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Kaasavalt
Kuni 10. oktoobrini oli kõigil
võimalus esitada ettepanekuid,
milleks kasutada 15 000 eurot
Antsla valla 2019. a eelarvest.
Tegemist on juba kolmanda
korraga, mil valla elanikel oli
võimalus kaasa rääkida kulutuste osas, küll nappide, ent
siiski. Vallavolikogu otsustas
2019. aasta kaasava eelarve
mahtu võrreldes 2018. aastaga
vähendada ja seda märkimisväärselt - 40% võrra.
Mida toredat on kahe eelmise kaasava eelarve vahenditega ära tehtud? Esimesel korral, 2017. aastal otsustasid
hääletajad, keda tollal oli kokku
79, et Antsla Gümnaasiumi
spordisaal vajab uut tablood
ning linna lastemänguväljak
rajamist (5 000 eurot). Tegevused viidi ellu 2017. aastal.
Aastal 2018 .a sai enim hääli
(173) Kuldre lastemänguväljak,
hääletajaid kokku oli 302.
Enim hääli saanud idee sai
realiseeritud käesoleva aasta
oktoobri alguseks ning on tänaseks lastele rõõmuks kasutatav.
2019. aasta kaasava eelarve
ideed ja ettepanekud on järgmised:

Viinakuu –
ülevaade toimuvast

Jälgige reklaami valla veebilehel ja sotsiaalmeedias ning kui
aeg käes andke toetushääl oma
lemmikideele. Hääletada saab
id-kaardi vahendusel valla veebilehe kaudu. Samuti saab
toetushääle anda vallavalitsuse
kantseleis. Seniks aga saavad
ideede esitajad oma ettepanekuid reklaamida ning kutsuda
inimesi just tema idee poolt
olema.

Oktoober ehk rehekuu ehk viinakuu on Gregoriuse kalendris
aasta kümnes kuu, mille lõpp ei ole enam kaugel. Vallavalitsuse
tööjaotuse mõistes peaks aktiivsem ehitusperiood lõppema
ning hakatakse tasapisi ette valmistama uue aasta plaane ja
tegevusi. 2018. aasta investeerimistegevuse kava sai üsna
ambitsioonikas. Lisaks investeeringute täitmisele on tulnud
ühtlustada hulgaliselt erinevaid kordasid ja määruseid, et uutes
vallapiirides kehtiksid ühesugused toetuste suurused ja
oleksid ühesugused pakutavad teenused.
Palju on veel pooleli. Lähipäevadel peaks alustatama
Kuldre Kooli staadioni renoveerimisega. Samuti peaks jõuluks
uue ilme saama Antsla turuplats, Tsooru Rahvamaja lava ja
rekonstrueeritakse Uue-Antsla Rahvamaja küttesüsteemi.
Lõpusirgel on Linda Rahvamaja, Antsla perearstikeskuse,
Antsla Gümnaasiumi C-korpuse (võimla ja aula osa)
projekteerimine. Nendest kahte viimast soovime esimesel
võimalusel ehitama hakata. Suuremad ehitustööd on pooleli
Kobelas Lusti teel, kus erinevate toetuste näol on võimalik
varem väga kehvas seisus olnud tee asemele rajada uus tee.
Õnneks ei ole kõik pooleli, mõned asjad on valmis ka
saanud. Valla sotsiaaltöötajatele on soetatud uued autod, sest
praegu veel sõitvate elektriautode akud hakkavad väsima. Hea
meel on valminud on Antsla kalmistu parkla ja kaasava eelarve
toel on rajatud Kuldresse avalik mänguväljak, mis on
hulgaliselt kasutust leidnud.
Hea vallarahvas usun, et lõpetuseks on kõige parem soov
nii meile kui Teile: „JÕUDU TÖÖLE!” Samas ärge unustage
kiire tempo juures vahel ka lõõgastuda!

KALEV JOAB,
arenguspetsialist

AVO KIRSBAUM, vallavanem

LIANA NEEVE

Kaasava eelarve vahenditega valminud Kuldre mänguväljak.
1. Nässmõisa ujumiskoha
parendamine
2. Led-ekraan Antsla kesklinna
3. Mänguväljak Uue-Antslasse
4. Välijõusaalide rajamine
Tsooru rahvamaja ja UueAntsla rahvamaja juurde
5. Valla kruusateede parandamine
Kui esimesed 4 ettepanekut on
konkreetsed, siis valla kruusateede remondi ettepaneku esitaja ei olnud täpsustatud, millist

teelõiku eelkõige silmas peetakse ja mis oleks võimalik 15 000
euroga korda tehakse. Et aga
teede olukord on kindlasti oluline, näitas see, et sarnase ettepaneku esitasid kaks inimest. 15
000 euroga saab renoveerida ca
1 km kruusateed. Kus külas ja
milline teelõik korda tuleks
kaasava eelar ve abil teha,
otsustab valla volikogu juhul
kui see ettepanek peaks rahvahääletuse tulemusena saama
enim toetushääli.

ÜP TEADE
Antsla Vallavalitsus teatab Antsla Vallavolikogu 25.09.2018. a
otsusega nr 67 „Antsla valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine” üldplaneeringu, mille
eesmärgiks on kogu omavalitsuse territooriumi ruumilise arengu
põhimõtete ja suundumuste määramine, üldplaneeringu
elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju tuvastamine ning
leevendavate meetmete leidmine.
Sama otsusega algatati keskkonnamõjude strateegiline
hindamine (KSH). Täiendavate uuringute vajadus selgub
planeeringu koostamise käigus.
https://antsla.kovtp.ee/uldplaneering

Kured läinud – kurjad ilmad,
haned läinud – hallad maas ...
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Vallavalitsuse istungitest
Antsla Vallavalitsuse 19.
septembril 2018 toimunud
istungil anti kokku 11 korraldust, neist 5 sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks.
Otsustati väljastada ehitusluba mitteelamu (elamu abihoone), asukohaga Võru maakond Antsla vallas Antsla linn,
püstitamiseks
Otsustati viia läbi hankemenetlus elektrienergia ostmiseks Antsla Vallavalitsuse ametiasutusele ja vallavalitsuse
hallatavatele asutustele.
Anti kaks korraldust raha
eraldamise kohta muusikakoolis õppivate laste õppemaksu tasumise toetamiseks.
Volikogu menetlusse esitati
otsuse eelnõu „Antsla valla
2018-2030 arengukava eelnõu
I lugemine ja avalikustamine”.
Antsla Vallavalitsuse 26.
septembril 2018 toimunud
istungil anti kokku 16 korraldust, neist 7 sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks.
Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks Võru maakonnas Urvaste külas asuvale
kinnisasjale.
Anti projekteerimistingimused kolme tootmishoone
projekti koostamiseks, asukohaga Kobela alevik, Antsla
vald, Võru maakond, ilma
avatud menetlust läbi viimata.
Anti nõusolek isikliku kasutusõigusega koormamiseks
Elektrilevi OÜ kasuks Antsla
vallale kuuluvatele kinnistutele.
Sihtasutusele Võr umaa
Arenduskeskus anti luba paigaldada Võru maakonna välikaart eesmärgiga tagada turistide suunatud liikumine piirkonnas.

Otsustati viia läbi hankemenetlus Antsla linn Raudteejaama ring 7 osalise tänavakiviga katmiseks.
Kiideti heaks kaks hajaasustuse programmi aruannet.
Kinnitati Lusti Lasteaia
hoolekogu koosseis
Anti korraldus korraldatud
jäätmeveog a liitumisest
tähtajaliseks vabastamiseks
aadressil Nurmenuku, Kraavi
küla, Antsla vald, Võru maakond.
Vallavalitsuse määrusega
tunnistati kehtetuks Antsla
Vallavalitsuse 28. märtsi 2011 a
määrusega nr 7 „Teenustasude
kehtestamine” § 6, millega oli
kehtestatud tasu kalmistuhoone kasutamise eest.
Antsla Vallavalitsuse 03.
oktoobril 2018 toimunud
istungil anti 15 korraldust.,
neist 3 sotsiaalhoolekandelise
abi andmiseks.
Anti kasutusluba Antsla
linnas, Keeritiigi pargi katastriüksusele püstitatud mänguväljakule ja Antsla vallas, Antsu
külas püstitatud abihoonele.
Anti korraldus Antsla vallas
Antsla linnas Põllu tn 16 asuva
ehitise lähiaadresside muutmiseks.
Otsustati viia läbi hankemenetlused Antsla valla territooriumi lumetõrjetööde teostamiseks aastatel 2018-2020 ja
Keeritiigi pargi maastikuarhitektuurse ehitusprojekti koostamiseks.
Korraldusega kinnitati korraldatud jäätmeveo hinnakiri.
Tunnistati hankel „ Lusti tee
tänavavalgustuse väljaehitamine” edukaks pakkujaks OÜ
Arturi Elekter ja hankel „Antsla
valla ühisveevärgi ja - kanali-

satsiooni arengukava koostamine” edukaks pakkujaks Alkranel OÜ.
Otsustati suunata volikogu
menetlusse eelnõud: „Antsla
valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise
kord” ja „AS Võru Vesi aktsiate
omandamine”
Antsla Vallavalitsuse 11.
oktoobril 2018 toimunud
istungil anti 13 korraldust,
neist 4 sotsiaalhoolekandelise
abi andmiseks.
Korraldustega kinnitati
Antsla Muusikakooli hoolekogu ja Lusti Lasteaia hoolekogu koosseisu muutmine.
Otsustati sõlmida Antsla
Vallavalitsuse ametiasutuse ja
ametiasutuse hallatavate asutuste elektrienergia ostu lepingud perioodil 01.12.2018.a 30.11.2019.a AS-iga Eesti
Energia.
Otsustati tellida Antsla
metsakalmistu parkla ja teede
rekonstrueerimise lisatööd
seoses kabelihoone ümbruse
parendamiseks Terasteenus
OÜ-lt.
Otsustati tellida OÜ-lt
Äärejuht omanikujärelevalve
teostamine objektidel: Kuldre
kooli staadion rekonstrueerimine ja Tsooru rahvamaja lava
rekonstrueerimine
Volikogu menetlusse otsustati
edastada eelnõud:
• Vallavara otsustuskorras võõrandamine
• Vallavara otsustuskorras võõrandamine
• Antsla Vallavolikogu 25.09.
2018 otsuse nr 68 "Projektis
"Antsla valla tänavavalgustuse
renoveerimine"osalemine"
muutmine.
KERSTI KÄIS,
vallasekretär

Sotsiaalkindlustusameti teade

Sügava puudega täisealiste inimeste
hooldajad saavad lisapuhkepäevi
Alates 1. juulist on tööl
käivatel sügava puudega
täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma
tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva
lisapuhkust.
Lisapuhkepäevi saab oma
tööandjalt küsida töötaja, kes
hooldab oma sügava puudega
lähedast.
Sügava puudega inimese
lähedane on tema õde, vend,
poolõde, poolvend, ema, isa,
vanem või vanavanem,
abikaasa või registreeritud
elukaaslane kooseluseaduse
tähenduses.

Samuti saavad puhkepäevi
kasutada süg ava puudeg a
täisealise inimese eestkostjad
või kohaliku omavalitsuse
määratud ametlikud hooldajad.
Hoolduspuhkust on võimalik võtta kõik viis tööpäeva
kor ra ga või ka päevade
kaupa ja seda saab kasutada
kalendriaasta jooksul.
Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab töötaja selles
tööandjaga kokku leppima ja
selle kohta avalduse esitama.
Vajadusel on tööandjal
õigus küsida hoolduspuhkuse
õigust tõendavaid lisadokumente, milleks võib olla näiteks:

• kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus
hooldatava kohta;
• väljavõte nt rahvastikuregistrist, mis tõendab, et
puhkust kasutada sooviv töötaja on hooldatava lähedane,
eestkostja või hooldaja.
Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest alampalga
määras, mis 2018. aastal on
23,62 eurot päevas.
Puhkusetasu maksab töötajale välja tööandja, kes saab
selle hiljemalt 3 kuu jooksul
pärast puhkuse kasutamist sotsiaalkindlustusametilt tagasi
taotleda.

Rohkem infot tasustatud hoolduspuhkuse kohta leiab sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puudegainimesele#Tasustatud%20hoolduspuhkus
Tööandjatele puhkustasu hüvitamise korra kohta saab infot samuti ameti
kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/perehuvitistel i i g i d / l i s a p u h ke p a e va d - i s a l e - p u u d e g a - l a p s e - va n e m a l e - j a - l a p s e rinnaga#Tasustatud%20hoolduspuhkus

Vallavolikogus otsustati
25. septembril toimunud
volikogu istungil:
• andsid ülevaate algavast
õppeaastast Antsla Gümnaasiumi direktor K atrin
Martinfeld ja Kuldre Kooli
direktor Andrus Kompus;
• algatati „Antsla valla üldplaneering ja keskkonnamõju
strateegiline hindamine”;

• kinnitati projekti „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine” toetuse määramise kord;
• kinnitati „Antsla valla eelarvestrateegia aastateks 20192022”;
• toimus Antsla valla 20192030 arengukava eelnõu I
lug emine ja otsustati, et

arengukava avalik väljapanek
toimub 26. sep-tembrist kuni
10. oktoobrini
2018. a;
• kinnitati „Munitsipaaleluruumide kasutusse andmise ja
kasutamise kord ning üüri
piirmäära kehtestamine”;
• otsustati osaleda projektis
„Antsla valla tänavavalgustuse
renoveerimine”.
HELLE SAVI,
volikogu sekretär-registripidaja

Eve Juhansoni pere kodu.

KALEV JOAB

Kaunis kodu 2018
27. septembril toimus Antsla
Kultuuri- ja Spordikeskuses
konkursi „K aunis kodu”
vastuvõtt, kus tunnustati 2018.
aastal konkursikomisjoni poolt
esile tõstetud Antsla valla
kaunite kodude omanikke.
Antsla Vallavalitsuse
tänukirja ning meene väärisid Eve Juhansoni pere
kodu ning Evelyn ja Raivo
Raagi kodu Antsla linnas,
Loore Jõela kodu Kuldre
külas, Maivi Pilli ja Ustav
Allase maakodu Rimmi
külas ning Lusti Lasteaed
asutuste ja ettevõtete kate-

goorias.
Enne pidulikku vastuvõttu
toimus koolitus istutamisest,
mille viis läbi suurte teadmiste
ning kogemustega Luua Metsanduskooli õpetaja Aino
Mölder. Koolitusel saadi palju
kasulikku infot ja praktilisi
näpunäiteid tänapäevasest
puude ja põõsaste istutamisest
ja hooldamisest.
Vastuvõtul käidi välja mõte
korraldada kõigile varasematele
Antsla valla „Kaunis kodu”
tunnustust väärinud koduomanikele ekskursioon, kus
varasemad võitjad saavad

tutvustada oma kodusid ning
jagada omavahel kogemusi.
Muidugi saab see toimuda vaid
koduomanike nõusolekul.
Antsla Vallavalitsus ootab
aastaringselt vihjeid kaunite
kodude kohta Antsla vallas, et
tunnustada ka neid, kes meil
märkamata jäänud, kuid tunnustamist väärivad. Seniks
soovime palju innustust ja
parimaid loomehetki, aga ka
aega naudinguhetkedeks meie
selle aasta võitjatele!
LIANA NEEVE,
keskkonnaspetsialist

Katuserahadest - läbipaistvalt
Ei saa ka Antsla valla leht
katuseraha teemat käsitlemata
jätta. Põhjusel, et sõna ise
mitteametlik ja halvamaiguline,
kasutan pigem „toetusraha.“
Ametlik nimetus sellistel toetusrahadel eraldaja poolt
vaadatuna on sihtotstarbeline
investeering. Tuleval kevadel
toimuva riigikogu valimistega
seonduvalt on teema eriti
põletav üleriiklikus ajakirjanduses.
Meie koduvallas arutatakse
veel laskmata karu naha üle
samuti elavalt. Seda peamiselt
erinevate sõprus- ja kogukondade seas. Kus iganes
suuremasse seltskonda ei satu,
ikka tuleb küsimusi: mis, miks,
kes, kui palju, kellele, milleks
jne. Samavõrra ja arusaadavalt
on ka reageeringuid ja küsimisi:
äge, lõpuks ometi, millal jne.
Küsimusi on vaat, et enamgi
kui raha ennast, mida ju tegelikult veel pole.
Vana-Antsla ujumiskoht,
mis samuti kirjeldatud toetusele 2017. aastal korrastatud

sai, oli sel suvel vägagi kuum
koht, nagu tänavune suvigi.
Põhjusel, et 2019. aasta riigieelarvet pole veel kinnitatud, ei
saa kirjutada sellest, milleks ja
kui palju Antsla vald 2019.
aastaks toetust saab või ei saa.
Seepärast lühiülevaade toetussummadest, mis eraldati Antslale käesolevaks aastaks ning
mis valdavalt kasutatud on.
Kokku sai Antsla vald
2018. aastaks toetusi 50 000
euro ulatuses. Mida vajalikku
või olulist, nimetatud summaga
ära tehti?

eurot (korraldati taluturu
ideevoor ja elektriliitumine
ning õige pea ( novembris)
paigaldataks 400 m² ulatuses
taluturu alale Unikivi kate).

€
€
1. A n t s l a N o o r t e k e s k u s e
inventari soetus 5000 eurot
( p õ r a n d ava i p, e r i n e va t
köögitehnikat ja diivanite
komplekt).

2. Noortepargi rajamine 10 000
eurot (3 betoonist lauatenniselauda: Kuldre,
Tsooru ja Antsla ning neli
kiikpinki Keeritiigi parki).

3. Taluturu rajamine 25 000

4. Kuldre kooli aula ja valgustuse soetamine 5000
eurot.

5. Urvaste Seltsimaja 5000
eurot (lõõtsa valmistamine
kohaliku pillimeistri poolt
ning seltsimaja II korruse
tuletõrjesignalisatsioon ning
üks tuletõkkeuks).

Aitäh toetajatele, kellele Antslas
toimuv korda läheb ja nad sel
moel meie piirkonda panustavad.
Minu isiklik seisukoht aga
on, et Vabariigi valitsus ja
Riigikogu peaksid sellises
võtmes rahajagamise lõpetama
või vähemalt ümber vaatama
toetamise põhimõtted.
KALEV JOAB,
arenguspetsialist
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Antsla linnaraamatukogu 90
Antsla Linnaraamatukogul oli
10. oktoobril ilus päev – 90.
sünnipäeva puhul olid õnne
soovima tulnud sõbrad ja
kolleegid Antsla valla teistest
raamatukogudest, Võru Keskraamatukogust, oli kultuuriministeeriumi esindaja ja olid
valla esindajad. Aukohal esireas
istusid endised raamatukoguhoidjad, Antsla raamatukogus
töötanud väärikas eas prouad.
Praegu töötavad raamatukogus

Mall Hüvenen ja Claire Piigli,
hiljuti toimunud küsitluses jagus nii mitmelgi vastajal nende
aadressil kiidusõnu.
Mineviku ja oleviku sidus
tervituskõnes väga kenasti kokku Ere Raag – praeguseks pensionipõlve pidav endine raamatukoguhoidja, keda Mall Hüvenen õigustatult raamatukogude
kaitsjaks, Ema Theresaks nimetas. Aastatel 1967–1968 oli ta
Antsla Linnaraamatukogus

lugemissaali juhataja, pärast
seda kuni 1972. aastani Antsla
Linna Lasteraamatukogu juhataja. Aastatel 1972–1974 töötas
Võru Rajooni Lasteraamatukogus lastetöö metoodikuna,
seejärel kuni 1983. aastani
Juhan Smuuli nimelises Võru
Keskraamatukogus metoodikuna, tema põhitegevuseks oli
raamatukogu ajaloo uurimine.
1983–1992 oli Ere Raag Võrumaa Keskraamatukogu metoo-

dikaosakonna juhataja, alates
1992. aastast samas pearaamatukoguhoidja. Muu hulgas on ta
olnud maakonna rahvaraamatukogude metoodilise juhendamise organiseerija ja elluviija
ning raamatukogu ajaloo uurimise ja kroonikate koostamise
juhendaja.
Antsla raamatukogu algusajaks on märgitud 1. aprill 1928,
alustati Antsla algkooli ruumides. 1935. aastal oli kogus
umbes 1000 köidet, sõja ajal
raamatukogu hävis. 1944. aastal
alustati barakis. 1949. aastal

Raamatukogud sotsiaalmeedias ja küsitluse tulemused
Peale kahe valla ühinemist on
Antsla vallas kokku 7 raamatukogu. Vallavalitsus ja vallavolikogu on koostamas analüüsi nende hetkeolukorra ja
tulevikuperspektiivide kohta.
Valdkonnaga on juba tegelenud
valla haridus- ja kultuurikomisjon, on toimunud lugejate ja valla esindajate vahelised
kohtumised raamatukogudes.
Toimunud on ka lugejate/
huviliste küsitlus, millele vastas
kokku 274 inimest – 200
internetis ja 74 paberkandjal.
Küsitluses avaldati arvamust, et
Antsla valla raamatukogud
võiksid rohkem nähtavad olla,
seda eriti sotsiaalmeedias.
Sellest ajendatuna on loodud
ühine Facebooki leht Antsla
valla raamatukogud, sealt on
leitav kontaktinfo, eesootavate

ürituste kuulutused, toimunud ürituste fotod. Samuti leiab sealt
infot raamatukogudesse saabunud uute raamatute kohta, nende
tutvustusi ja soovitusi.
Toome ära kokkuvõtte küsitlusest.
Raamatukogu
• on vajalik 183 + 74, kokku 257
• ei ole vajalik 8
• ei oska öelda 9
Millisest üritusest võtaksid osa (internetis + paberil)
• Kirjandusõhtu 51 + 20, kokku 71
• Kohtumine kirjanikuga 110 + 20, kokku 130
• Kohtumine mõne oma valla ametnikuga 49 + 23, kokku 72
• Koolitus / õpituba 100 + 9, kokku 109
• Seminar Sind huvitaval teemal 83 + 8, kokku 91
• Veel on soovitud: mälumängu 8 korda, käsitööringi 6 korda,
ravimtaimeõpetus 5 korda
Teenused
Kõige rohkem vajatakse printimise, koopiate tegemise, skännimise
võimalust, samuti arvuti- ja nutiseadmete õpet.
Kellaajad ja nädalapäevad
Üldine arvamus on, et praegused ajad sobivad, aga palju kordi on
märgitud ka seda, et mõnel päeval võiks raamatukogud olla avatud
õhtul kell 19-ni, samuti mõnel puhkepäeval, töövälisel ajal.

Vastajatest valdava enamuse
78% moodustasid naised
Vastajatel oli võimalus esitada omapoolseid arvamusi
ja kommentaare. Järgnevalt
mõned neist.
• Kõige olulisem on see, et
raamatukogu jääks, on vähemalt väikeses kohas koht,
kuhu minna. Tähtis on ka, et
raamatukogu varustatakse
korraliku kirjandusega.
• Raamatukogu on vajalik,
laua hädavajalik. See on üks
osa meie kultuurist
• Mina tunnen puudust kirjandusalastest teemaõhtustest.
Kohtumisi kirjanikega on
meil ikka pagana vähe.
Samuti võiks toimudas uute
raamatute tutvustuspäevad-

tegeleti raamatute kojukandega,
lastekogu asutati 1951. aasta
detsembris. Aastal 1956. olid
raamatukogul uued ruumid
kultuurimajas, avati lugemissaal. 1959. a likvideeriti Antsla
rajoon, raamatukogu tööd hakkas suunama ja kontrollima
Võru Rajooni raamatukogu.
1983. aastal oli raamatukogu
remont, seda oli oodatud aastaid. 1984. aastal oli katlamajas
remont, kütmata ruumides tuli
töötada miinuskraadidega. Aga
üks õige raamatukoguhoidja
peabki miinuskraadid ära
õhtud või muud uued lahendused, et inimesel oleks ja
tekiks harjumus raamatukogus käia.
• Võiks korraldada kohtumisi
saadikutega ja valla ametnikkudega. Rohkem võiks
olla informatsiooni valla
töötajate tööde ja tegemiste
kohta.
• Kui lugeda nt vallalehte, siis
tegelikult Antsla vallas raamatukogusid justkui ei olegi
olemas. Tegelikku tööd
raamatute ja kirjanike vastu
huvi äratamiseks teevad
maakonnas ikkagi Võrumaa
keskraamatukogu, selle
juurde loodud MTÜ Järjehoidja ning järgmisena juba
küla- ja kultuuriseltsid.
Elavamat tegevust on märgata just teenuslepinguga
MTÜde haldusse antud
raamatukogude puhul (Sänna, Loosi). Raamatute juurde

Päikseline lõikuspüha Urvaste kirikus
Teist aastat järjest pakkus
Urvaste Külade Selts ennast
kogudusele kampa, et lõikustänupüha üheskoos tähistada.

Eelmisel aastal oli põhjuseks
üle-eestilise näituse „100 teraviljapeenart“ esmaesitlus kirikus, sel aastal tahtsime lihtsalt

seda helget tunnet uuesti
kogeda.
Ja eks ole meil ka tänavu,
mida tähistada: kiriku juures oli
hea õuna-aasta ja kogudus sai
Valgamaale moosivabrikusse
viia mitu tonni õunu. Urvaste
Külade Selts aitas korjata kõige
ilusamad õunad Ubinavurtsu
jaoks, lisaks sai pool tuhat liitrit
mahla kuumutatud ja kottidesse
pandud. Õunad ja annetajad
aitasid alustada ka ühe suure
unistuse elluviimist: kiriku põhjapoolsed seinad on üle paljude-paljude aastate ilusaks
valgeks värvitud ja teised seinad
ootavad oma järge.
Lõikustänupüha kulges suurepärase valguse- ja helidemängu saatel. Ei ole vist palju
paremat kohta valguse ja värvide vaatlemiseks ja jäädvusta-

nägema, ütlevad vanema põlvkonna raamatukoguhoidjad. 4.
veebruaril 1998 avas Toomas
Hendrik Ilves AIP-i ehk avaliku
internetipunkti Antsla raamatukogus. 2004. aastal hakkas
raamatukogus suur pakkimine,
2005. aasta jaanuari keskpaigast
veebruari keskpaigani koliti
praegusesse kohta, vallamaja
teisele korrusele. Palju õnne,
Antsla Linnaraamatukogu!
LIANA ALLAS,
Linda raamatukogu juhataja

juhatada saavad ainult need
inimesed, kes teevad seda
tööd ise suure kire ja pühendumusega ning neid tuleb
tasustada vääriliselt. Seetõttu
arvan, et Antsla vald saab
endale lubada maksimaalselt
kaht kõrgharidusega raamatukogutöötajat (või hoopis
kirjanduse uurijat või hoopis
teatriinimest)
Edaspidine on nüüd vallavalituse ja -volikogu otsustada,
milliseid samme astutakse ning
millist poliitikat hakatakse
raamatukogude osas ajama.
LIANA ALLAS,
Linda Raamatukogu juhataja

Lõikustänupüha

miseks, kui meie kihelkonnakirik. Päike
helkles läbi vitraažide mitmesse nurka.
Antsla muusikakooli õpilased Karl Martin,
Kirke, Kaidi ja Marleen panid noore energiaga helisema oreli ja Jan Indrek viiuli,
pärastpoole pidulauas mängis vilistlane Herbert lõõtspilli.
Aitäh Annika Kõrvojale ja Mariina
Kõllerile laua ettevalmistamise eest, Ene
Torrimile, Erma Kallassele ja kirikukoorile
muusikaprogrammi kokkuseadmise eest!
Palju jõudu ja meelekindlust Üllarile vägeva
kirikumõisa hoidmiseks ja arendamiseks!
AIRI HALLIK-KONNULA

Lõikustänupüha peetakse meil kinnistunud tava
kohaselt oktoobri teisel pühapäeval. Mujal maailmas on tuntud ka oktoobri esimene pühapäev,
novembri neljas neljapäev (Thanksgiving Day
USA-s) või mõni muu päev. Lõikustänupühal
õnnistatakse kirikusse toodud ande ja nende kaudu
tegelikult kogu põlluvilja.
Ma olen tänulik maksude eest, mida maksan, sest see
tähendab, et mul on töö. Selle eest, et pean koristama peo
järel, sest see tähendab et mul on sõbrad. Selle eest, et riided
tunduvad jääma kitsaks, sest see tähendab et mul piisab
süüa. Selle eest, et peab lund rookima ja aknaid pesema, sest
tean, et mul on kodu. Et parkimisplats on jamalt kaugel, see
tähendab, et mul on auto. Suure elektriarve eest, sest mul on
kodus valgus ja soojus. Kellegi eest, kes kirikupingis minu
taga laulab valesti ja kõvasti, kuna tean et ma kuulen.
Pesuhunniku eest laual, kuna mul on riideid mille eest hoolt
kanda. Väsimuse ja valutavate lihaste eest, kuna tean et
olen tohtinud teha tööd. Hommikuse äratuskella eest, kuna
tean et elan.
Lõikustänupüha teenistuselt Urvaste kirikus.
Allikas: EELK kodulehekülg
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Õpime koos robotitega
Kell heliseb, 3. kassi õpilased kogunevad värkstuppa, kus
neid ootavad juba peale õpetaja ka infojuht koos tahvelarvutite ja LEGO robotitega. Algab matemaatikatund.

Sisukas sügis Lusti Lasteaias
Õppetegevus lasteaias on
kestnud juba paar kuud ning
tempo on kõigil kiire. Korda
läinud üritusi on olnud mitmeid
ning sellel aastal tulemas veel
lisaks.
Tagasiulatuvalt võib öelda,
et september oli kiire aeg.
L u s ti l a s tea i a s to i mu s
liiklusnädala raames liiklusteemaline spordipäev, mis
toetas vabariiklikku liikluskasvatuse 2018 hüüdlauset:
„Sina oled ettenäitaja, et tema
oleks ettevaataja!”
Lapsed kogusid teadmisi ja
said kontrollida oma kehalisi
võimeid igas märgijaamas. Viis
keskust läbida sportlike tegevustega ja võimlemisega ikka
tekitas janu ja väsitas. Küll oli
hea enne lõpudiskot vett juua ja
treenida oma lõualihaseid
värsket aedvilja krõmpsutades.
Vahva oli ka see, et koolieelikud ning mõned nooremadki
nakatusid korraliku spordipisikuga.

Külas käis Läti Ozolnieku
lasteaed Bitite ja Valga Kasekese lasteaed. Ozolnieku ja
Kasekese lasteaed osalevad
ühises rahvusvahelises projektis "Loodusest inspireeritud
atraktiivne õppimine". Meile
tuldi külla, kogemusi jagama ja
vahetama.
Külalised olid meeldivalt
üllatunud, saades teada, et
väikese linna metsatukas on nii
tore lasteaed.
Võrdlesime erinevusi Läti ja
Eesti lasteaedade töökorralduses ja õppetegevuses. Õppetegevuses oli meie üllatuseks
lätlastel nõue, et kooli minnes
peavad kõik lasteaia lapsed
kirjutama kirjatähtedega, meil
kirjatähti veel ei nõuta. Lasteaias on toit tasuta, seda küll
mitte igas lasteaias. Ozolnieku
on väike koht. Et hoida lasteaeda töös ja peresid linna
kolimast, tuleb omavalitsus
vastu ja võimaldab lastele tasuta toidu. Kasekese lasteaia
töötajad ei jõudnud ära kiita

K äesoleval õppeaastal
osalevad Antsla Gümnaasiumi
3. ja 6. klasside õpilased robotiõppe uurimuses. Selleks uurimuseks on Tallinna Ülikooli
uurimismeeskond välja töötanud tunnikavad, mis sisaldavad
matemaatikaülesannet ning
õpitut kinnistavaid katseid.
Kahekümnes matemaatikatunnis on õpilase õpilaseks
tunnis robot.
Peale ülesande lahendamist
tuleb sama ülesanne robotile
arusaadavaks teha ehk sisestada
tahvelarvutis vajalikud andmed
vastavas programmis. Lahendus tuleb koos robotiga läbi
mängida, mis on tunni kõige
põnevam osa, sest selgub, kas
katse õnnestub – kas robot
liigub ja tegutseb nii nagu juhendis kirjas. Tunnis tegutsetakse meeskondadena, mille
suurus on 2-3 õpilast. Üheks
tunni eesmärgiks on koostööoskuste ja suhtlemispädevuse

arendamine. Lahendus tuleb
leida meeskonnatöö tulemusena, kus ühiselt arutatakse ja
lahendusi proovitakse, vajadusel küsitakse nõu klassikaaslaselt, kes juba oskab.
Sõbrale seletamine on üks
paremaid õppimise meetodeid.
Robotid panevad õpilased
aktiivselt suhtlema ja liikuma,
sest tahvlis tegutsetakse laua
taga, aga robotiga toimetamiseks tuleb leida ruumi põrandal, kükitada, paigutada esemeid ja mõõta ning taas tõusta,
et asuda järgmise katse kallale.
Robotiõppe eesmärgiks on
muuta õppimine huvitavamaks,
motiveerida õpilasi matemaatikaga tegelema ja seostada
õpitut reaalse eluga. Kokkupuude robotite ja programmeerimisega on ettevalmistus
eluks tuleviku tehnoloogiamaailmas.
Selle uurimusega tahetakse
välja selgitada, kuidas ja mis

mahus on mõistlik ja tulemuslik
roboteid õppetöös kasutada.
Õpperobotid võivad saada
Eesti põhikoolis „tegijaiks“.

3. ja 6. klassi
matemaatikaõpetajate nimel
KAJA SIMISKER

meie kööki ja häid toite. Menüü
on mitmekesine, kokad küsivad
tagasisidet ja iga arvamus
võetakse arvesse. Kiidusõnu sai
ka õuesõppeklass.
Antsla KSK saalis tänuüritusel anti Lusti lasteaiale üle
tänukiri ” Kaunis kodu” asutuste ja ettevõtete kategoorias.
Külas käis keskkonnaspetsialist Helen Kivisild. Kahe
päeva vältel toimus igasugu
huvitavaid loodusega seotud
tegevusi. Õppeprogrammi
eesmärk on õpetada lapsi
ümbritsevat sügisest loodust
märkama ja seoseid looma.
Mängides, uurides ja erinevaid
meeli tööle pannes saadakse
sügisega rohkem tuttavaks.
Rahvusvahelise muusikapäeva raames toimus „Muusikahommik” saalis, millest said
osa ja kaasa musitseerida kõik
kohalolijad.
Üritus „Lõbusad kingad”
hüppasid keksu kõik lasteaialapsed, kes soovisid tantsida

ja osaleda ühisel õuesõppe
päeval.
Tegevused olid kolmes
punktis: keks, tants ja rütmika.
Isegi väikene seenevihm ei
seganud osalejaid. Raskusastmeid, nagu ka lapsi, oli
erinevaid. Väiksemad lapsed
hüppasid ikka jalad koos
„redelist” üles „redelipulkade”
peal, suuremad lapsed seevastu
proovisid, kuidas käib päris
keksukool. Need lapsed, kes
läbisid edukalt kekskasti kooli,
said suunduda tantsima, mida
juhendas liikumisõpetaja.
Kui tantsimisest sai küllalt ja
rütmitunnetus mõnusalt kehasse talletatud suundusid lapsed
rütmiliste tegevuste juurde,
mida juhendas muusikaõpetaja.
Selles tegevuskeskuses, lisaks
rütmikale, said lapsed uudistada ja rühmitada erinevaid
aedvilju nii värvi, suuruse, kuju
kui ka liigi järgi. Samas toimus
näitus „Lõbusad juurviljad”.
„Tunnen, tean, oskan”
projekti raames käis lasteaias
abipolitseinik rääkimas liiklusohutusest koolieelsetele
lastele.
Isadepäevale pühendatud
üritus toimub 13. novembril
kell 16.00. Külla tuleb kinomehaanik Vello Järva-Jaani
kinomuuseumist, kaasas vanad
kinomasinad ja ﬁlmid, mida
vaadata. Ootame kõiki isasid ja
vanaisasid lastega koos lustima!
ELINA ANTSI,
Lusti lasteaed

Külas käis Läti Ozolnieku lasteaed Bitite ja Valga Kasekese lasteaed.

Kaikamäel sai valmis uus
tantsu- ja laululava
Veel sellel kevadel seisid lapsed viimastel pehkinud lavalaudadel,
nüüd on aga Kaikamäel jälle laulu- ja tantsulava. Kõik on oma
etteastetega oodatud, millal aga soovi on. Lava ehitust on
rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest, oma õla
pani alla ka Antsla vallavalitsus.
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Igakuised lauatennisevõistlused Tsoorus
14. oktoobril mängiti Tsooru
rahvamajas lauatennist.
Lauatennise võistluste korraldamine rahvamajas sai alguse
1970. aastate alguses, kui
Lepistu kooli kehalise kasvatuse

õpetaja nakatas lapsed lauatennisepisikuga. Alates neist
aegadest, kuni kooli sulgemiseni 2008. aastal, sellest
haigusest lahti ei saadudki.
2012. aastal pärast pikemat

vaheaega toimusid taas koolist
t o o d u d l a u d a d e l Ts o o r u
rahvamajas lauatennisevõistlused, kus mõõtu võtsid Lepistu kooli vilistlased. Järgmisel
aastal jagati sellel alal juba välja

Tsooru karikas.
Käesoleva aasta kevadel
tuldi Tsooru võistlema Võrumaa väga paljudest piirkondadest. Nii tuligi mõte pakkuda
lauatennisest huvitatuile võimalust igakuulist kokkusaamist. Selleks on nüüd valitud
iga kuu teise laupäeva keskpäev.
Muidugi võib esineda eriolukordi toimumispäeva suhtes, millest teavitatakse varakult.
Mängud toimuvad kolmel
laual ja kõik mängivad omavahel läbi. Eraldi peetakse arvestust kuni 14. aastaste noorte,
naiste ja meeste vahel. Võistleja
saab igalt etapilt punktid, mis
siis 2019. aasta mais summeeritakse. Mängima on
oodatud kõik kel huvi ja selle
eest tasu ei võeta.
KALLE NURK,
Tsooru Rahvamaja juhataja ja
võistluste korraldaja

Suve lõpupidu
22. september toimus noortel
suur „Suve lõpupidu”, kus noored said inspiratsiooni ammutada meie endi valla toredatest
ettevõtetest ja võimalustest.
Kõige lahedam võimalus,
mille olemasolust enamustel
noortel polnud seni aimugi, on
meie vallas asuv lennuväli. Seda
said noored sel päeval huvilendudeks kasutada. Noortel
oli põnev näha, et milline on
meie vald ülevalt poolt vaadates.
Tore ettevõte, mille tegemistes löövad kaasa meie oma
valla inimesed, on põgenemistuba ratastel.
Põgenemistoas tuli ära
lahendada mõistatused ja sealt
välja pääseda. Noored olid
super tublid ja parim aeg oli
alla 15 minuti.
Kohal oli ka muidugi noorte
suur lemmik – burgeriputka.
Ka selline võimalus on meil
vallas olemas ja neid saab
kutsuda erinevatele üritustele.
Veel käis meile esinemas
ansambel Scarlet. Super ägedad
noored on seal pundis ja see
aasta proovivad nad saada Eesti

Jõulud pole enam kaugel
OTSIME KAHARAT KUUSKE
ANTSLA LINNA JÕULUKUUSEKS!
Jõulukuuse kandidaat võiks olla
umbes 14-18 meetrit kõrge
ning kasvama kohas,
kuhu on võimalik
raskete masinatega ligi pääseda.
Infot oodatakse
tel 785 5006, 5349 2922
või e-kirjaga:
liana@antsla.ee

Laulule.
Suured tänud meie helimehele, DJ-le ja muidugi jahimeestele, kes lubasid lahkelt
meil oma hoovi kasutada.
Ilmaga meil muidugi vedas.

Loodame, et noored said
inspiratsiooni meie valla ettevõtetest ja võimalustest.
MARI-LIIS PÄRNA
EERIKA LÄÄTS

HUVITEGEVUSVÕIMALUSED SUURTELE JA VÄIKSETELE
UUE-ANTSLA RAHVAMAJAS
JOOGA – esmaspäeviti kell 18. Juhendaja Maarika Kapp.
Osalustasu 5eur/kord.
Noorte JUMPING treening – teisipäeviti kell 18. Juhendaja
Elis Kroon. Info Kuldre Noortekeskusest, tel 53053142
Laste (ILU)VÕIMLEMINE – kolmapäeviti kell 17.
Juhendajaks Kristi Pai Võrust.
DRAAMARING koolinoortele – toimumised ca kord nädalas,
iga kord lepitakse kokku järgmine sobiv aeg. Juhendaja Annika
Põldsepp.
DJ RING – korra kuus. Juhendaja Viljo Jõela.
KÄSITÖÖRING – teisipäeviti kell 18. Juhendaja Karille
Bergmann, tel 5806 9541. Osalus- ehk materjalitasu 2eur/kord.
NÄITERING – toimumise aeg täpsustub. Juhendaja Karille
Bergmann, tel 5806 9541
PORTSELANMAAL, KLAASISULATUS ja -VITRAAZ –
kolmapäeviti kell 17. Juhendajad Kati Velner ja Evi Zirk
SEGAANSAMBEL – teisipäeviti kell 18 KULDRE

KOOLIMAJAS,
juhendaja Kristina Saar, tel 5330 5632. Oodatud ka uued liikmed!
NAISRÜHM „TAMMETÜTRIKU“ - koos käiakse

URVASTE SELTSIMAJAS. Juhendaja Tiiu Kungus.

TSOORU RAHVAMAJA
LINETANTS – teisipäeviti kell 18.
RAHVATANTS – Tsooru ja Mõniste segarühm, koos käiakse
Mõniste rahvamajja. Juhendaja Kalle Nurk, tel 53472806
KÄSITÖÖ ÕPITOAD – üks-kaks korda kuus. Info Tsooru
kandi kodulehel.
RAHVATANTSU NAISRÜHM – oodatakse uusi liikmeid!
Võtta ühendust Kalle Nurgaga tel 53472806

ANTSLA KULTUURI- JA SPORDIKESKUS
MUDILASTE LAULUSTUUDIO – teisipäeval kell 16.30 3-4
aastased, 17.00 5-7 aastased. Juhendaja Cathlen Haugas.
LASTE LAULUSTUUDIO - Individuaaltunnid toimuvad
kokkuleppel juhendajaga. Juhendaja Eda Hirson, tel 5225469
TRUMMIRING – neljapäeviti kell 13. Juhendaja Henri Otsing,
tel 5267194
BÄNDIRING – kolmapäeviti kell 14. Juhendaja Janek Paeglis.
PÄRIMUSRING – esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 15.30.
Juhendajad Meelika Hainsoo ja Hans-Mihkel Vares, tel 5129492.
PILLIKLUBI – umbes kord kuus kolmapäeviti kell 18.
Juhendajad Meelika Hainsoo ja Koidu Ahk, tel 5129492
NAISANSAMBEL HELISE – kolmapäeviti kell 18. Juhendaja
Eda Hirson, tel 5225469
MEESANSAMBEL „HAUKA VÄGEVAD“ – teisipäeviti kell

18. Juhendaja Eda Hirson.
NAISRAHVATANTSURÜHM „LINDA“ – teisipäeviti kell
19. Juhendaja Maarika Rosenberg, tel 5165751
EAKATE KLUBI „SÜGISMELOODIA“ – kapelli „Sinilill“ ja
lauluansambli kokkusaamised kokkuleppelised. Tantsuring
teisipäeviti kell 15.30, juhendaja Elin Lihten.
KANGAKUDUMINE – teisipäeviti kell 18 (kudumisajad
graaﬁku alusel). Juhendaja Kaili Kalle.
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Uudised aastate tagant

Vanu uudiseid vahendavad
Margus Konnula ja Kalev Joab

Haruldane laulatus Urvastes
Kaks venda ja õde abiellusid korraga.

„Elu“ 10. oktoober
1938 lk 3

Praegusel ajal, kus üldiselt kurdetakse abiellumiste vähesuse üle, annab kõneainet Sangaste
Alalaane talu, kus toimusid korraga kolmed pulmad: abiellusid kaks venda Vernikud ja nende õde.
Laulatus toimus Urvaste kirikus, kusjuures pulmarongist võttis osa üle 100 hobuse. Pulmalistele oli
püstitatud kuni Urvaste kirikuni kokku 16 auväravat ja igaühe juures tuli vaevanägijatele viina anda.
Pulmapeost võttis osa vähemalt 300 inimest.

Urvastlase tähtis leiutis
Dr. J. Kerge leituse varal on kergelt
arstitavad mao- ja soolehaavad.

„Elu“ 21. oktoober
1938 lk 1

Rakveres praktiseeriv sõjaväearst dr. Jaan Kerge on katseviisiliselt tarvitusele võtnud uue meetodi
mao- ja soolehaavade ravimiseks, milline on annud ka seni tagajärgi. Kui seni mao- ja soolehaavu
arstiti kirurgilisel teel (välalõikamisega) ja ka dieediga, siis on dr. Kerge leiutanud mingisuguse rohu,
mida süstib lihaseisse, kusjuures haavad paranevad ning inimene saab terveks ja töövõimeliseks.
Seni on sel teel juba ligi paarkümmend inimest üsna kergelt terveks saanud.
Olgu tähendatud, et dr. J. Kerge on Võrumaa mehi, pärit Urvaste vallast.
„Kolhoosi Elu“
3. oktoober 1958

MEILE KIRJUTATAKSE

Puuduvad kaubad

Sügis on käes. Kaubandusvõrgust puuduvad aga müügilt väga vajalikud sügiskaubad, nimelt
meeste kummisäärikud. Ka naistele on neid müügil ainult mõnes suuruses.
Maaelanikkond on selles osas täiesti unustatud. Urvaste kauplusest võib küll saada talveks vilte.
See on ka hea, kuid porisel ajal on kummisäärikud sügiseste põllutööde juures kõige sobivamaks
jalanõuks.
Kolhoosnikud ootavad...
E. JÕE

Ene on jälle olemas ja ootamas, ikka Urvaste vallamaja II
korrusel, igal kolmapäeval kella
12 – 15. Võib tulla ning jagada
lastega seotud rõõme ja muresid, vanuse ja üksindusega tekkinud mõtteid. Tagatud on see,
et Sind kuulatakse ära, pakutakse tassike teed või kohvi.
Boonuseks võib kaasa saada
Sinule sobiva soovituse edasiseks.

Võimalus on tulla ka liinibussiga Antslast kell 12.50 ja
tagasi saab sõita kas kell 13.24
või 13.45. Kohtumine on
tasuta.
Jätkame oma traditsioonilisi
kokkusaamisi kuldses eas
prouadega. Heaks abiliseks ja
taganttõukajaks meie tegemistele on saanud Saima raamatukogust ja suuremate ettevõtmiste partneriks Kati rahva-

KULTUURISÜNDMUSED

Uue-Antsla Rahvamajas on
LAENUTUSPUNKT
avatud 23.okt, 6.nov,
20.nov, 4.dets ja 18.dets
kell 16.15 - 17.15.

OKTOOBER
25. ﬁlm „Tuulte tahutud maa” / Urvaste Seltsimaja
26. „Etnosfäär” kontsert / Antsla KSK
27. Kohtumine Polygon Teatrikooliga (katsed) /Antsla KSK
27. Uute riiete müük (kaup Soomest) / Uue-Antsla Rahvamaja
28. Liivimaa Noorteorkestri kontsert / Antsla KSK
28. Mälumängu turniiri I etapp / Tsooru Rahvamaja
31. Kohtumine vallaametnikega / Tsooru Rahvamaja
NOVEMBER
02. V-Klubi sünnipäevapidu, ansambel Vana Kallim, Otepää
line-tantsijad / Tsooru Rahvamaja
06. Kohtumine kirjanikega -Kätlin Kaldmaa, Jüri Kolk,
Mudlum (Made Luiga), Peeter Sauter. / Antsla LinnaRMK
07. ﬁlm „Minu sõber kaelkirjak“ / Urvaste Seltsimaja
08. ﬁlm „Mihkel“ / Urvaste seltsimaja
08. Isadepäeva perepäev / Uue-Antsla Rahvamaja
09. Ring FM sünnipäevapidu / Linda Rahvamaja
09. Mardipäeva eelne üritus „Böö-öö” / Antsla Noortekeskus
10. Lauatennise võistlused Tsooru karikale / Tsooru RM
15. ﬁlm „Astrid Lindgreni rääkimata lugu“ / Urvaste
Seltsimaja
15. Kohtumine kirjanikuga, Inga Raitar / Tsooru RMK
16. Etendus „Hullumeelse päevik” Argo Aadli monoetendus
/ Antsla KSK
17. Antsla Muusikakool 45 kontsert / Antsla KSK
25. Discgolﬁ tutvustav treening Uue-Antsla rahvamajas ja
pargis / Uue-Antsla Rahvamaja
25. Mälumängu turniiri II etapp / Tsooru Rahvamaja
28. Muusikaõhtu „Tagasitulek“ Johansonid / Kaika
Seltsimaja
DETSEMBER
01. Jõulukaunistuste valmistamise õpituba / Urvaste
Seltsimaja
01. ﬁlm " Muumid ja talvine imedemaa“ / Urvaste Seltsimaja
02. Jõulutulede süütamine / Antsla kesklinn
03. ﬁlm " Muumid ja talvine imedemaa“ / Urvaste Seltsimaja
07. Karula Rahvuspargi sünnipäevapidu laulumängudega ja
tordiga / Kaika Seltsimaja
08. Jõulu Imemaa ja koduste laste jõulupidu / KSK
09. Heategevuslik jõulukontsert / Linda Rahvamaja
11. Antsla valla eakate jõulupidu / Antsla KSK
21. Antsla valla jõulupidu / Linda Rahvamaja
16. Jõululaat / Uue-Antsla Rm
28. Aastalõpupidu ansambliga Hellad Velled / Uue-Antsla
Rm
29. Aastalõpu pidu / Tsooru

majast. Oleme püüdnud ennast
ka vallavalitsusele rohkem
nähtavaks ja kuuldavaks teha.
Meie kooskäimistel on osalenud 8-10-12 prouat. Info
tegemistest on levinud ena-

masti suusõnaliselt, tuttavalt
tuttavale. „Häid lambaid mahub ikka palju ühte lauta” –
sellest ütlemisest lähtuvalt on
uued huvilised alati oodatud
ja julgelt võib küsida infot

NOOR PEREKOND
OTSIB TASKUKOHAST
MAAKODU.
Oodatud on kõik pakkumised.
Tingimusi ja eelistusi täpsustame edasisel suhtlemisel.
Tel 5344 7197
Müüa küülikuid
kontakttelefon 5300 4321
Uue-Antsla
rahvamajas asuv
KODULOOMUUSEUM
on sügis-ja talveperioodil
avatud ainult kokkuleppel.
Soovitavalt nädalavahetustel.
Kokku leppida saab
tel Varje 5378 6331 või
Ellen 521 8603
ROOSIKU
KÜLAVANEMA
VALIMINE
7. novembril 2018 kell 19.00
toimub Roosiku külas,
Päka talus, Roosiku
külavanema valimine.
Valimistel saavad osaleda ja
külavanemaks kandideerida
inimesed, kes on Roosiku
külla sisse kirjutatud või
omavad selles külas
kinnisvara.
Seoses koolitustega on
Kuldre raamatukogu
SULETUD 12.nov - 16.nov
ja 29.nov.

Saame kokku Ene juures ...
Loodus hakkab ennast puhkusele sättima ja meid kõiki
ootavad ees pikemad tubased
tunnid. See on aeg, mis paneb
meid rohkem keskenduma
oma hingeelule, mõtlema
muredele ja rõõmudele. Ihkame lahket sõna, hinnangutevaba kuulamist, tähelepanu ja
hoolimist. Vajame jõudu, et
seda kõike ise vastu võtta või
teistele jagada.

TEATED

võimaluste ja tegevuste kohta
telefonil 5560 4094 (Ene).
Kaunist sügise jätku soovides
ENE KLAAR

URVASTE SELTSIMAJA JA KÜLAKINO INFO
Tuulte tahutud maa
25.oktoobril kell 19 ja 29.oktoobril
kell 11
Ligi 400 võttepäeva on destilleeritud 60
ﬁlmiminutiks ning seal ei paista midagi
juhuslikku olevat. Igal kaadril ja tegevusel
on õigustus. Lõigud oma asju ajavatest
loomadest-lindudest vahelduvad
maaliliste, kohati isegi liiga magusate
droonilennupiltidega. Tegijad on otsinud
huvitavat valgust, mis maastiku põnevalt
välja joonistaks ja tulemuseks on
abstraktsioonile lähenevad värvi- ja
vormimängud. Pilet 4 € / 3 €

Astrid Lindgreni rääkimata lugu
15.novembril kell 19
„Hing narmendab ja taskurätt kleebib, kui ﬁlmi lõputiitrid lõppematu jadana ees
jooksevad. See on just see ﬁlm, mille puhul sooviks silmi veel enne valguse kätte
minemist kinni hoida ja imelise Nicklas Schmidti muusika saatel toibuda. Ei tahaks
avada silmi maailma ees, mis on (olnud) täis arusaamatut silmakirjalikkust, armastuseta
moraliseerimist ja täiskasvanulikku valehäbi.“ Pilet. 5€ / 4 €

Mihkel

Minu sõber kaelkirjak
7.novembril kell 19.10 Hollandi kogupereﬁlm
Rõõmus lugu lastest ja loomadest. Pilet. 4 € /3 €

8.novembril kell 19
Tõsielusündmustel põhinev Eesti, Islandi ja Norra
koostööﬁlm draama/ põnevik.
„Mihkel ja Vera unistavad kodumaalt Eestist ära
sõitmisest, et kolida kaunile Islandile, võimaluste ja
õigluse maale. Sündmused võtavad ootamatu
pöörde ja Mihkel sureb jubedat surma: tema eestivenelasest lapsepõlvesõber Igor, keda ta peab oma
vennaks, reedab ta. Piiblist tuntud lugu reetmisest
taaselustub päriselulises tragöödias, milles Igor –
kaasaegne Juudas – müüb oma sõbra Mihkli maha
materiaalse kasu nimel.“ Pilet 5€ / 4 €

Eelteadmiseks ja kalendrisse
märkimiseks 1.detsembril
kell 12 toimub jõuluseadete
valmistamise õpituba Annika
Kõrvoja juhendamisel. Samal
ajal saavad lapsed vaadata
Soome uut multikat

Muumid ja talvine
imedemaa.
Sama ﬁlmi näitame ka
3.detsembril kell 19.10
Pilet 3€ ja 2 €
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KIRIKUTEATED
EELK URVASTE PÜHA URBANUSE KOGUDUSES
Talvekuu juhtsõna: „Ja ma nägin püha linna, uut
jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat,
valmistatud otsekui oma mehele ehitud mõrsja.“ Ilm 21:

31. oktoober Usupuhastuspüha, kell 17.00 Urvaste kirikus.
02. november hingedepäev (reedel), kell 16.00 Antsla
surnuaia kabelis
17.00 Urvaste surnuaia kabelis
4. november- Kahe riigi kodanik, kell 11.00 Urvaste kirikus,
16.00 Antsla palvemajas
11. november- Surmast ellu, kell 11.00 Urvaste kirikus
18. november- Valvamispühapäev, kell 11.00 Urvaste
kirikus, 16.00 Antsla palvemajas
25. november -Igavikupühapäev, kell 11.00 Urvaste kirikus,
6.00 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

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

KULDRE RAAMATUKOGUS
ESMASPÄEVAL, 22.OKTOOBRIL kell 12.00 -18.00
Laste- ja noorsookirjanduse tutvustamine ja Sinule sobiva raamatu valimine.
TEISIPÄEVAL, 23.OKTOOBRIL kell 10.00 – 15.00
Huvitavate ristsõnade ja sudokute lahendamine.
KOLMAPÄEVAL, 24.OKTOOBRIL kell 12.00 – 13.00 Uue-Antsla Rahvamajas
Eakate (60+) võimlemine, juhendajaks Silja Vijar. Pane selga mugav riietus, et saaksid
erinevates asendites harjutusi teha.
NELJAPÄEVAL, 25.OKTOOBRIL kell 10.00-15.00
Raamatute ettelugemine vastavalt Sinu soovile. Oska leida õige raamat!
REEDEL, 26.OKTOOBRIL kell 10.00 – 15.00
Sõna- ja loovmängude mängimine.

<

ETTELUGEMISED lasteaias toimuvad vastavalt kokkulepetele õpetajatega
29. OKTOOBRIL on raamatukogu külas Kuldre Kooli algklassidel
30.OKTOOBRIL on raamatukogus võimalus vaadata näitust „Lasteraamat läbi aegade”

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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TALUTURG Antsla turuplatsil 10. novembril kell 9-12. Järgmine turupäev 24. novembril.

