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Veeri, veeri päeväkene!
Veeri päevä vetta müüdä,
Lase laane latvu müüda;
Veeri velle aeda arja,
Tsõõri sõtsi kirstu kolka!
Mis sääl vellel aeda arjan?
Ame vellel aeda arjan.
Mis sääl sõtsi kirstu kolgan?
Kinda sõtsi kirstu kolgan.
(Karula khk.; laulis Rauch
mamma (Karl Rauchi ema)
1887.a.)

Just see päevaveeretamise laul
oli üks selleaastase Karula
kihelkonna laste ja noorte pillilaagri ühislauludest. Laager ise
toimus Kaikamäe seltsimajas
juba neljandat korda, sel aastal
2. – 6. juulil. Pillilaager on üks
oodatud verstaposte kohalike
muusikasõprade suves. Nagu
varasemalt, õpiti laagri käigus
selgeks mitu selle kandi pärimuslikku pilli- ja laululugu ning
seati tantsusamme. Õppida sai
viiulit, karmoškat, väikekannelt, kitarri, torupilli, parmupilli ja erinevaid vilesid. Seda
kõike asjatudlike juhendajate
käe all, kelleks sellel aastal olid
Mari Meentalo, Meelika Hainsoo, Rolf Saarna, Jaan Sarv ja
Lauri Õunapuu. Laagris sai
lisaks pilliõppele meisterdada

Naerusuine pillilaager Kaikamäel
ka roopille, teha varjuteatrit,
punuda pillipaelu ning mängida
rahvalikke seltskonnamänge,
juhendajaks Viljandist pärit
Annika Mändmaa. Igaastane
laagri hitt on olnud jutuõhtu
Piret Pääri eestvedamisel, seda
ka sel aastal – lood ei tahtnud
ega tahtnud lõppeda ning jutuõhtu kestis suisa 2 tundi. Karula
kihelkonna laste pillilaagri üks
märksõnu on kogukondlikkus lapsevanematel on alati olnud
oluline roll laagrielu mitmekesistamisel ja olmeliste küsimuste lahendamisel. Just toetav

kogukond, imeline looduskeskkond, rikas kohalik pärimuskultuur, särasilmsed lapsed ja
asjatundlikud juhendajad teevadki sellest laagrist omamoodi pärli eesti suvelaagrite
maastikul.
Pillilaagri korraldaja on
MTÜ Karula Hoiu Ühing.
Laagri toimumist toetasid Eesti
Kultuurkapital, Antsla Vald,
Valga Vald.
MEELIKA HAINSOO,
Laagri korraldaja, viiuli ja
pärimuslaulu õpetaja

Pillilaager on minu jaoks koht, kus
korra aastas saavad meie kandi
muusikahuvilised noored ja lapsed
kokku, et mängida pilli ning
innustada üksteist. Selleks, et see
kamp lapsi saaks ka midagi õpitud
on meil õpetajad. Ja õpetajad olid
meil väga toredad. Kui headest
asjadest juba rääkida siis meie
emad-isad tegid meile kõik need
päevad väga head toitu - sai kõhu täis
ja jõudu tunnis töötada.
Õhtuti käisid meil erinevad
külalised- näiteks teisel õhtul käis
meil Piret Päär ja rääkis põnevaid
lugusid. Laagripäevad olid tegusad.
Hommikuti äratasid meid õpetajad
pillilooga ning kui oli vaja kokku
koguneda, puhuti sarve. Päeval
fotod: KALEV JOAB

Ja ongi möödanik teine
Südamemuusika festival
Roosikus.
Üks tõeline asi, mis läks
südamest südamesse!
Aitäh Eva Lotta Vunder ja
Madis Meister ning teised
korraldajad!
Roosiku külakohvik ootab
aga külastajaid suve lõpuni
– neljapäevast pühapäevani.

foto: KALLE NURK

toimusid erinevad pillitunnid ning
vahepeale jäi rohkelt harjutamist.
Minu õpetaja oli Jaan Sarv, ta oli
mulle eeskujuks seepärast, et ta
oskas väga palju tantsulugusid ja
tantsis ka ise.Eelviimasel õhtul
toimusid meil murumängud, kus
mängiti pilli ja võisteldi. Laager
lõppes meil kontserdiga. Esinesime
ise ja koos õpetajatega. Üheskoos õpetajad ja õpilased - esitasime kaks
niiõelda laagrilugu.
Olen õnnelik, et meie kandis on
selline lahe pillilaager.
UKU FREIBERG

Pillilaager on koht, kuhu olen alati
läinud rõõmsa meelega, kuna nende
viie päeva jooksul toimub lastega
midagi imelist ja ilusat. Õhkkond on
loominguline ja tegutsema panev,
hommikust õhtuni kostub ka kõige
pimedamatest toanurkadest pillilugusid - ei saa ju teistest harjutamisel maha jääda. Kohati on lausa
uskumatu, kuidas õpetajad suudavad nõnda vähese ajaga panna koos
mängima väikese armeetäie lapsi nii,
et kõigil on kaunis kuulata ja vaadata. Sellised inimesed, nii õpilased
kui ka õpetajad, on põhjuseks, miks
igal aastal tagasi lähen, sest mõnusamat seltskonda on keeruline leida.
ANNI PEEGEL

Minu jaoks on pillilaager alati väga
unikaalne ja meeldejääv kogemus
olnud, sest leian et teisi selliseid
laagreid väga ei leidu. Pillilaagris on
alati väga mõnus seltskond ja see on
minu arvates kogukonnale väga
oluline, sest see arendab ka nooremates huvi pärimuskultuuri ja selle
harrastamise vastu. Loodan, et
pillilaagrist kujuneb pikaajaline ja
meie piirkonnale iseloomulik
traditsioon ning et saan ka
järgnevatel aastatel seal sama palju
uusi ja põnevaid kogemusi, kui olen
siiamaani saanud.
ERE LEE KAMA
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Vallavalitsuse istungitest
Antsla Vallavalitsuse 14.
juunil 2018 toimunud
istungil otsustati 2 maakorralduslikku küsimust ja anti
nõusolek MTÜ-le Kaksküla
avaliku ürituse „Vana-aja
jaanituli” korraldamiseks 24.
juunil 2018 Uue-Antsla Rahvamajas ja mõisapargi alal.
Vallavalitsus andis arvamuse
Kuldre põlispuude grupi riikliku kaitse alt väljaarvamise
ning seoses sellega võimaliku
kohaliku kaitse alla võtmise
osas. Arvamuse kohaselt vallavalitsus ei vaidle põlispuude
riikliku kaitse alt väljaarvamisele. Arvamuse põlispuude
kohaliku kaitse alla võtmise
osas annab volikogu.
Arutati G.M Racing Spordiklubi taotlust valla teede,
numbritega 1430720 ja
1430700, kasutamiseks
võistlusautode testimiseks ja
Lõuna-Eesti ralli 2018 võistluse
käigus lisakatsena.
Otsustati lubada valla teede
kasutamist võistlusautode testimiseks tingimusel, et taotleja
esitab lepingu projekti, mis
sisaldab kohustuslikke tingimusi: tee kasutamise kuupäevad ja kellaajad, turvameetmete kasutamine ja tagatisraha
3000 euro tasumine.
Antsla Vallavalitsuse 18.
juunil 2018 toimunud
istungil
anti 2 korraldus sotsiaaltoetuse
määramiseks.
Väljastati ehitusluba metsakalmistu parkla rajamiseks
Võru maakonnas Taberlaane
küla Antsla metsakalmistu
kinnisasjale.
Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks Võru maakonnas Kõlbi külas Varese
kinnisasjale.
Väljastati ehitusluba lauatennise laua püstitamiseks Võru
maakonnas Kuldre külas Vallamaja kinnisasjale, Antsla linnas
Keeritiigi pargi kinnisasjale ja
Tsooru külas Tsooru rahvamaja
kinnisasjale.
Kinnitati maa maksustamishinna akt Antsla vallas Urvaste
külas Siloaugu katastriüksuse
maksustamishinna kohta.
Anti nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks ning määrati
aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt: Antsla vallas Visela külas
asuv Laanetibu katastriüksus,
sihtotstarve maatulundusmaa
100%;
Antsla vallas Vana-Antsla
alevikus asuv Antsla mnt 13
katastriüksus, maatulundusmaa
100%;
Antsla vallas Visela külas asuv
Madisekalda katastriüksus,
sihtotstarve maatulundusmaa
100%;
Antsla vallas Luhametsa külas
asuv Jõeääre katastriüksus,
sihtotstarve maatulundusmaa
100%;
Antsla vallas Antsla linnas
asuv Villaliina tn 10a katastriüksus, sihtotstarve maatulundusmaa 100%;
Antsla vallas Antsla linnas
asuv Tsooru mnt 8a katastriüksus, sihtotstarve elamumaa
100%.
Anti nõusolek vee erikasu-

tusloa väljastamiseks osaühingule Kuldre Piim.
Arutati Lusti lasteaia avaldust
asfaltplatsi renoveerimiseks ja
sobitusrühma moodustamiseks
ja otsustati teha ettepanek
arengukavasse lisamiseks, ent
teostada lasteaia hoovi kui
terviku projekteerimine.
Arutati Antsla EKB Koguduse taotlust noortelaagrite
toetamiseks ja otsustati toetada
lastelaagrite toimumist. Teha
kogudusele ettepanek esitada
osalejate nimekiri. Nimekirja
esitamata saab määrata toetust
vastavalt projektis osalemise
korrale.
Antsla Vallavalitsuse 27.
juunil 2018 toimunud
istungil
anti 2 korraldust sotsiaaltoetuse
määramiseks ja 2 korraldust
hooldaja määramiseks.
Anti korraldus detailplaneeringu algatamiseks Antsla Tarbijate Ühistu taotluse alusel.
Detailplaneeringu algatamise
eesmärk on muuta krundi piire,
planeerida tehnovõrgud,
korraldada liiklus ja parkimine
ning lahendada heakord. Planeeritakse ehitusala ligikaudu
1600 m 2 netopinnaga uue
kauplusehoone püstitamiseks.
Planeeringuala suuruseks on ca
1,0 ha.
Anti korraldused „Tiido”
katastriüksuse ja „Kasevilu”
katastriüksuse jagamiseks,
aadresside ja sihtotstarvete
määramiseks.
Kor ralduseg a tunnustati
Antsla vallas asuvate kaunite
kodude omanikke.
Anti korraldus olmejäätmete
veoga liitumisest vabastamise
kohta.
Anti korraldus „Projekti
„Kaikamäe laululava taastamine” omaosaluse kaasﬁnantseeringu eraldamine mittetulundustegevuseks”, millega
eraldati Antsla valla 2018. aasta
eelarvest MTÜ -le Kaikamäe
200 eurot projekti kaasﬁnantseerimiseks.
Anti korraldus alla lihthanke
piirmäära jääva hanke „Kuldre
Kooli õpilasliini teenindamine”
korraldamiseks.
Otsustati tellida Antsla esmatasandi tervisekeskuse hoone
projekteerimise lisatööd
SWECO Projekt ASlt, kui
põhiprojekti koostajalt, summas 4600 eurot millele lisandub
käibemaks summas 920 eurot.
Otsustati sõlmida Eesti
Energia AS-iga leping Antsla
Vallavalitsusele, Antsla Gümnaasiumile ja Lusti Lasteaiale
elektrienergia ostmiseks kuni
30.11.2018. aastani.
Anti nõusolek MTÜ-le On
Vaja Teha avaliku ürituse
„Jaanus Kala Viievõistlus”
korraldamiseks 14. juulil 2018. a
kella 10.00 kuni 19.00 Antsla
Staadionil.
Seoses sotsiaaltöö spetsialisti
ametist lahkumisega anti 3
korraldust volituse andmise
kehtetuks tunnistamiseks.
Antsla Vallavalitsuse 04.
juulil 2018 toimunud istungil
anti 4 korraldust seoses Antsla
Vallavalitsuse määramisega
eestkosteasutuseks ning mää-

Vallavolikogus Kaasava eelarve menetlemise kord sai
volikogult rohelise tule
otsustati
19. juunil 2018. a volikogu
istungil:
• Kinnitas Urvaste valla 2017.
aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne. Enne aruande kinnitamist kuulati ära
Antsla Vallavolikogu revisjonikomisjoni aruanne.
• Kehtestati kaasava eelarve
menetlemise kord, mis
h a k k a b ke h t i m a a l a t e s
01.01.2019. a.
Kaasava eelarve rakendamisel antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus,
teha ettepanekuid valla elu
edendamiseks, elukeskkonda ilmestavate objektide
rajamiseks või olemasoleva
objekti kaasajastamiseks
ning osaleda hääletamisel
parimate ettepanekute väljaselgitamiseks. Kaasava eelarve suurus määratakse igal
aastal enne ideevooru väljakuulutamist. Ettepanekute
esitamise kuulutab vallavalitsus välja igal aastal,
hiljemalt 01. märtsil.
• M u u d e t i A n t s l a Va l l avalitsuse teenistujate
koosseisu. Vähendati
kalmistuvahi teenistuskohta
0,5 kohalt võr ra, mille
tulemusena jäi loosseisu kalmistuvahi 1,0 teenistuskohta.
• Otsustati tasuta võõrandada
„Hämariku tee” katastriüksus 14301:001:0396,
pindalaga 2055 m2
sihtotstarbega - transpordimaa.
• 2 0 1 9 . a a s t a e e l a r ve s s e
määrati kaasava eelarve osa
suuruseks 15 000 eurot.
Volikogu protokoll ja õigusaktid on avalikustatud Antsla
valla kodulehel dokumendiregistris.
TIINA VARES,
kantselei peaspetsialist
rati toetus asenduskodu
teenusele suunatud noorele
kooli lõpetamise puhul.
Otsustati anda nõusolek:
• MTÜ-le Luhametsa avaliku
ürituse, külapäev „Luhametsa
110”, korraldamiseks 28. juuli
2018, asukohaga Luhametsa
küla, Andrese ja Laane kinnistutel;
• MTÜ-le Hauka Veloklubi
avaliku ürituse „4. Kaika maastikuratta maraton” korraldamiseks 4. augustil 2018 Kaika
Seltsimaja alal.
• Roosiku Südames MTÜ-le
avaliku ürituse „Südamemuusika Festival” korraldamiseks
ajavahemikul 14. juuli 2018
kuni 15. juuli, asukohaga Lepistu kool ja Lepistu park, Roosiku
küla, Antsla vald Võrumaa;
• Keskkonnaametile avaliku
ürituse „Kalastuspäev ja simman” korraldamiseks 8. juulil
2018 Ähijärve külas Suuremäe
kinnistul Karula rahvuspargi
külastuskeskuse alal.
KERSTI KÄIS,
vallasekretär

Antsla vallavolikogu võttis 19. juuni istungil vastu määruse mis sätestab kuidas ja millal rakendatakse
vallas kaasavat eelarvet. Kord hakkab kehtima 1. jaanuarist 2019.a. mis tähendab, et vastu võetud kord
rakendub 2020. aasta eelarves. Seetõttu toimitakse 2019. aastal veel teistel alustel. Täiendavalt otsustati
istungil, et kaasava eelarve suurus 2019. aastaks on 15 000 eurot.
Järgmise aasta kaasava eelarve toel elluviidavate tegevuste kohta ootab Antsla vallavalitsus
ettepanekuid 15. septembrini 2018. Tegevuse maksumus peab jääma 15 000 euro piiresse. Laekunud
ideede teostatavust hinnatakse ning parimad neist pannakse rahvahääletusele.
Kaasav eelarve on hea võimalus vallakodanikele, olla osaline otsustusprotsessis, milles selgub valla
eelarveliste vahendite kasutamise otstarve. Kaasava eelarve raha eest elluviidav investeering peab
pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses, soosima kogukonna koostööd ja aktiivseid eluviise
ning ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele. Ideekirjelduses oodatakse
tööde teostamise hinnangulist eelarvet ja aega ning hooldusega seotud orienteeruvat kulude mahtu
aastas.
Täpsem info augustikuu vallalehes.
KALEV JOAB, arenguspetsialist

Vallavolikogu istungid on alates käesolevast juunist
jälgitavad YouTube kanalil ja reaalajas
Samuti saab
volikogu istungeid
samast
järelvaadata.
Tänaseks on
vaatajaid olnud
400 ringis.

Tunne huvi,
mis koduvallas
toimumas!

Võrumaa Partnerluskogu
projektitoetuste taotlusvoor
ettevõtluse meetmetele on
avatud 10.-17.09.2018
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 mikroja 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

Tasuta ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga
liitumise perioodi
pikendamine kuni
31.12.2019

AS Võru Vesi annab teada, et vastavalt AS
Võru Vesi nõukogu 20.06.2018 otsusele
pikendati Antsla ja K anepi valla
tegevuspiirkondades ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumistasuta liitumine
kuni 31.12.2019 tingimisel, et tasuta liitumise
saavad kliendid, kes on esitanud
liitumistaotluse ennem 30.06.2019 ning on
sõlminud vee-ettevõtjaga teenuslepingu
hiljemalt 31.12.2019.

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki Võru maakonna
elanikke ja siinse piirkonnaga seotud inimesi jagama oma häid
mõtteid, et uus maakonna arengustrateegia oleks kantud
just siinsete inimeste ideedest!
Vasta paarile küsimusele http://bit.ly/vastajavõida ning võid võita mitmeid vahvaid auhindu!
Oma vastuseid saab anda kuni 16. augustini. Palve on jagada küsitluse postitust teie Facebooki
lehel. Lisan lingi: https://www.facebook.com/v6r umaa.arenduskeskus/photos
/a.191736491012069.1073741828.185388498313535/864255160426862/?type=3&theater
SA VÕRUMAA ARENDUSKESKUS
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Jaaniga ja jaanita
5. juulil kohtusid vallavanema
kabinetis rahvamajade töötajad
ja mittetulundusühingute esindajad, kes meie vallas jaanipäevi
korraldavad. Põhiliseks teemaks – kuidas me edaspidi
jaanipäeva traditsioone hoiame.
Kaks aastat tagasi otsustasime, et Antslas õhtusel ajal
jaanituld ei tee, sest 10 km
raadiuses korraldatakse jaaniõhtuid viies kohas: Uhtjärve
kaldal, Tsoor us, Kobelas,
Kaikamäel ning 24. juunil
Uue-Antslas traditsioonilist
vana-aja jaaniõhtut. Selle asemele tekkis Antslasse päevane
laste jaanipäev, mis on olnud
lasterohke pereüritus, sest hilistel õhtutundidel kas ei saa või
taheta mudilastega enam välja
minna.
Kokkusaamisel leiti, et ühinenud vallas on paljugi muutunud ning sellega seoses ka
inimeste ootused ja vajadused
jaanipäeva tähistamise osas.
Kindlalt oldi arvamusel, et

jaaniõhtute tähistamise traditsioon kogukondades (nn külajaaniõhtud) peavad jätkuma.
Lisaks lepiti kokku, et järgmisel
aastal jäetakse ära jaaniõhtu
Uhtjärve kaldal ning korraldatakse õhtune jaanituli taas
Antsla linnas, kus on elanikke
kõige enam ja palju ka neid, kel
pole võimalik transpordi
puudumise tõttu kaugemale
jaaniõhtule minna.
Kui süveneda suvise pööripäeva ja jaaniaja kombestikku,
siis meil on säilinud eelkõige
lõkke tegemise ning inimeste
kooskäimise ja koosolemise
vajadus. Kõik muu sealjuures
on uuenenud ja pidevas muutuses, mis on traditsioonide
juures täiesti tavaline nähtus.
Kui paljud meist järgivad
näiteks seda traditsiooni, et
lõke tehakse ühiselt ja igaüks
toob oma halu lõkkesse või,
et peoplats ehitakse ja toidulaud kaetakse ühiselt. Kui
paljud meist kukerpallitavad

KAIKA SUVEÜLIKOOL
30. Kaika suvõülikuul peetäs 10.-12. põimukuud Karula
kihlkunnan Kaikal. Säälsaman, kon peeti ka edimäist suvõülikuuli ja kost suvõülikuul umale nime sai.

JANEK JOAB

pööripäeval hommikuses kastes, punuvad pärgi, jälgivad
looduse märke, valmistavad
taimevihta, tegelevad ennustamisega? Kui paljud meist
mõtlevad, miks me seda tuld
teeme või miks seda tehakse?
Eesti Rahvakalender on tohutu
rikas infopank meie tähtpäevade tähistamise osas.
Seega ootame 2019. aastal
kõiki jaaniõhtule taas ka
Antslas, sest meie inimesed on

Küsitlus MTÜ Boose Seltsi kohta
Olen Antsla Gümnaasiumi
11.klassi õpilane Hanna Hillak.
Kaitsesin mai lõpus oma uurimistööd teemal „MTÜ Boose
Selts”. Uurimistöö ühe osana
viisin 2018. aasta veebruaris
läbi elektroonilise küsitluse
MTÜ Boose Seltsi kohta.
Küsitlusele vastanuid oli
167, nendest 31 olid mehed ja
136 naised. Enamik vastanutest
olid pärit Lõuna-Eestist. Kõige
rohkem vastanuid oli Võrumaalt – neid oli kokku 90.
Kokku vastati küsitlusele üheksast erinevast maakonnast,
lisaks oli 3 vastanut märkinud
elukohaks välismaa.
155 inimest ehk 92,8%
vastanutest märkisid küsitluses,
et on osalenud MTÜ Boose

Seltsi poolt korraldatud üritustel. Kõige enam külastatakse
Boose Seltsi poolt korraldatud
ansambliga pidusid, järgnesid
uusaastapidu, jaanipäev ja
jõulukontserdid.
Suurem osa vastanuist märkis info saamise allikaks Facebooki ja sõbrad ning tuttavad.
Boose Seltsi tegutsemise eesmärgina toodi välja kohaliku
elu edendamine ja piirkonna
rahva kokku toomine. Samuti
leiti, et seltsi eesmärgiks on
pakkuda rahvale meelelahutust
ning hoida Linda Rahvamaja
kasutuses. Boose Seltsi tegevust
pidasid väga oluliseks või oluliseks 149 inimest 167-st.
Küsimusele „Kuidas näete
teie Linda Rahvamaja edasist

kasutust?“ vastati järgmiselt:
127 vastanut arvas, et Antsla
valla ja Boose Seltsi vahelist
rendilepingut võiks pikendada; Linda Rahvamaja
toimimist Antsla valla allasutusena või allasutuse osana
märkis sobivaimaks variandiks
24 inimest; 8 inimese arvates
peaks korraldatama konkurss
MTÜ-dele hoone rendile
andmiseks; 2 inimese arvamus
oli, et Linda Rahvamaja jääb
peale rendilepingu lõppemist
suletuks.
Enamik vastanuid oli Boose
Seltsi poolt valitud esinejatega
väga rahul või rahul. Kõige
enam meeldinud esinejana
toodi välja ansambel Terminaator, seda 77 korral. Järgnesid

välja öelnud, et see traditsioon
ei tohi katkeda. Samas püüame
säilitada ka päevase laste
jaanipäeva ürituse ja siduda
selle tegevused õhtuse peoga
nii, et erinevad sihtrühmad
rahul ja õnnelikud oleksid.
Ürituste korraldajad teevad
kõik selleks, et meie inimestele
rõõmu ja rahulolu pakkuda.
MERLE TOMBAK, kultuurija noorsootööspetsialist
ansambel Patune Pool, olles
mainitud 25 korral ja ansambel
2 Quick Start, mida mainiti
19 korral. Kõige enam soovitaks ka tulevikus näha ansambel
Terminaatorit.
Muud soovitused Boose
Seltsile: enamus vastanutest
soovitas MTÜ Boose Seltsil
jätkata samas vaimus, soovis
edu ja muid positiivseid soove.
10 korral mainiti, et ürituste
piletihind võiks odavam olla.
4 vastanut ar vas, et peod
võiksid jääda siiski vanusepiiranguga alates 16. eluaastast.
Leiti ka, et ruumid võiksid olla
renoveeritud, kuid samas lisati,
et saadakse aru, et see pole
Boose Seltsi enda teha. Samuti
arvati, et toolid ja lauad võiksid olla korralikumad, et ei
lõhuks riideid.

Algamas on Antsla linna reoveepuhasti rekonstrueerimine
SA Keskkonnainvesteeringute
Ke s k u s e ( K I K ) n õ u ko g u
rahuldas 12.06.2018 tehtud
otsusega AS-i Võru Vesi poolt
esitatud projekti „Antsla linna
reoveepuhasti rekonstrueerimine“ rahastamise taotluse.
Projekti eesmärgiks on
rekonstrueerida Antsla linna
amortiseerunud reoveepuhasti,
kus hetkel puhastatakse Antsla
linna ja Lusti küla ühiskanalisatsiooni klientide reoveed.
Antsla linna reoveepuhasti on
ehitatud 80-ndate aastate keskel, osaliselt on seadmeid uuen-

datud 2000-ndal aastal. Projektiga ehitatakse uus kaasaegsetele nõuetele vastav reoveepuhasti, kuhu pärast ehitustöid
on võimalik juhtida ka Kobela
aleviku reoveed. Reoveepuhasti
uuendamisega väheneb puhastist väljuv reostuskoormus, mis
tagab puhtama looduskeskkonna. Projektiga tagatakse
Antsla reoveepuhastis nõuetekohane lämmastiku ja fosfori
ärastus, millele hakkavad alates
2019. aastast kehtima piirmäärad, mida olemasolev reoveepuhasti ei suuda tagada.

AS Võru Vesi korraldab
esmalt projekteerimishanke
ning pärast projekti valmimist
tehakse ehitushange. Ehitusprojekt koostatakse 2019. aasta
kevadeks ja ehitustööd valmivad 2020. aasta suveks. Projekti
eeldatav maksumuseks kokku
on 1 397 965,70 eurot ilma
käibemaksuta, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
ﬁnantseerib 1 113 200,09 eurot.
Projekti aitab ellu viia Antsla
vald, kes tagab projekti omaosaluse ﬁnantseerimise.
Varasemalt on Antsla linnas

Tasuta arvutikoolitus vallaelanikele
Koostöös Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumiga on ellu
kutsutud üle-eestiline koolitusprogramm, mille raames toimuvad
8-tunnised kontaktkoolitused. 22. augustil toimub koolitus
Antsla valla elanikele, kes vajaksid juhendamist või järeleaitamist
arvuti või ID-kaardi/Mobiil-ID kasutamisel.
Eesmärgiks on tõsta elanikkonna digitaalselt kirjaoskust, mille
tulemusena võiks oluliselt paraneda ka KOV-ide ja kodanike
omavaheline e-suhtlus. Koolitust toimub 1-päevasena.
Koolitusgrupi suurus on minimaalselt
15 inimest – koolitus sobib väga hästi
just vanemaealistele!
Varasem kokkupuude arvuti või
IKT-ga ei ole vajalik!

rekonstrueeritud suurem osa
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteeme ning
välja ehitatud liitumise võimalused enamus hoonestatud
kinnistutele.
AS Võru Vesi on määratud
Antsla valla vee-ettevõtjaks
alates 2013. aastast. Kokku
osutab AS Võru Vesi veeteenuseid 40 tegevuspiirkonnas.
AS VÕRU VESI

KAVA
Riidi, põimukuu 10. päiv
12.00 Tulõjide kirjapandmine
13.00 Süümine
14.00 Suvõülikooli alostus
LOENGU
15.00 Evar Saar ja Mariko Faster.
Vana-Antsla mõisan pantuist perekunnanimmist.
15.30 Pikne Kama. Muistidse paiga ja kotusõperimüs Karula
kihlkunnan.
16.00 Liilia Tali ja Helene Albert. Kuis vanal aol eleti.
16.30 Urmas Koemets ja Mati Urbanik. Mälestüisi Kaika Lainest ja
Aava Kadist.
17.00 Ants Kuks. Latsi koton oppaminõ.
17.30 Tiia Trolla. Kodoaia vana kasvu.
Loengidega samal aol tüütarõ latsilõ. Hobõsõsõit ja muu põnõva
asa.
18.00 Õdagusüük
19.00 Markus Truup. Ütemehetiatri „Parmu pinnin om ku
huikminõ virtuaalreaalsusõst“. Olavi Ruitlase sõnnu pääl.
19.30 Ansambli Suurõ' Pilvõ' kontsõrt (Celia Roose, Tuule Kann,
Robert Jürjendal).
20.30 Lõõdsamäng ja simman. Kadri Laube ja Marju Varblane.
Puulpäiv, põimukuu 11. päiv
8.00 Hummogusüük
9.00-12.00 TÜÜTARÕ
Meelis Kihulane. Looga- ja riijalase painutaminõ
Kristjan Prii. Tulõravvaga tulõ tegemine ja tulõtagla (pessü)
valmistaminõ.
Heiki Trolla (Navitrolla). Baaskursus, kuis kipõst kuulsas ja rikkas
saia.
Marko Puksing (Pluuto). Maa-ahun savi palotaminõ.
Helen Kivisild. Mõtsaeläjä ja näide jäle (latsilõ).
Mägijalgpalli võistlust kamandas Margus Konnula (Contra).
13.00 Lõunasüük
14.00-18.00 EKSKURSIOONI
Uma jalaga Karula ratu pääl. Kaikamäe-Alakonnu, juhatas Urmas
Koemets.
Bussiekskursioon, juhatas Arno Saaron. Ekskursioon lõpõs
Alakonnul.
18.00 Õdagusüük Alakonnul
19.00 Tiatritükk „Godot'd uutõn“ Alakonnu suurõn
kivilaudan, lavastaja Taago Tubin.
21.00 Iloõdak ja simman Alakonnul, Celia Roose ja Uku Freiberg.
22.30 Ku ilm lupas, sis Kasagu Enn näütäs taivatähti.
Pühäpäiv, põimukuu 12. päiv
8.00 Hummogusüük
LOENGU
9.00 Marek Kahro. Vaim tulõ pääle: mõttõvälgätüs ja luumisvägi.
9.30 Enn Kasak. Kygõkoko hoitas kolkih (üten Raadio Üüülikooliga)
10.30 Helen Plado. Võro keele opiraamat – kellele, mille ja
kuimuudu
11.00 Tiia Allas. Mõtsast vahtsõmban võro kirändüsen perämädse
30 aasta joosul
11.30 Triinu Laan. Kümme aastat Umma Pito.
Loengidega samal aol tüütarõ latsilõ. Latsõ viiäs Värtemäele, kon
Urbaniku Mati näütäs ja seletäs, kuimuudu mehidse eläse.
12.00 Suvõülikooli lõpõtus
13.00 Lõunasüük
Suvõülikuuli kõrraldas Karula Hoiu Ühing. Suvõülikuuli tugõva
Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Kultuurkapitali
Võromaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri Keskuse Vana-Võro
kultuuriprogramm, Viljandi Draamateater Ugala, Võro
Instituut ja Võro Selts VKKF. Puulpäävädse tegemise (tüütarõ ja
ekskursiooni) toimusõ Keskkonnaameti kultuuriperändi projekti
raamõn ja tuuga tähistedäs Karula rahvuspargi 25 aastaga
juubõlit.
Lähemb teedüs: Lilian Freiberg 5172646, lilian@karula.com

TI!

VEEL ON VABU KOH

TEEMAD, MIS KOOLITUSE KÄIGUS LÄBITAKSE:
• arvuti ja interneti põhitõed
• e-posti aadressi loomine, e-kirja saatmine ja vastuvõtmine
• ID-kaardi kasutamine, digiallkirjastamine, Mobiil-ID
• Eesti.ee portaal ja peamised e-teenused
• Sotsiaalmeedia tark ja turvaline kasutamine
Koolituse toimub Antsla Gümnaasiumi arvutiklassis. Koolitusele
tulijad peaksid kaasa võtma oma uuendatud sertiﬁkaatidega IDkaardid ning PIN1 ja PIN2 koodid või mobiil –ID koodid
Õppematerjalid antakse osalejatele kohapeal.
Koolitus on tasuta!
Koolitusele saab registreeruda: kirjutades kalev@antsla.ee või
helistades Kalev 504 0701

POKUMAA
OOTAB KÕIKI SUURI JA VÄIKESI
AUGUSTIKUUS
T–P kell 11-18
Puuko toimetab omi toimetusi,
nokitseb alati midagi meisterdada
ning näitab seda kõike
hea meelega ka oma külalistele.

ÖÖMATKAD

kõigil augustikuu laupäevaõhtutel:
kogunemine Pokukoja juures

Täpsem info www.pokumaa.ee, Facebookis või tel 5342 5054
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Vana-aja jaanipäeva
piduõhtu toimus vaatamata
päev otsa sadanud vihmale
24. juunil toimus Uue-Antsla rahvamajas traditsiooniline UueAntsla ja Uhtjärve külade jaanituli.
Nagu tavaks saanud, algas pidu näitemänguga. Kui varasematel
aastatel on laval olnud Uue-Antsla Rahvamaja näitering ühe tükiga,
siis sellel aastal tuli oma tükiga välja ka laste näitering.
Uue-Antsla näiteringilt oli sel korral laval A.Laufsi ühevaatuseline nali "Loomulik arstimine". Mängisid: Anti Värton, Juta
Mõts, Vaike Põldsepp, Ellen Varov, Kati Velner ja Karille
Bergmann. Laste näiteringilt A Kitzbergi "Piibeleheneitsi".
Mängisid: Marta Zirk, Delisa Värton, Victoria Värton, Elina
Proškin, Neleli Teder, Rena Veskus ja Reti Veskus. Lavastasid Ellen
Varov ja Varje Kukker. Aitäh teile!

Jaanitule süütamiseks toodi tuli taas üle Eesti jagatud jaanitulest.
Sel korral olid tuletoojateks noorkotkast-kodutütrest õde-venda
Laura ja Henry Lees ja juhendaja Heli Kuulmets. Aitäh teilegi!
Kahjuks ilm ei lubanud sel korral pidu väljas pidada ja nii pidime
hakkama saama sisetingimustes.
Muusikat jaanipeole oli kutsutud tegema ansambel Väliharf,
nendega ühines kohapeal Herbert Konnula. Suur tänu teile!
Ansambli pausi täitis tantsurühm Mathilded Hellenurmest, kes
esinesid mõisaprouade rõivastuses ning tantsisid vabariigi
algusaastate tantse. Täname!

KALEV JOAB

9.-13. juulini toimus Antsla staadionil 3. korda spordilaager
noortele kergejõustikuhuvilistele
Osales 35 esimeste kuni kuuendate klasside õpilast. Paeva esimesel poolel toimusid erinevate alade treeningud ning päeva teisel poolel
väljasõidud piirkonna vaatamisväärsuste ja aktiivpuhkuse kohtade juurde. Treenerid olid sel aastal Lea Kukk ja Margus Klaar.

Peo ajal sai katsuda õnne õnneloosis ja keha kinnitada koduste
toitudega Külakõrtsis.
Aitäh Vaikele ja Ellenile õnneloosi läbiviimise eest ja aitäh teile,
kes te õnneloosi panustasite: Uue-Antsla Rahvamaja käsitööring
(Aino Värton, Õie Kapp, Kaie Kaelep, Aive Nummert, Riina
Ermel); Ellen Varov, Vaike Põldsepp, Tiina Neeve, Kati Velner
ning peaauhinna jänese välja pannud Reelike Jaanimägi. Aitäh teile
kes te kõrtsi aitasite ettevalmistada ja läbi viia- Jarnila Raudsepp,
Sirli Merimets, Hanna Bergmann ja Erik Tenno ning teile, kes te
aitasite toite valmistada Aino Värton, Marju Põder, Kaie Värnik,
Vaike Põldsepp.
Kogu õnneloosis ja kõrtsis teenitud tulu läheb järgmiste pidude
korraldamiseks.
Kuigi me ilma tõttu ei saanud kõiki planeeritud mänge mängida,
ei jäänud sõnajalaõis otsimata. Palju õnne sõnajalaõie leidnutele
Ene Kergele ja Karin Meistrile ja aitäh Uhtjärve Ürgoru Nõiariigile,
kes leidjatele auhinna välja pani.
Sel korral oli võimalik peo ajal külastada ka rahvamaja rõdul
asuvat näitust "Ilo-Himo-100 aastat ühe pere ehteid", kus oli välja
pandud perekond Kõlleri ehted. Aitäh Marina Kõllerile selle
näituse ja näituse tutvustuse eest, Merle Tombakule näituse
organiseerimise eest.
Aitäh teile, kes aitasite pidu ette valmistada ja hiljem koristadaKati Velner, Urmas Zirk, Vaike Põldsepp, Ellen Varov, Henn
Bergmann, Madis Ingver.
Aitäh Kadri Vijardile peo jäädvustamise eest, Raivo Hainasele,
Juta Mõtsale, Uue-Antsla külamuuseumile ja Cantervilla Lossile
näidendi rekvisiitide eest!
Aitäh Antsla Vallavalitsusele ja Kohaliku Omaalgatus
Programmile peo rahalise toetuse eest!
Ja suur-suur kummardus kõigile kohaletulnutele, kes te
vaatamata järgmisel päeva olevale tööpäevale ja vihmasele ilmale
kohale tulite!
Tänuga, ANTI ja KARILLE, korraldajad MTÜ Kakskülast

Pühapäeval 3. juunil toimus Kuldre Kooli staadionil
Antsla valla noortepäev
Esinesid Rõuge valla noored muusikud Raina Luht ja Andreas
Pall.
Tegevusi jagus igas vanuses osalejatele. Anti Värtoni juhendamisel valmis küpsisetort, mis hiljem kõik koos ära söödi.
Koos Karille Bergmanniga sai meisterdada ehteid, lasta teha endale
näomaalinguid, hüpata batuudil, meisterdada endale meelepärane
rinnamärk ning kuulata head muusikat, mille eest vastutasid UueAntsla rahvamaja DJ ringi noored.
Kohal olid veel ka Kagu Vibuklubi ja Vabadussport kiikinguga.
Traditsioonilise jalgpallimatsi Noored vs Võim võitsid noored.
Üritusel olid ka kaks Minioni, kes jagasid komme ning kellega sai
pilti teha. Oma loosiõnne sai proovile panna õnneloosis, kus iga
loos võitis ja mida toetasid paljud sponsorid. Loosirattas oli ühe

200 auhinna, peavõit viie inimese jahisõit Tamula järvel.
Kõhu sai täis noorte korraldatud kohvikus, kust sai osta nii
soolast kui ka magusat. Kogu üritust aitasid korraldada ja läbi viia
paljud noored ning tänutäheks ootab neid ees preemiaväljasõit.
Tegevussuunda rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.
KAROLIINE MARINITSEVA,
Kuldre kooli 8.klassi õpilane
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Pillilaager

Hauka Rock 2018
Esinemisjärjekorra
paikapanek.
Keegi ei
taha olla
esimene.
Julgustuse
andmiseks
alustab
kontserti
juhendajates
t koosnev
ansambel
Professorid.

9.-14. juulini
toimus Antsla
Kultuuri- ja
Spordikeskuses
bängilaager
Hauka Rock.
Lapsed said
osaleda
rütmikatundides,
loengutes, pilli- ja
laulutundises,
ning harjutada
koosmängu
bändides.

Peamiselt Antsla lastest koosnev bänd Originaalsed
proovis, valmistumas esitama Fixi lugu Tsirkus.

Šhicupillid peaproovi tegemas. Lisaks traditsioonilistele “rockipillidele” oli laagris esindatud ka
saksofon. Bassimees Robert oli niivõrd asendamatu, et sai oma mänguoskust näidata kõigis kolmes
laagribändis.

Noori juhendasid Vilho Meier (kitarr ja heli), Signe Hansen (laul),
Karl Laanekast (klaver, kitarr), Ilja Sharapov (löökpillid). Pildilt on
puudu Indrek Mällo (bass). Õpetajatele jagab tunnistusi Antsla
KSK juhata Veiko Veski.

Kiire õppetund, kuidas kaitsta tehnikat ootamatu vihmasaju eest.
Meeleolukas algus kontserdile.

Esinemispinge maas ja tuju hea. Laagriseltskond kontserdi lõppedes. Kokku moodustati
kolm laagribändi – Kõlblikud, Originaalsed ja Šhicupillid.
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Paberilejäänud otsus

Vanu uudiseid vahendavad
Margus Konnula ja Kalev Joab

!

Uudised aastate tagant

ANTSLA VALLA KULTUURIKALENDER
JUULI
28. Luhametsa külapäev / Luhametsa

Töörahva Elu 24. juuli 1948

Juba märtsi võeti Urvaste valla täitevkomitee poolt vastu otsus avada Urvaste külanõukogu piires
tarbijate kooperatiivi harukauplus.
Seni pole aga otsuse vastuvõtmisest kaugemale jõutud, kuigi vajadus harukaupluse järgi on
suur ja vastava sisseseadega kaupluseruumid kohapeal olemas.
Töötava rahva nõudeks on, et Urvaste valla täitevkomitee oma otsuse kiiresti ellu viiks ja
Urvastesse harukaupluse avaks, et vältida kibedal tööajal kuni 10 km kaugusel kauba järel käimist.
H. Randma

AUGUST
04. Kaika maraton / Kaika küla
09. Õunaaiakontsert Inga ja Toomas Lunge / Pokumaa
10.-12. august Kaika Suveülikool / Kaika Seltsimaja
11. Estonian Cup Hauka Laada Rattamaraton / Antsla staadion
11. Tänavakorvpall / Antsla kesklinn
11.-12. Hauka laat / Antsla kesklinn
11. Hauka Romuralli / Antsla laululava
11. Hauka laada staadionikontsert / Antsla staadion
14.-19. „Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu.” / Villike Teatritalu
19. Kesksuve spordipäev / Tsooru
24. Rattatuuri IV etapp / Nõiariik
25. Suvelõpu simman Heino Tartes ja noored sõbrad / Tsooru Rahvamaja
25. Urvaste kihelkonnapäev / Uhtjärve ääres
SEPTEMBER
1. Tarkusepäeva jooks / Tsooru
2. Suvelõpu perepäev / Uue-Antsla Rahvamaja
8. Vanavanemate päeva tähistamine / Uue-Antsla Rahvamaja

Kaika rattamaraton
Merle
ajamas asju
2017. aasta
puukunstipäevade
raames
Vana-Antslas.

KALEV JOAB

INTERVJUU Merle Tombakuga
Jalutasime Antsla valla kultuurija noorsootöö spetsialisti Merle
Tombakuga Keeri tiigi äärde,
istusime rippkiigele ning rääkisime lastekaitse päevast, Noorte Tugila programmist, noorte
kaasamisest ja motiveerimisest
ning huvihariduse vajalikkusest
ja olukorrast Antsla vallas.
1. juunil oli lastekaitsepäev –
mille eest tuleks täiskasvanutel lapsi kaitsta ja miks on
oluline seda päeva tähistada.
Lastele pööratud tähelepanu ei
ole kunagi liiga palju ja seda
võiks alati rohkem olla. Kui me
lastekaitsepäeva tähistame, siis
ega me ju otseselt ei teadvusta
seda, et me sel päeval lapsi
kaitseme. Pigem on see üritus,
mis oma toredate tegevustega
suunatud lastele.
Arvan, et otseselt me ju ei
pea lapsi kaitsma, sest meil on
siin ikka väga turvaline elukeskkond. Muidu võib tekkida
oht, et noor ei saagi kogeda,
proovida. katsetada.. Me peaksime kõik hoolitsema selle eest,
et meil oleks vähem nö vatitupsu lapsi. See ei ole minu
väljend, vaid kirjanik Wimbergi
oma.
Tugila töötajana võin öelda,
et abivajavaid lapsi on meil
liigagi palju. Tugila nimekirjas
on meil üle 80 noore, kellega me
tegeleme. Neil on erinevatel
põhjustel katkenud koolitee või
ei ole sobilikku töökohta.
Kuidas te Tugila noorteni
jõuate?
Kõige rohkem kooli sotsiaalpedagoogide, Töötukassa ja
valla sotsiaaltöötajate kaudu,
kellega me väga tihedat koos- ja
võrgustikutööd teeme. Ühiste
pingutustega oleme nii mõnegi
noore saanud tagasi kooliteed
jätkama või aidanud iseseisva

elu peale. Ja selle üle on ütlemata hea meel. Aga muidugi on
ka neid, kes juba poolele teele
jõudnuna tagasi langevad ja
kellega me siis üheskoos otsast
peale alustame.
Mida kujutab endast Tugila
töö?
Kui me saame sotsiaaltöötajalt,
lastekaitsespetsialistilt info
noore kohta, kes on näiteks
koolist välja langemas või välja
langenud, siis me püüame
omakorda noorega kontakti
leida ja aidata tal eesmärke
sõnastada ja astuda samme
soovide ellu viimiseks. Kõige
rohkem me tegeleme kuulamisega ja noorte igakülgse
toetamisega. Tihti on noorsootöötaja nende ainus usaldus- ja
tugiisik.
Viimasel ajal räägitakse
hästi palju kaasamisest.
Kuidas sina mõtestad enda
jaoks lahti kaasamise mõiste
just noorte kontekstis?
Kaasamise teema on tõesti
oluline ja noorte puhul seda
mõnikord ka raskem rakendada, sest huvi äratada ja silmi
särama panna ei ole alati lihtne.
Kõige parem viimane kaasamise näide on ilmselt lastekaitsepäevale pühendatud
n o o r t e p ä e va s t , m i s m e i l
Kuldres toimus. Seal oli ligi
kakskümmend noort, kes aitasid oma võimete ja võimaluste
piires. Igal oli oma ülesanne ja
vastutusala. Kõik sai tehtud,
keegi alt ei vedanud. Jube hea
tunne. Häid näiteid on veelgihiljuti korraldasime koos noortega autoorienteerumist ja
avasime disc-golﬁraja.
Arvan, et üsna palju sõltub
ka noortejuhist ja sellest, kuidas ta noorte poole pöördub
ning millised suhted tal noortega on. Kui on head suhted ja

vastastikune lugupidamine, siis
on kõik võimalik. Nii palju kui
ma suudan ja saan, siis püüan
oma töös kaasamist rakendada,
sest arvamuste paljusus ja võrdne kohtlemine on minu jaoks
oluline.
Kuidas on Antsla vallas lood
huviharidusega?
Huviharidust pakub hetkel
ainult muusikakool ja ülejäänu
klassiﬁtseerub huvitegevuse
alla. Kui riik meile huvihariduseks raha eraldab, siis on
oluline, et see saaks ära jagatud
võimalikult otstarbekalt. Iga
laps on oluline ja väärtuslik.
Kui suur summa riigi poolt
eraldatakse?
Sellel aastal oli see 143 000 ja
suurusjärk jääb järgmisel aastal
samaks. 25. juuniks oleme kõik
võimalikud sihtgrupid ehk
huviringide ja asutuste juhid
ning noorte esindajad kokku
kutsunud. Ja kuna valla lehes
tuleb ka see info, siis on kõigil
võimalus osaleda.
Ja see raha jagamise protsess
toimub siis nii, et kõik
toovad oma mõtted…
Just ja sellest tuleb septembriks
kokku panna 2019.a. huvihariduse ja -tegevuse tegevuskava, mille alusel riik eraldab
meile raha. Vallavalitus omakorda hakkab ettenähtud korra
alusel seda siis jagama.
Mida on tehtud selleks
aastaks eraldatud raha eest?
Uue-Antsla rahvamajas sai selle
raha eest käivitatud võimlemisring ja draamaring. Lisaks
tuleb sinna disc-golﬁ rada.
Kuldre Koolis käivitusid korvpalliring, matkaring ja mõlemas koolis meediaring. Antsla
lapsed saavad nüüd ka keraamika valdkonnas ennast arendada. Kuldre Noortekeskus
korraldab DJ ja kokandusringi.

Hauka veloklubi eestvedamisel toimub 4. Augustil
juba neljandat korda Kaika rattamaraton.
Rattavõistlusi mis Kaikamäelt alguse saavad on
peetud küll juba enam kui kümme aastat, kuid
maratonile väärse pikkuse saavutas sõit
esmakordselt 2015 aastal. Mõõtu saab võtta
poolmaratoni ja maratoni distantsil vastavalt 20 ja
49 kilomeetrit, pisematele on ka paarisaja meetrine
lastedistants.
Taaskord on rajameister Leho Laidver saanud
maha uue trassiga. Kui eelneval kahel aastal liiguti
Perajärvelt Koemetsa suunal, siis nüüd liigub rada
sealt Lüllemäe ja Valtina suunal ületades lausa
neljal korral Valga- ja Võrumaa piiri. Uus rada on
varasemast tunduvalt vaheldusrikkam, trass
ilmastikukindlam ning välditakse ka mitmeid
karjaaedu, kus võistluspäeval tuleks loomad ära
ajada.
Sõit algab Kaika külast, edasi liigutakse läbi
Ähijärve küla kaarega ümber Ähijärve. Seejärel
läbitakse Rebasemõisa küla, pärast seda jõutakse
Valtina küla, kus kaugeim punkt asub Hundil.
Tagasi tullakse läbi Mähkli küla ja lõpupoole
taaskord läbi Ähijärve küla jõutaksegi tagasi
Kaikamäele. Poolmaratoni distants ümber
Ähijärve ei lähe ja tuleb Perajärvelt kruusa- ja
metsateid ning väiksemaid radu mööda otse tagasi
võistluskeskusesse.
Eelmisel aastal võttis maratonist osa ligikaudu
150 rattasõpra, vähemalt sama suurt huvi loodame
ka sellel aastal. Nagu ka eelmisel aastal parimaid
premeerime heldelt ning kõhu toidame täis kõigil
osavõtjatel. Et ka lastevanematel maraton sõitmata
ei jääks, oleme hoolitsenud ka lastehoiu eest
võistluskeskuses.
Rada hakkame maha märkima juba juuli lõpus.
See hõlmab üsna palju suunaviitasid ning silma
paistvaid linte, et maratonist osa võtjad ära ei
eksiks. Kogu märgistuse koristame rajalt
võistlustele järgneva päeva õhtuks.

Oleme püüdnud korraldada nii,
et kõik kes meil huvitegevuse
andmise ja arendamisega tegelevad, said tegevuste elluviimiseks raha küsida. Olen
arvamusel, et väga palju uusi
tegevusi me enam käivitama ei
peaks- Antsla vallas on noortel
on ca 70 võimalust enese arendamiseks ja teostamiseks.
Püüame rõhku panna, et
jätkuks olemasolev ja tagatud
oleks järjepidevus.
Kuidas sa deﬁneerid enda
jaoks aktiivset noort?
Mina arvan, et aktiivne noor on
eelkõige huvitatud katsetamisest, enese proovilepanekust ja on õppimishimuline. Ta
on valmis kogema erinevaid

!
foto: IGOR TSESKIDOV

Kaika Rattamaraton 2017
Rohkem infor matsiooni K aika
rattamaratoni kohta leiab internetilehelt
haukaveloklubi.ee ja Facebookist.

emotsioone- õppima nii heast
kui ka halvast. Noortejuhtidel
on siin oluline roll- kui mõnikord midagi ebaõnnestub, siis
me toetame ja julgustame
noort, et ka ebameeldivad
olukorrad elus rikastavad ja
arendavad. Ja eks me ikka püüa
“maandumist pehmendada”.
Kas sa arvad, et Antsla valla
noored on aktiivsed? Milles
see aktiivsus väljendub?
Alati võib ju nuriseda ja hädaldada, kuid mina arvan, et meil
on olukord hea. Meil toimub
koolides nii palju põnevat, mida
noored õpetajate toel korraldavad ja osa saavad. Noortekeskustel on oma roll ja omad
tegevused, kuid eesmärk on

meil üks - märgata noort, toetada noore omaalgatust ja
uskuda nooresse. Lisaks on
meil mitmeid noorteorganisatsioone ja noortevolikogu,
mis hetkel küll on ootamas oma
uut tulemist. Ühinenud valla
uus noortevolikogu peaks
tegutsema hakkama augustis.
Mina arvan küll, et meil on
aktiivsed noored ja ka erinevaid
võimalusi noorte eneseteostuseks tekib järjest juurde. Ja
kui millestki puudust tunnete,
pöörduge julgelt oma noortejuhi poole.
KELLI AIA,
ajakirjanduse tudeng
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KESKKONNATEGEVUSED LUSTI LASTEAIAS
Väikeste laste arengus on
olulisel kohal kasvukeskkond ja
lapsi ümbritsevad inimesed,
mis kõik koos mõjutavad laste
väärtushinnangute kujunemist,
suhteid teiste inimestega ja laste
õppimiskogemusi.
Laste igapäevaelu rikastamiseks ja kasvukeskkonna
võimaluste avardamiseks tegutsevad Lusti lasteaias erinevad
töörühmad. Mitmete teiste töörühmade hulgas ka töörühm
mina ja keskkond.
Mina ja keskkond on
koolieelsetes lasteasutustes
käsitletav valdkond, milles
käsitletakse teemasid nii
loodusõpetusest, ühiskonnaõpetusest kui ka inimeseõpetusest.

Esimene neist leidis aset
18.-24. septembril. Selle nädala
teemad olid rühmadel erinevad:
Õunake - „Siilipoiss Siim ja
seened”.
Hea Algus - „Tähelepanu!
Märka mind!” (teod).
Kakuke - „Sügis meie mänguväljakul”.
Lepatriinu - „Nähka ja seened”.
Sipsik - „Õuesõppenädal”
(oma rühma puu, kujundid
meie ümber, kivi hääled, mälestus purgis, minu mälestus
matkal käimisest).
Pääsuke - „Mida sügis meile
toob”.
Põhiline rõhk oli pööratud
sellele, et lapsed igapäevaselt
tavapärasest kauem õues vii-

Loomade olümpia Heleniga.

Õ p p e k a va s o n vä l j a
toodud, et valdkonna mina ja
keskkond õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel laps:
• mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult
• omab ettekujutust oma
minast ning enda ja teiste
rollidest elukeskkonnas
• väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku
mõtteviisi
• väärtustab Eesti rahvakultuurile omaseid traditsioone
• märkab nähtusi ja muutusi
looduses
• väärtustab enda ja teiste
tervist ning püüab käituda
tervislikult ning ohutult.
Lusti lasteaia mina ja keskkond
töörühma kuuluvad Kersti
Kala, Sirle Raudsepp ja Ly
Kalmet. Töörühma eestvedamisel on käesoleva õppeaasta
jooksul toimunud mitmeid
erinevaid ettevõtmisi.
Õppeaasta jooksul toimus
kolm õuesõppenädalat:

biksid ja õpetajad planeeriksid
rohkem õuetegevusi.
Reedel käisid kõik rühmad
sügise alguse matkal, kus otsiti
sügisele iseloomulikke muutusi
looduses.
Teine õuesõppenädal
toimus 8.-12. jaanuarini. Kuna
sel ajal kahjuks lumega arvestada ei saanud, sidusime selle
nädala matemaatikaga. Nädala
eesmärgiks oli: Laps orienteerub ümbritsevate esemete
maailmas, saab aru arvude,
hulkade ja kujundite mõistetest
õuetingimustes.
Esmaspäev oli geomeetriliste kujundite päev. Teisipäev
- hulkade päev. Kolmapäeval
tuletasime meelde mõisteid
parem, vasak, ees ja taga. Reedel viisime läbi matkamängu,
mille käigus lahendati mõistatusi, mõõdeti puude kõrgust
erineva pikkusega klotsidega,
valmistati looduses leiduvatest
materjalidest geomeetrilisi
kujundeid, rühmitati talveund
magavate ja -mittemagavate

Antsla turuplatsil
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

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

loomade pilte, mõõdeti puude
vahemaad erinevate mõõtevahenditega ja mängiti arendavaid mänge.
Pärast tegevuse läbimist
said rühmad igas tegevuskeskuses ühe pusletüki, millest
lõpuks pidid kokku panema
kinda. Iga päev viisid rühmade
õpetajad oma rühma lastega
läbi ka vähemalt ühe matemaatika mängu.
Kolmas õuesõppenädal
toimus 30. aprillist 4. maini.
Selle nädala eesmärkideks olid:
• Laps tunneb meelte kaudu
erinevaid looduskeskkondi
(õhu-, vee- ja eluskeskkonda).
• Suureneb laste keskkonnateadlikkus- looduses tegutsemise ja meelte kasutamise
kaudu tekivad lastel seosed
keskkonna säästmise ja tervise hoidmise vahel.
• Laps tegutseb õues õppides
läbi mänguliste tegevuste.
Esmaspäeval toimusid tegevused tegevuskeskustes, mille
valmistasid ette mina ja keskkond töörühma liikmed.
Veekeskuses said lapsed
mängida keeglimängu värvilise
vee pudelitega. Teine ülesanne
oli vee kaalumine. 6 ämbrit oli
täidetud veega erineva tasemeni. Lapsed said käia kordamööda „ämbreid kaalumas”.
Ühiselt püüdsid lapsed ära
arvata kõige raskema ja kõige
kergema ämbri. Hiljem püüti
ka teised ämbrid nende vahele
õigesse kohta paigutada.
Kolmandaks oli tar vis
reastada värvilise veega täidetud pudelid neis sisalduva vee
hulga järgi.
Õhukeskuses valmistasid
lapsed endale tuulelipud, millega määrati tuule suunda.
Selles keskuses mängisime
ka langevarjumängu. Langevarju üles ja alla liigutades
tekitasime õhu liikumise ja seda
kiiremini liigutades tuule. Selle
tegevuse käigus said lapsed aru
mõistetest „vaikne tuul ja vali
ehk tugev tuul”. Mängu lõbusamaks muutmiseks asetasime
langevarjule pallid ja püüdsime
neid mitte maha ajada. See
tegevus nõudis lastelt kaaslastega koostöö tegemise oskust.
Kolmandaks tegevuseks oli
noorematel rühmadel liikumismäng.
Vanemad rühmad tegelesid
taas puude mõõtmisega. Esi-

teks ennustasime visuaalse
vaatluse tulemusel, kumb
kahest puust on jämedam, siis
mõõtsime puude ümbermõõtu
1 m kõrguselt, et veenduda, kas
ennustus on õige või vale.
Teiseks oli vaja mõõta suurte
puude kõrgust karjapoisi meetodiga. See pakkus lastele palju
elevust.
Lisaks õuesõppenädalatele
korraldasime ka munahommiku õues, kus neljas tegevuskeskuses viidi lävi erinevaid
tegevusi: matkiti kana liikumist
ja häälitsust, veeretati renni
mööda mune mäest alla, tehti
munajooksu ja lahendati mõistatusi. Mängu lõpus said kõik
rühmad üllatuseks šokolaadist
munad.
Meie hea koostööpar tner
Helen Kivisild on meie lasteaias
sel õppeaastal läbi viinud kolm
keskkonnaprogrammi:
• Uurime ja avastame sügist.
Selle programmi käigus said
lapsed teadmisi, millised
muutused sügisel meie lähiümbruses toimuvad.
• Loomade elu talvel. Lapsed
said uurida erinevete loomade nahkasid, said teada,
kes loomadest magavad
talveund ja kes mitte ning
millised jäljed millisele loomale kuuluvad.
• Loomade olümpia. See
prog ramm andis lastele
teadmisi, kuidas ja kui
kiiresti loomad liiguvad.
Lisaks eelpool nimetatule
liitusid Hea Alguse ja Pääsukese
rühmad Räpina aianduskooli
projektiga „Kurgisõbrad”.
Kasvatasime kurke „Dolomiit”
ja „Mehhiko pisikurk”.
Meelitasime oma vahvad
töökaaslased ka põnevale
talvisele matkale Perajärve
m a t k a r a j a l e. S e d a m a t k a
aitas meil taas läbi viia Helen
Kivisild.
Õppeaasta oli sisukas ja
põnev. Täname oma maja
toetavaid töökaaslasi ning
soovime neile ilusat puhkust ja
värskeid mõtteid uueks õppeaastaks! Täname Helen Kivisilda, kes on alati lahkelt nõus
meiega oma teadmisi jagama
ning oskab lasteaiaealistele
lastele teha asjad huvitavaks ja
selgeks just nii, et räägitu ja
nähtu neile arusaadav ja mõistetav on. Kaunist suve!
LY KALMET,
Lusti Lasteaia õpetaja

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki huvilisi
VERESOONI KONTROLLIMA
Kas Teil on kõrge vererõhk? Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südame-veresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda
jalaarterite ateroskleroosi.

JALAARTERITE JA VERERÕHU KONTROLLIMINE
toimub esmaspäeval, 6. augustil alates
9.00 Antsla vallamajas
(F. R. Kreutzwaldi tn 1, Antsla)
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12 tel 5698 5633

METSA- JA AIATEHNIKA hooldus ning remont
SAEKETTIDE, VÕSAKETASTE teritus ja remont

Protseduur maksab 10 eurot
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb
sageli säärelihastes valu ja krambihooge

Hooli endast ja tule kontrolli
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.

Kirjatööd koos fotodega ning kuulutused ja teated
iga kuu 15. kuupäevaks aadressil: kalev@antsla.ee
küljendus: KUHJAKURV OÜ • trükk KROONPRESS AS
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Kontsertpiknik algab kell 20.00 Haukal
Lugudevestja Piret Päär alustab 18.00 Padasoomäel

Rahvaluulearhiivi nutivõistlus

Püüa vanaema lugu purki!
Eesti Kirjandusmuuseumi rahvaluulearhiiv ja Euroopa
kultuuripärandi aasta 2018 kutsub noori ja vanu tegema
nutikat põlvkondadevahelist koostööd, et salvestada igalt
Eesti vanaemalt üks tema jaoks oluline lugu või laul.
Laste ja noorte ülesandeks on leida salvestusseade (näiteks
telefon) ja koostöövalmis vanaema - vanaisa ning meie
veebilehe kratt.folklore.ee/vanaema juhendamisel koguda
temalt heli- või videolugu. Vanaemade roll on lihtne ja
igapäevane – jagada oma elukogemust noortega!
Osalema on oodatud koolinoored ja tudengid, aga ka teised,
kes vanema põlvkonna sõnumi tulevikku talletamist
vajalikuks peavad. Parimaid kogujaid
eri vanuseastmetes premeeritakse
auhindadega.
Kogumisvõistlus kuulub Euroopa
kultuuripärandiaasta 2018. sündmuste
sekka Eestis.
Euroopa kultuuripärandiaasta mõte
on innustada inimesi väärtustama
nii vaimset, digitaalset kui ka ainelist
pärandit.
Eesti Kirjandusmuuseumi
Eesti Rahvaluule Arhiiv
Euroopa kultuuripärandi aasta 2018

Seto lauluema
Anne Vabarna

