastasime HarjuRisti ja Pilistvere kogudust,
Muraste ja Metsanurme külaseltsi Harjumaal ning endist
Villevere koolimaja Järva- ja
Viljandimaa piiril, lõputute
põldude vahel.
Tõdesime oma reisil, et ei
ole olemas kaht ühtmoodi
MTÜd, kuigi mured ja rõõmud
on tihti sarnased. Harju-Risti
koguduse juures imetlesime seda
hubasust ja hoolimist, mida
kiirgab kirikust, külalistemajast,
ja kõige rohkem veel õpetaja
Annika Laatsist. Kuidas kiriku
juures aitavad põhiliselt vabatahtlikud, kuidas nad oma Süüria
põgenikeperet hoiavad, kuidas
tähtsate tegevuste jaoks annetusi
koguvad. Kui küsisime, kust nad
on kõigi oma mõtete elluviimiseks lisatoetust saanud,
ütles Annika lihtsalt, et nad ei jäta
ühtegi pisikestki projektivooru
vahele.
Iga kogukond leiab oma tee
Seevastu Metsanurme külaseltsi
vägev vedur Anneli Kana on
peaaegu loobunud projekti abil
raha küsimisest – sest see on nii
suur töö, et vahel on lihtsam
oma armas külamaja sünnipäeva
või seminari pidamiseks välja
rentida ning selle teenistuse eest
külaelu edendada.
Muraste külaselts alustas
tegevust siis, kui seal elas 600
inimest. Nüüd on Murastes juba
3000 elanikku ja uus võimas
koolimaja, kus juba projekteerimise käigus olid ette nähtud
ruumid ka külaseltsile. Nii nad

seal toimetavadki – kool ja selts
käsikäes. Kui on vaja, saavad
kasutada üksteise ruume ja abikäsi. Näiteks koolimaja kõrval
asuv rularamp on valminud
külaseltsi projekti toel. Paistis,
et sealsed lapsed peale tunde
koolimajast just kaugele minna ei
tahagi.
Meie suurimaks dežavuuks
sai Villevere koolimaja. Ahjud,
lambikuplid – nii palju sarnasusi
meie oma vana koolimajaga!
Ja kui suur kergendus, et meie
oleme oma maja korrastamisega
palju kaugemale jõudnud kui
need noored pered (MTÜ
Villevere koolimaja), kes alles
äsja vana koolimaja omanikeks
said. Aga nad on hästi ettevõtlikud – juba on mõned
juhtmed vahetatud, mõni ahi
taastatud, majas korraldatakse
laagreid ja seminare.
Ja lõpuks siis Pilistvere
kogudus, kelle üheks suureks
teoks on juba palju aastaid
Soome kristlike noorte laagrite
läbiviimine. Laagreid korraldatakse ka peredele, oma kihelkonna lastele jne. Tänu sellele
pulbitseb küla vähemalt suviti
nooruslikust energiast. Piirkonna
noored on ametis ka toredas
suvekohvikus „Ingel“.
Hiljuti istutas kogudus Pilistvere järve kaldale 100 maarjakaske, mis oli Eesti maarjakase
seltsi kingitus riigi 100. sünnipäevaks. Koguduse kõige suurem panus tavainimese vaatenurgast ongi terve külasüdame
korras ja inimeste tegevuses
hoidmine.
Kust saada hoogu juurde?
Järgmiseks korraldasime juuni
lõpul seltsimajas ideelabori uute
tegevuste ja „raamist välja“
mõtlemise jaoks, läbiviijaks
suurepärane lugude vestja,
Setomaa valdade liidu juht
Margus Timmo. Sai kinnitust, et
kõige tähtsamad asjad, mida
seltsimajal/seltsil on kogu-

110 aastat Luhametsa küla

Laine Uibo (paremal).

KATRIN KULLO

Kehvas seisus Villevere koolimaja võttis külaliste näod tõsiseks!
konnale pakkuda, on Urbanipäeva laat, Urvaste kama jt
omatooted ning külakino. Ideelaboris tekkinud hullud mõtted
viivad kindlasti paari-kolme uue
ürituseni. Oli hea ja toekas tunne,
et vallamajast oli tervelt kolm
ametnikku tulnud meiega kaasa
mõtlema.
Et hinnata, kuidas meil on
läinud ja tulevikuplaane teha,
kutsusime appi Ivika Nõgeli
(MTÜ Partnerlus). Strateegia
tegemise käigus selgus ootamatult, et me oleme seltsimaja
toimetamiste keskel iseennast ja
üksteist ära unustanud. Et info
ei liigu piisavalt hästi, et üksteisest
ei saada aru, et me oleme väsinud.
Nii saigi tegevusplaani üheks
suureks punktiks meeskonnatöö

parandamine ja kogukonna suurem kaasamine.
Teine suur tegevussuund,
milles me oleme palju oskuslikumad, on teenuste ja toodete
arendamine. Selle punkti alla
käivad tähtsuse järjekorras 1)
keskküttesüsteemi väljaehitamine, 2) kamatoodangu suurendamine, 3) seltsimaja üldise seisundi
parandamine, 4) külakino teenuse arendamine, 5) toitlustusteenuse pakkumine, 6) elamusürituste pakkumine, 7) juuksuri,
maniküüri, massaaži võimaluste
parandamine, 8) seltsitegevuse
ruumi kaupluse- ja kohvikufunktsiooni suurendamine, 9)
šokolaadi tootmise arendamine,
10) öömaja võimaluse loomine
üksikkülastajatele ja peredele, 11)

käsitöötoa sisseseadmine

Luhametsa küla 110. sünnipäeva tähistati 28. juulil
külapäevaga nagu kombeks.
Oma küla rahvas korraldas
endale ja sõpradele mõnusa
ning tegusa laupäeva.
Hea ilma kaasabil oli kohal
üle 60 inimese. Esindatud olid
tõepoolest mitu põlvkonda põlvepikkustest latsekestest
kuni tõeliselt väärikateni.
Luhametsa küla mälestuskivi juures mälestati lahkunuid,
võeti kogukonda vastu küla
uued elanikud ning räägiti
Luhametsa ajaloost. Mis peamine – suurest tuulest hoolimata kuulati üksteist ja oldi
koos. Tundsin vastse Luhametsa elanikuna, et nüüd on

meie pere küll tõeliselt omaks
võetud.
Arutati ka, mis uusasukaid
ja juba mujal tegutsejaid siia
ikka tagasi toob. Üksmeelselt
nenditi, et Luhametsa on eriline paik, kus on alati olnud
soojad ja abivalmid inimesed.
Kui supp söödud ja meel
ergas, valiti külavanem. Valituks osutus Janyka Vellak, kes
ka külapäeva korraldustiimis
väga tänuväärset rolli mängis.
Alari Kolk jäi üsna napilt teiseks, ent kandidaadid pidasid
mõistlikuks külaelu edendamiseks edaspidi sõbralikult
koostööd teha.
Piknikulaud oli lookas, iga
talu oli midagi küpsetanud.

Aga et vatsad liiga suureks ei
paisuks, olid kavas ka teatevõistlused. Võistkonnad Luha
ja Metsa jäid lõppkokkuvõttes
viiki – kes panustas stiilile, kes
kiirusele. Kiitus ja tänu teatevõistluse korraldajale huumorisoone eest!
Huvilised sõitsid ka Juhan
Jaigi sünnikodu aladele uudistama. Tõsi, nii see kui mitmed teised kunagised võimsad
talupaigad on Luhametsas
loodusesse uppunud. Henri
Otsing tutvustas Juhan Jaigi
kooliteele matkaraja loomise
mõtet, mis võiks külaelu
omamoodi elavdada.
Tihedas programmis jätkas
Krabi külateater etendusega

MtÜ Luhametsa liikmed
tänavad kõiki, kes nõu ja
jõuga olid abiks Luhametsa
110 asutamisaasta ürituse
korraldamisel. Eriliselt soojad
tänusõnad meie poolt tahaks
öelda Ainu Köötsile, Mati
Kochile, Mati Adsonile, Alari
Kolgile ja Lilian Kuusele, kes
olid korraldustiimis ja panustasid heade mõtete ja aktiivse

tegutsemisega. Helgi Kolk, Ivi
Kivi ja Kadri Vellak olid need,
kelle kätetöö tulemusel saime
maitsta imelisi koduseid torte.
Täname ka külapäeva toetajaid:
Kohaliku omaalgatuse programmi ja Antsla vallavalitsust.
Ürituse korraldamisel olid abiks
Võrumaa Teataja ja LõunaEesti Postimehe töötajaid,
Kaitseliidu Võrumaa Maleva

Antsla Üksikkompanii pealik
Tiit Tõnts, V-klubi ja Jarek
Jõela, Krabi külateatri kollektiiv, Tsooru Potitehase inimesed, perekond Adamson ja
Urmas Uder, suured tänud
Teile mõistva suhtumise ja
igakülgse toetuse eest.
Ja loomulikult tänud kõigile külapäeval osalenud endistele ja praegustele Luhametsa

Samaks aga jäi seltsimaja
missioon: Pakkuda Urvaste
kihelkonna elanikele ja külalistele võimalust saada osa kogukondlikest tegevustest, omandada ning ise jagada uusi ja
traditsioonidel põhinevaid
oskusi ning seeläbi arendada
ühistegevust ja ettevõtlikkust.
Ter vet strateegiat saab

AIRI HALLIK-KONNULA

l u g e d a i n t e r n e t i s w w w.
urvasteseltsimaja.ee
Seltsimaja strateegia uuendamist ja kogukonna õppereisi
rahastas rahandusministeerium
kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest ning Urvaste Külade Selts.
AIRI HALLIK-KONNULA

“Tondinaha'”, nii et meeled
said lahutatud ja jahutatud.
Traditsioone hoidis elus
lõõtsamees Alo Piho Tänu
tema pillisaatele tekkis ilusaeheda peo atmosfäär – nagu
ikka, kui olulise tähistuseks on
koos lauldud ja tantsitud.
Veel kord – õhkkond oli
sõbralik ja soe (nagu Eesti suvi),
üksteise vastu tunti huvi ja oldi
lahked.
Jääme lootma, et külarahvas
üksteisega juba varem kui 10
aasta pärast jälle kohtub ja
niisama juttu puhub.
KATRIN KULLO,
Kurgja talu

elanikele! Tänu Teile sai meile
kõigile osaks ülimalt kaunis
ja südamlik külapäev, täis toredaid meenutusi ja kohtumisrõõmu.
Järgmiste kohtumisteni!
MTÜ Luhametsa juhatuse
liikmed: HENRI OTSING,
KADRI VELLAK, JANYKA
VELLAK

8 • ANTSLA VALLA LEHT • AUGUST 2018

Kuldre Kool
alustab uut õppeaastat
AKTUSEGA
3. septembril
kell 9.00
Lisainfo kooli kodulehel

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Korstnad, ahjud,
truubid, pliidid korda!
Korstnapühkimistööd
Eesti Kutsekoja
litsentsiga korstnapühkijalt.
Ametliku korrasoleku
akti väljastamine.
Korstnapühkijal
oma redel kaasas.

Tel 5191 6605
METSA- JA AIATEHNIKA hooldus ning remont
SAEKETTIDE, VÕSAKETASTE teritus ja remont
OÜ H&K
Antsla vald Uhtjärve küla
Tel 53 322 151 või 58 069 541.
Palume eelnevalt tulekust ette teatada.
Tehnikale võimalik meiepoolne transport
töökotta ning tagasi.

Antsla turuplatsil

8. septembril
kell 9-12
Järgmine turupäev
22. septembril

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel 50 45 215,
51 45 215,
info@est-land.ee

Ole osaline Maa tervise
edendamisel!
Teeme Ära Sihtasutus korraldab 15. septembril 2018 Maailmako r i s t u s p ä e va , e t j u h t i d a t ä h e l e p a nu g l o b a a l s e l e
prügiprobleemile ning otsida sellele lahendusi. Kõigil, kes
soovivad panustada puhtamasse elukeskkonda, on võimalik
registreeruda koristuspäevale ning kaardistada prügi asukohti.
Selleks on loodud World Cleanup rakendus, mille saab telefoni
laadida ning sinna andmeid sisestada. Kaardista prügi igal pool,
kus sa liigud. Lae alla äpp ja vaata lühikest juhendit:
https://worldcleanupday.org/map-it
Samuti saate prügipaikadest teada anda Antsla valla keskkonnaspetsialistile.
NB! Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) tõi 2017. aastal
riigimetsast välja 281 tonni jäätmeid. RMK hoole all on 47
protsenti Eesti metsamaast. Metsa jäetava prügi kogused pole
viimase kümne aastaga kahanenud.

Kirjatööd koos fotodega ning kuulutused ja teated
iga kuu 15. kuupäevaks aadressil: kalev@antsla.ee
küljendus: KUHJAKURV OÜ • trükk KROONPRESS AS

