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Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad
suurõppuse SIIL
2.–14. maini kogu Eestit hõlmav ja Kagu-Eestis ning PõhjaLätis kulmineeruv õppus Siil
2018 on taasiseseisvunud Eesti
suurim õppus. Siil 2018 toob
kokku enam kui 15 000 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, kaitseväelast, liitlast, politseinikku ja
päästetöötajat harjutamaks laiapindse riigikaitse tegevusi.
Õppuse peamine fookus on

maakaitse nii konventsionaalse
kui ka tavatu sõjapidamise
raamistikus.
Õppus on jagatud kahte
etappi: 6. maini kestva esimese
etapi jooksul formeeritakse
Kaitseliidu ja Kaitseväe üksused ning saavutatakse lahinguvalmidus. Kaitseliidu kergejalaväekompaniid ja korrakaitseüksused harjutavad koos Polit-

JANEK JOAB

Kevadtorm 2014 Antsla vallas.

Antsla vald
hää väega kotus

Antsla valla arenguseminaril jäi
kõlama küsimus, mida õieti
tähendab Antsla valla tunnuslause – hää väega kotus. Ma
proovisin seal selgitada mõtteid, mille on kirja pannud
lause autorid, kuid koju jõudes
hakkasin mõtlema, et kas meil
ongi nii väga vaja teada, mida
keegi teine selle lausega öelda
tahab? Tegelikult annab meie
valla tunnuslause väga hea võimaluse vaadata enda sisse ja
mõelda, mida see SINU jaoks

tähendab. Oled sa noor või
vana, vaene või rikas, oled sa
üksi või ümbritsetud sõpradest
– mis on see vägi, mis just sind
siin kinni hoiab? Mis on see
vägi, mis sind puudutab? See
võib olla igaühe jaoks erinev. Ja
ma arvan küll, et iga inimene
suudab leida vähemalt ühe
HEA asja, mis tema kodu
(koha) talle kalliks teeb.
On meie endi teha, kuidas
me oma kodukohta näeme ja
teistele näitame. Me võime

sei- ja Piirivalveametiga sisejulgeoleku ülesannete täitmist,
sealhulgas Naiskodukaitse toel
elanikkonna evakuatsiooni läbi
viimist. Naiskodukaitse üks
olulisem ülesanne on õppuse
raames korraldada evakuatsioonipunktide rajamine, tegevuste korraldamine ja tagamine.
Lisaks harjutab Naiskodukaitse kõikides maakondades
evakuatsioonipunktide rajamist.
Õppuse esimese etapi tegevused toimuvad peamiselt 5. ja
6. mail avalikus ruumis tagamaks tegevuste võimalikku
reaalset läbiviimist.
Õppuse teine ehk õppelahingute etapp kestab 7. maist
13. maini peamiselt Võru-,
Põlva- ja Valg amaal ning
Põhja-Lätis, mil 2. jalaväebrigaad koos liitlaste ning
partnerite üksustega harjutab
koostegutsemist vastast mängiva 1. jalaväebrigaadi ning
NATO lahingugrupi üksuste

lõputult kiruda ja võime olla
lõpmatult tänulikud. Ja vahel
teha neid mõlemat lausa samal
ajal, sest nagu laps ei ole paha
vaid tegu, mis ta tegi, ei pruukinud olla kõige toredam,
samamoodi ei ole meie kodukoht halb vaid mõned teod
sellega seoses ei pruugi olla
kõige paremad. Juhtub ka seda,
et kirumisel ja soovil oma kodukohta paremaks teha, ei tehta
vahet, aga see on juba hoopis
teine teema.
Mina ei mõelnud välja seda,
et Antslale oleks tunnuslauset
vaja, aga ma kasutan seda, kui
ühte võimalust öelda, kus on
minu kodu ja miks see on minu

EESTI 100 TAMME projekti raames
toimub
9. mail 2018 algusega kell 15.00

tammeallee istutamine
Tamme-Lauri tamme lähistele
Tammeallee pidulik avamine
kell 17.00

Lisainfo: 5349 2922

Antsla Vallavalitsus

Urvaste Kool

vastu. Siilil osalevad üksused
Ühendkuningriigist, USA-st,
Taanist, Saksamaalt, Poolast,
Prantsusmaalt, Lätist, Leedust,
Belgiast, Kanadast, Soomest,
Rootsist, Gruusiast, Ukrainast
ja Iirimaalt.
Siili kõige aktiivsem tegevus
teises etapis toimub Võru maakonnas Antsla, Võru, ja Rõuge
vallas ning Valga maakonnas
Valga, Otepää ja Tõrva vallas.
Seoses sellega võib nimetatud piirkondades olla rohkem
Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite liikumist ja häirivat
müra, mistõttu palume õppelahingute piirkonnas hoida
mürapelglikud koduloomad
siseruumides.
Õppuse korraldajad panevad kodanikele südamele, et kui
keegi leiab õppuse alalt eseme,
mille puhul tekib kahtlus, et
tegu võib olla ohtliku esemega
(näiteks lõhkemata jäänud
lõhkepakett või muu taoline),
siis kindlasti ei tohi seda ise
puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle
asukoht ja teavitada sellest
kaitseväelasi/kaitseliitlasi või
helistada telefonil 112.
Õppuste raames ei saa alati

KALEV JOAB

välistada ka kahjusid, mis võivad tekkida manöövrite ja harjutuste raames. Kui õnnetu
juhuse tõttu saab õppuse käigus
kannatada kellegi eraomand –
auto, tee, põld, mets, aed vms,
siis palub kaitsevägi viivitamatult ﬁkseerida vahejuhtum
ning võtta ühendust õppuse
tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös
juhtum lahendatakse. Õppuse
korraldajad paluvad inimestel,
kelle vara on kahjustada saanud,
proovida ﬁkseerida ka kahju

tekitaja (auto number, väeosa
nimetus või kaitseväelase/
kaitseliitlase nimi) ning edastada see info tsiviil-sõjalise
koostöö inimestele telefonil
5635 9123, viljar.kurg@mil.ee
Eelmist suurõppust Siil
peeti 2015. aasta mai esimeses
pooles, mil kaitseväe seni
suurimast õppusest võttis osa
üle 13 000 reser vväelase,
Kaitseliidu liikme, ajateenija,
tegevväelase ja liitlasriikide
kaitseväelase.

kodu. Ja uskuge või mitte, aga
see lause mu e-posti sabas
köidab pilku. Viimati lausa nii
palju, et jõudis raamatusse, sest
see ütleb midagi minu kohta, nii
nagu mina ütlen seda kirja
pannes midagi oma kodukoha
kohta.
Aga kui keegi siiski tahab
teada, milline oli see vägi,
millest sündis Antsla valla
tunnuslause – hää väega kotus
–, siis siin need mõtted on:
Väga paljud on leidnud oma
koha, mis on kolmanda meelega
tajutav justkui see kõige õigem, täis
väge, mis kõnetab. Paljude jaoks on
selleks kohaks Antsla vald.
Ühest küljest armastavad paljud seda maanurka, sest siin tõesti
ongi hea, teisest küljest võib siin
kandis tajuda väe olemasolu, mis
mujal on tänapäevase infotulva alla
mattunud.
Vägi peegeldub ka inimestes,
kes siin elavad ning kes leiavad endas
jõudu elada nii, et sellest saavad osa
kõik, kel süda ja hing vähegi avatud.
Vanad lood ja legendid ei
tundugi nii võimatud. Juhtuda võib
nii mõndagi…
Om kuis om, kimmas om tuu,
et tan om hää kotus ja väge kah
jakus.
Mis veelgi olulisem, siinset väge
saame üheskoos võimendada.
Tervitades
EVELYN TÕNISTE
Antslast, mis om üts hää väega
kotus!

Antsla vallavalitsus on eelmiste aastate Teeme ära talgutel
korraldanud talgusupi jagamise, sõltumata sellest kas talguid eest
vedav ja korraldav isik või meeskond on selleks ise soovi avaldanud.
Sel korral teeme teisiti!
Lehe kokkupanemise hetkel on Teeme ära veebilehel registreeritud talguid Antsla vallas 12 erinevas kohas. Mõned neist ka
eravaldustes. Mitmed registreerunutest lubavad talgupäeval
talgusuppi. Kindlasti on neid kes korraldavad talgusupi
omavalitsusest sõltumata, kuid osad soovivad valla abi. Antsla
Vallavalitsusele pole esitatud ühtegi sooviavaldust.
Üleskutse kõigile, kes on 5. mail korraldamas Antsla valla
territooriumil (ainult avalikult kasutavates hoonetes ja territooriumil) koristustalguid. Palun andke hiljemalt 1. maiks
teada, kes soovib talgutel osalejatele pakkuda talgusuppi.
Kirjutage kalev@antsla.ee või helistage 5040 701.
KALEV JOAB, arenguspetsialist
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Vallavalitsuse istungitest
Antsla Vallavalitsuse 21. märtsil 2018
toimunud istungil anti 13 korraldust, neist 5 sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks.
Anti korraldus projekteerimistingimused Lusti päikeseelektrijaama rajamiseks.
Riigihanke”Linda rahvamaja rekonstrueerimisprojekti
koostamine” edukamaks pakkujaks tunnistati Maverick OÜ.
Väljastati kasutusluba Ede-Markuse päikesepargile.
Korraldusega määrati Antsla linnas Soo tn 2 asuva
katastriüksuse 14401:008:0181 uueks lähiaadressiks Soo tn 4.
Korraldusega moodustati katastriüksus maa ostueesõigusega
erastamiseks.
Antsla valla esindajaks Võru maakonna turvalisuse nõukogusse
määrati vallavanem Avo Kirsbaum.
Antsla Vallavalitsuse 27. märtsil 2018
toimunud istungil anti 9 korraldust ja kehtestati 1 määrus.
Sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks anti 6 korraldust.
Tunnistati kehtetuks lihthankemenetlus „Tsooru rahvamaja lava
rekonstrueerimine“ .
Kinnitati Antsla valla 2018. aasta huvihariduse ja huvitegevuse
kava.
Määrusega „Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks
kasutamise kord „ kehtestati ametiautode kasutamise üldsätted ja
kasutajate kohustused ning isikliku sõiduauto ametisõitudeks
kasutamise kulude hüvitamise tingimused.
Antsla Vallavalitsuse 04. aprillil 2018
toimunud istungil anti 8 korraldust, neist 5 sotsiaalhoolekandelise
abi andmiseks.
Maakorralduslikke küsimuste lahendamiseks anti 2 korraldust.
Antsla Vallavalitsuse 11. aprillil 2018
toimunud istungil anti 6 korraldust.
Sotsiaalhoolekande valdkonnas anti 3 korraldust.
Otsustati soetada Antsla Vallavalitsusele sotsiaalteenuste
osutamiseks invatranspordiks kohandatud sõiduauto Opel
Combo-D.
Anti nõusolek avalike ürituste „Hauka laat” ja Hauka romuralli”
korraldamiseks.

Hajaasustuse programm on avatud
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele tagada head
elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Programmist toetatakse
järgmisi valdkondi: veevarustussüsteemide rajamine, kanalisatsioonisüsteemide rajamine,
majapidamisele juurdepääsuteede rajamine, ja automaatsete
elektrisüsteemide paigalda-

mine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Maksimaalne toetuse suurus majapidamisele on 6500
eurot, seejuures tuleb arvestada
33-protsendilise omaosalusega. Programmist eraldatud
toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal (20132017) programmist saadud
toetuse summa.
Toetuse taotlejaks saab olla
füüsiline isik, kelle alaline elu-

Veel sotsiaaltoetustest
Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest. Eelistatakse abimeetmeid, mis on
suunatud võimaluste leidmisele
ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu
võimalikult iseseisvalt. Mõningatel juhtudel tuleb aga toetada
inimesi rahaliselt.
Juba veebruarikuu lehes sai
põgusalt välja toodud, millised
on abivajadusest sõltuvad toetused rahvastikuregistri järgsetele Antsla valla kodanikele.

Tänases lehes tahaks täpsemalt
lahti kirjutada, kuidas neid
toetusi taotleda, kes on õigustatud toetust saama ja milliseid
dokumente on vaja esitada.
Abivajadusest sõltuvad
toetused on:
•Toetus ravikulude hüvitamiseks ja abivahendi soetamiseks.
• Toetus koolitarvete, riiete ja
jalanõude soetamiseks.
• Toetus haridusasutuses laste
toitlustamise kulude hüvitamiseks.

koht on taotluse esitamise aasta
1. jaanuarist majapidamine,
millele projektig a toetust
taotletakse.
Taotlejal ei tohi olla riiklike
või kohalike maksude osas
maksuvõlga, v.a. juhul, kui see
on ajatatud.
Projekti ajalise kestvuse
arvestus algab toetuslepingu
sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud
31. oktoobriks 2019.
Taotlusi saab esitada
•Toetus küttepuude soetamiseks.
Kõigi nende toetuste taotlemisel tuleb vallavalitsuse sotsiaalametnikule kirjutada avaldus ja esitada kõigi pereliikmete
pangaväljavõtted. Samuti tuleb
esitada arved, mis näitavad
perekonna kulutusi küttele,
elektrile, pr ügile, veele ja
kanalisatsioonile. Andmete
esitamisel on mõistlik koos
ametnikuga analüüsida, kui
palju jääb inimesele kätte raha
ja millist abi saab osutad.
Toetuse saamiseks peab inimesele kätte jääv summa olema väiksem kui kahekordne

kuni 11. juunini 2018. aadressil
F.R.Kreutzwaldi 1 66403
Antsla Võru maakond või eposti aadressil vald@antsla.ee
Programmi taotlusvormid
ja täpsem info on leitav aadressil https://www.eas.ee
/teenus/hajaasustuseprogramm
Antsla vallas saab hajaasustuse programmi kohta
infot majandusnõunik Rain
Ruusalt tel 782 1905, 503 2057
ja e-mail rain@antsla.ee
RAIN RUUSA,
majandusnõunik
riiklik toimetulekutoetuse piir,
mis on sellel aastal 280 eurot
ühe inimese kohta. Kui perekonda kuuluvad kaks täiskasvanut, siis on riiklik toimetulekutoetuse määr 140+112
s.o 252 eurot, järelikult on
kaheliikmelise pere toimetuleku määr 504 eurot, millest
väiksema sissetuleku korral võidakse maksta toetust.
Kui on mure, tulge ja rääkige valla sotsiaalametnikega,
koos on suurem võimalus abi
leidmiseks. Ilusat kevade jätku!
KERSTI KÕRGE,
sotsiaaltöö peaspetsialist

Eelinfo augustis toimuvale digioskuste- ja arvutikoolitusele

KERSTI KÄIS, vallasekretär

Vallavolikogus otsustati
20. märtsil toimunud volikogu istungil:
- Kinnitati uus Antsla valla põhimäärus;
- Kinnitati Antsla valla teehoiukava aastateks 2018-2020.
Investeeringuteks ettenähtud summa on 463 517 eurot ja
hooldustöödeks ettenähtud summa 100 000 eurot;
- Otsustati kasutada põhihariduse otsekulu gümnaasiumiastme
õpetajate töö tasustamiseks 11 200 euro ulatuses;
- Otsustati võõrandada otsustuskorras MTÜ-le Tsooru
vabatahtlik päästekomando Antsla vallale kuuluv
päästekomando vara;
- Kinnitati uueks vallavalitsuse liikmeks majandusnõunik
Rain Ruusa, kuna vallavalitsuse liige Kristjan Vilu esitas
14. märtsil tagasiastumise avalduse seoses töökoha
vahetusega;
- Otsustati kaasﬁnantseerida projekti „Uue-Antsla rahvamaja
keldrikorruse renoveerimine” summas kuni 34 200 eurot.
HELLE SAVI, volikogu sekretär-registripidaja

Valla arenguseminar
Kaikamäel
Antsla Vallavalitsus koostöös Cumulus Consulting OÜ-ga
korraldab Kaika seltsimajas laupäeval 12. mail 2018 kl 14.00 17.00 valla arenguseminari. Osalema on oodatud kõik
huvilised. Saab öelda sõna sekka valla arendustegevuse
kujundamisel.
ANTSLA VALLAVALITSUS

Antsla vallavalitsuse
Kuldre teenuspunkt
Vastuvõtuajad E 09.00 - 12.00 12.30 - 15.00 T 09.00 - 12.00
Sotsiaaltöötaja vastuvõtt N 09.00 - 12.00 - 12.30 - 15.00
Maarika Tikman, sotsiaalnõunik 5290 722
Kersti Kõrge, sotsiaaltöö peaspetsialist, 5342 5707
Antsla valla üldtelefon 785 5164 (Antslas)
e-post vald@antsla.ee üldtelefon Kuldres 785 7304

Vastavalt Baltic Computer
Systems pakkumisele toimub
22. augustil koolitus Antsla
valla elanikele, kes vajaksid
juhendamist või järeleaitamist
arvuti või ID-kaardi/MobiilID kasutamisel.
Koostöös Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerimiga on ellu kutsutud üleeestiline koolitusprogramm,
mille raames toimuvad 8tunnised kontaktkoolitused
perioodil 2018 -2021. Koolitusprogramm kuulub ka Eesti 100

kingituste hulka, eesmärgiga
tõsta elanikkonna digitaalselt
kirjaoskust, mille tulemusena
võiks oluliselt paraneda ka
KOV-ide ja kodanike omavaheline e-suhtlus. Koolitust
toimub 1-päevasena.

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. Kooli-

@

Koolitusgrupi suurus on
minimaalselt 15 inimest (vanuses 16 - 1….) - koolitus sobib
väga hästi just vanemaealistele!
Varasem kokkupuude arvuti või IKT-ga ei ole vajalik!!

tusele tulijad peaksid kaasa
võtma oma uuendatud sertiﬁkaatidega ID-kaardid 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
Joab 5040 701
BALTIC COMPUTER
SYSTEMS

Antsla Vallavalitsus toetab korteriühistute toimimist
Antsla Vallavolikogu 2017.a
jaanuarikuu volikogu määruse
alusel saavad vallalt toetust
küsida Antsla vallas registreeritud korteriühistud.

siis 500 eurot on võimalik saada
vallast ning 500 eurot tuleb
ühistul lisada omalt poolt.
Vallavalitsuse poolse toetussumma ülemmäär on 1000 €.

Toetust eraldatakse järgmisteks
tegevusteks:

Toetuse saamiseks esitatakse
Antsla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) järgmised
dokumendid:

1) parkla ehitamine või laiendamine;
2) jäätmemajade rajamine
(eelistatud on korteriühistute koostöö);
3) kõrghaljastuse ja/või haljasalade rajamine/parendamine;
4) mängu- ja/või spordiväljakute-, atraktsioonide
rajamine/parendamine
(eelistatud on korteriühistute koostöö);
5) rattahoidlate, pesukuivatuskohtade jms rajamine
ja/või parendamine.
Toetamise põhimõte on järgmine. Kui korteriühistu soovib
mõne ülalnimetatud tegevuse
jaoks investeerida 1000 eurot,

1) kir jalik taotlus, milles

esitatakse taotleja nimi,
registrikood, asukoha aadr e s s, e s i n d a j a j a t e m a
kontaktandmed (telefon,
e-post jms) ning taotletav
summa;
2) tegevuste täpne plaan,
kirjeldus ning vajadusel
illustratiivsed vaated koos
selgitusega;
3) korteriühistu üldkoosoleku
protokoll planeeritud tege-

vuste kohta;
4) vähemalt kahelt ettevõtjalt
võetud hinnapakkumus või
täpne kalkulatsioon teostatavate tööde maksumusega;
5) maa omaniku nõusolek, kui
soovitakse ehitada ehitis/
rajatis võõrale maale.
KALEV JOAB,
arenguspetsialist
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MTÜ „Sügismeloodia“ saab
tänavu 25-e aastaseks. Eesmärgiks oleme seadnud vanemaealiste vallaelanikega tegelemise, nende vaba aja sisustamise ja mitmekesistamisega.
Meie põhilised ettevõtmised on
seotud isetegevusega. Sügistalveperioodil saavad kokku
laulukoor, tantsuring ja kapell
praktiliselt igal nädalal, et
harjutada uut kava ja kinnistada
varemõpitut. Kevad- ja suveperioodil on meie ajakava hõredam. Osaleme oma esinemistega valla poolt korraldatud
üritustel, maakondlikel pidudel
ja samuti Lõuna-Eesti piirkondlikel kokkusaamistel.
Lisaks eeltoodule korraldame kohtumisi meid huvitavate inimestega, teeme väljasõite Eestimaa tundmaõppimiseks, pole ka unustanud
Lätimaad. Traditsiooniks on
saanud meie seltsi liikmete
sünnipäevade tähistamine, samuti kohtumised eakaaslastega
teistest valdadest.
Käesoleval ajal on seltsis
28 tegevliiget, ülekaalus on
naisliikmed. Liikmeskond on
põhiliselt Antsla linnast ja selle
lähiümbrusest. Seoses Antsla ja
Urvaste valdade liitumisega

vallavalitsuse poole abi saamiseks. Arvame, et vallavalitsus
toetab igati meie tegemisi, sest
üle 60-e aastaseid on valla
elanike üldarvust praktiliselt
30% (täpsemalt 29,6). See on
väga arvestatav osatähtsuse
protsent ja põhjus miks me
väga loodame vallapoolset
toetust. Meie seltsi võib astuda
ka toetajaliikmena, see tähendab et ei ole kohustust ringide
tööst osa võtta, kuid osaleda
kohtumistel, väljasõitudel ja
teistel seltsisisestel üritustel.

25

MTÜ „Sügismeloodia“ ootab uusi liikmeid
eelmise aasta lõpus ja meie
tänavuse aastapäevaga ootame
endi hulka uusi liikmeid, seda
ka Antslast kaugemal olevatest
küladest. Väga ootame oma

seltsi meesliikmeid. Huvi tundvatel eakatel palume endast
teada anda, samuti sellest, millega sooviksite koos teiste omavanustega tegeleda. Peale ise-

XV Võrumaa Maateatripäev Uue-Antslas
01. aprillil võõrustas UueAntsla rahvamaja juubelihõngulist maakondlikku žanripäeva
– XV Võrumaa Maateatripäeva. Maateatripäeva hakati
korraldama 2003. aastal ning
korraldamine käib nn külakorda erinevaid maakonna rahva- ja kultuurimajasid mööda.
Sel aastal registreer us
7 truppi, kuid Puiga rahvamaja
näitetrupp jäi kahjuks haigestumiste tõttu eemale ning teatripäeval osales 6 harrastusteatrit.
Teatripäeva avasid ja lõpetasid meie oma valla näitetrupid. Võimsa avalöögi andis
väga professionaalse lavastusega „Mis teil viga on?“ (autor
Ragna Jõela, lavastaja Laine
Keerov) Tsooru külateater ja
viimase etendusena astus lavale
Uue-Antsla rahvamaja näitering etendusega „Waene Paul“
(auto AMBA, lav. Ellen Varov).
Veel sai näha Sulbi külateatri
lõbusat lugu „Kae kos pandse
plõnni!“ (autor ja lavastaja Airika Saamo), Lasva näitetrupilt
„Näitelust“ etendust „Suur
juhus“ (autor Asta Hiiesalu, lav.
Elenora Aida) ja trupilt „Hää-

nali“ etendust „Tähtis kutse“
(autor ja lav. Elenora Aida) ning
Rõuge rahvamaja näitering esitas I vaatuse pikemast etendusest „Astuge edasi“ (autor Erki
Aule, lav. Riina Kööts).
Lisaks saalitäiele pealtvaatajatele vaatas etendusi ka professionaalidest koosnev nõukoda,
kuhu kuulusid Marje Metsur,
Aire Pajur ja Heino Pall. Peale
iga etendust andist nõukoda
truppidele tagasisidet, jagas
head nõu ja näpunäiteid. Nõukoda jagas ka eripreemiaid,
mille saajateks olid: Liis Keerov
särtsaka venelanna karakteri
eest („Mis teil viga on?“), Margit Tappo – „tegelik“ pansionaadi juhataja („K ae kos
pandse plõnni!“), Piret ja Aare
Kahre – kinoseansi suhteeksperdid („Suur juhus“), Robert
Jõela nalja täpse doseerimise
eest („Astuge edasi!“), Selgur

Karl Martin
Kambek.

Sepp moeguruna kehastatud
rolli eest („Tähtis kutse“),
Karille Bergmann ajastutruu
daami rolli eest („Waene Paul“).
Eripreemia pälvinud said tõmmata endale loosi alusel kingituseks teatrikülastuse kahele.
Kõik trupid ja lavastajad
said pärjatud tänukirjaga ning
väikese meenega meie kohalikelt meistritelt – lavastajad
said Urvaste Külade Seltsi
kinkekomplekti ning trupid
maiustamiseks Wertoni imemaitsvat sepikut koos punapeedi määrdega. Lavastajatele
kuulus kingituse juurde ka
Kubija spaa ja saunakeskuse
pääse kahele. Kõigi pileti ostnute vahel loositi välja samuti
teatripileteid ning spaa ja saunakeskuse pääse kahele.
Kuna oli juubeliaasta, siis
anti maateatripäevaks välja
brožüür maateatripäevade ajaloost ning käesoleva aasta osalejatest. Trükis kingiti tänumeenena kõikidele osalejatele
ning mõningane kogus jäi ka
pealvaatajatele. Juubelitrükise
koostamise juures oli suureks
abiks Maie Pau ning toime-

tegevuse võiks ju olla näiteks
käsitöö, kokandus, aiandus jne.
Kui soovid on teada ja ka soovijate arv, siis mõtleme üheskoos, mismoodi seda asja kor-

tamisel aitas kaasa Airi-Hallik
Konnula.
Lõunapausi ajal hoidis
lõõtsamuusikaga tuju üleval
Herbert Konnula. Päeva lõpetasime juubelile kohaselt uhke
tordiga, mille valmistas Hanna
Bergmann.
Kogu päeva juhtis Siiri
Põldsaar, heli-ja valgustust
sättis Henri Otsing, pildi- ja
videojäädvustust tegi Kalle
Nurk. Lõunasupi esinejatele
valmistas Nõiariik. Minu suur
tänu kohapealsetele abilistele:
Vaike Põldsepp, Karille Bergmann, Anti Värton, Ellen
Varov, Annika Põldsepp, Maria
Värton.
Täname ka toetajaid, kes
aitasid meie kingilauda täita –
Kubija hotell ja loodusspaa,
Vanemuise teater, Ugala teater,
Rakvere teater, Alle-Saija
teatritalu.
Üritust rahastasid Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital, Eesti Kultuurkapitali
Võrumaa ekspertgrupp, Võrum a a O m a va l i t s u s t e L i i t ,
Rahvakultuuri Keskus, Antsla
Vallavalitsus.
KATI VELNER,
Uue-Antsla rahvamaja

raldada saab. Oleme teadlikud,
et kõige suurem mure on tõenäoliselt transpordis. Kui saame soovid ja soovijad kirja, siis
on võimalik pöörduda näiteks

Kui olete otsustanud
MTÜ „Sügismeloodiaga“
liituda või tunnete vähemalt
huvi meie tegemiste vastu,
siis andke meile endast
teada telefonidel 504 5784
Maivi Pill või 524 5885 Asta
Abiline. Vestluse käigus tahame teada Teie nime, elukohta,
milliste tegevuste vastu huvi
tunnete, transpordi võimaluse
või vajaduse kohta, oma telefoni numbrit. Samas ootame
ettepanekuid, mida omaltpoolt
sooviksite või soovitate.
MTÜ „Sügismeloodia“ nimel
MAIVI PILL

Võrus Kubijal hariti eakaid
ja nendega tegelevaid
spetsialiste
6. aprillil oli võimalus osa saada Viljandi Pensionäride Liidu
korraldatud seminar-konverentsist" Eakad 100 aastases Eesti
Vabariigis" Võrus Kubija hotell- loodusspaas.
Ettekandeid esitasid ning küsimustele vastasid oma ala
juhtivad spetsialistid.
Hooldekodude rahastamine - Kaia Iva, sotsiaalkaitseminister.
Parim omavalitsus eakale - Jaanika Gedvil, Viljandi
abilinnapea.
Muudatused seadusandluses, tervishoius ja sotsiaalhoolekandes 2018 aastal - Helmen Kütt, riigikogu liige.
Tasuta ühistransport - Helir-Valdor Seeder, riigikogu liige.
Haldusreform - Jaak Aab, riigihalduse minister.
Kohaliku omavalituse korraldatavad sotsiaalteenused
eakatele ja nende rahastamise üldpõhimõtted - Livia Kask,
Viljandi linna sotsiaalameti juhataja.
Kasulike teadmisi kogunes ja edaspidi on vähemalt
kondikava selge, milliseid seadusi põhjalikumalt uurides saab
eakatele abiks olla.
Kõikides omavalitsustes on olemas oma valdkonda hästi
tundvad spetsialistid. Ehk jääb puudu lihtsast, empaatilisest
suhtumisest ja sõnaselgest sõnumist. Kantseliitkeel on
arusaadav vähestele üle keskea inimestele.
Omavalitsust murega külastav kodanik peaks lahkuma
kergendusega ja tundma et vald on tõesti abi ja tugi.
VIRVE ÜPRUS, pensionär

Noored muusikud sillutavad teed
12. aprillil 2018 algusega kell
15.00 toimus Kuusalus konkurss „Klaver saatepillina“,
kuhu oli kutsutud õpilasi
osalema kõikidest muusikakoolidest üle Eesti. Kohale oli
saabunud õpilasi seitsmest
koolist. Rõõm on tõdeda, et
muusika alusharidus on muutunud mitmekesisemaks, õpilastele on loodud võimalused
ennast teostada läbi koosmusitseerimise rõõmu, andes
nii üksteisele innustust ja

motivatsiooni.
Antsla koolist võtsid sellest
konkursist osa noor pianist
Karl Martin Kambek ja viiuldaja Jan Indrek Tamm. Mõlemale oli see esmakordne sellelaadne kogemus. Züriiks olid
tunnustatud soolopianistid ja
kammermuusikud Age Juurikas ja Maarit Saarmäe.
Meie muusikuid hinnati II
koha vääriliseks. See on suur
tunnustus, mis annab jõudu
edasisteks pingutusteks. Esine-

mised väljaspool koduseinu on
hoopis uus kogemus. Õpilane
peab end proovile panema tingimustes, kus võib juhtuda, et
esinemisnärv on veidi suurem
kui kodus harjumuspärases
keskkonnas mängides. Konkursil sai selgeks, et palju tööd
on ära tehtud, aga ka see, kui
palju on veel teha, et heaks
mängijaks saada. Tee suure
muusika juurde on pingerikas,
vaevaline, täis tagasilööke aga
seda suurem on rõõm kui

õnnestub kasvõi natukenegi
ja veelgi suurem on rõõm, kui
tehtud töö ka tunnustust
leiab.
Niisiis sillutagem teed,
mis viib suurde muusikasse,
sinna, kus lõpevad pingutused ja jääb vaid puhas
rõõm – RÕÕM MUUSIKAST!
ENE TORRIM,
Antsla Muusikakooli
klaveriõpetaja
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Kasulik päev AS Antsla-Innos
29. märtsil käisime koolikaaslastega projekti „Koolipingist
ettevõtjaks“ raames töövarjupäeval AS Antsla-Innos.
Päeva alustasime ekskursiooniga Inno suurtes tööruumides koos ekskursioonijuhi Viktor Vartšuniga, kes
andis hea ülevaate Inno masinatest ja töökorraldusest. Eriti
jäi meelde erinev tehnoloogia
ning detailide digitaliseerimi-

seks mõeldud maleruudustikuga sarnane laud. Saime uudistada ja küsimusi esitada.
Selgusid meid juhendavad
töötajad, kelle juurde läksime
töövarjuks.
Elamuseks oli ka Inno
sööklas maitsev lõunasöök.
Päev jätkus iseseisvalt, varjutades mõnda töötajat. Avanes
erakordne võimalus tutvuda
kodukoha suurima tööpakkuja

Hea ettevõtja – loodame Sinu abile, et meie noored saaksid väärtusliku kogemuse
õpilasmalevas. MTÜ Valgamaa Noorsootöökeskus TANKLA korraldab malevat juba
kolmas kord, tegemist on igati usaldusväärse partnerina. Olen ise TANKLA malevas
rühmajuhina kaasa löönud ja mul on hea meel, et nad on otsustanud oma tegevusse haarata ka
Antsla valla. Lisainfo saamiseks võib julgelt pöörduda merle@antsla.ee või tel 5647 2632.
MERLE TOMBAK, kultuuri- ja noorsootööspetsialist

KARL JOOSEP
PÕLDSEPP,
Antsla Gümnaasium

Karjääripäev Antsla Gümnaasiumis

Kevin Keerov.

LIIVIA REBANE

Kevin Keerov rääkis karjäärist,
soovitas kõigil ennast treenida, et olla
terve ja tugev. Tuleb olla ettevõtlik ja
palju tööd teha oma unistuste täitumise nimel. Tuleb enne mõelda,
mida facebookis üles riputada.
Andre Kurg rõhutas, et kui on
unistus saada rallisõitjaks, siis tuleb
sellega tegelda juba varakult ja
liikuda tasapisi unistuste poole, teha
järjepidevalt trenni ning kui ollakse
sihikindel, siis tulevad medalid,
karikad.
Egely Pruuli alustas tantsimisega
juba seitsmeaastaselt tantsuselts
„Pärliines“. Kui on unistus saada
heaks tantsijaks, siis tasub selle
nimel endaga vaeva näha. Kindlasti
ei tohi alla anda ja tantsida tuleb
vabatahtlikult, mitte õpetaja käsul.
Raido Ränkel toonitas, et tähtis
on tegeleda liikumise ja spordiga.

Õpilaste tagasiside oli positiivne. Muuhulg as mõned
mõtted tagasiside lehtedelt ja
vestlustest.
Kaarel Kender soovitas hästi
õppida, oluline on keelte õppimine.
Samuti soovitas ta hoida puhtust
enda ümber, kasutada kilekottide
asemel paberist kandekotte.

Andre Kurg.

LIIVIA REBANE

Sportimise ajal tuleb vett juua.
Ühegi ebaõnnestumise või raskuse
puhul ei tohi alla anda.
Margus Siilik rääkis palju
huvitavat ettevõtlusest ja loodusest.
Kui tekib idee, siis tuleks mõelda,
kuidas seda teostada, kes seda toodet
vajab. Ei tohi karta, tuleb olla julge
ja kontakteeruda inimestega, kes
aidata saavad. Ei tohi olla raamides,
tuleb mõelda laialt ja loovalt.
Navitrolla rõhutas, selleks et
milleski väga hea olla, tuleb palju
pingutada. Pole mõtet teha elus
seda, mis ei meeldi. Eesmärkide ja
unistuste nimel tuleb palju vaeva
näha.
Anita Varik rääkis näonaha
hooldamisest, et nägu tuleb hommikul ja õhtul pesta. Punnid tulevad
liigse magusa söömisest. Veel rääkis
ta ettevõtja raskustest ja rõõmudest.
Toomas Saamo rääkis oma
välismissioonidest, ohtudest ja erinevatest kultuuridest. Tähtis on tiimitöö, eriti sõjaväes. Kõige tähtsam on
oma riigi kaitsmine. Ta rõhutas, et
elu Eestis on palju rahulikum kui
mujal.
Kalvi Kõva soovitas noorena
tegeleda vabatahtliku tööga. Ta
rõhutas, et kui midagi vallas ei
meeldi, oled see sina, kes saab seda
paremaks teha. Ole aktiivne ja löö
kaasa oma kooli ja valla projektides.
Anti Saarepuu rõhutas, et peab
tegema seda, mis meeldib, aga hästi.
Kui on unistus, siis peab andma
endast kõik, et see täituks. Ole
hoolas ja ära tee lollusi.
Andre Laine rõhutas, et tantsimine on parim liikumine, mis hoiab
keha heas füüsilises vormis, aitab
korrastada mõtteid ja arendab
kujutlusvõimet.
Helen Rekkor ütles, et pole tähtis,
kust sa pärit oled, alati saab oma
unistused ellu viia. Kui tahad kaugele jõuda, tuleb väga pingutada.
Kui tahad teatrikooli minna, peab
olema väga mitmekülgne.
Liina Kersna soovitas palju
õppida ja olla aktiivne, õppida
ja aktiivne olla saab igal pool.
Tuleb leida endas see miski, milles
oled osav. Ei tohi karta eksimusi,
alati võib teha vigu ja vigadest
õppida.
LIIVIA REBANE,
Antsla Gümnaasiumi huvijuht

Creatlon 2018
Junior Achiviement Eesti ja
EBS Gümnaasiumi korraldatud üleriigilisest ettevõtlusmängust Creatlon võttis esmakordselt osa ka Antsla Gümnaasiumi võistkond „Tublid”,
kuhu kuulusid 9.a klassi õpilased Laura Lääts, Marko
Kannimäe ja Kevin Hass.
Mängus oli kolm vooru.
Esimene voor oli on-line viktoriin majandusest ja ettevõtlusest.
Teine voor oli ettevõtlusalane meeskonnatöö, kus tuli
lahendada neli kompleksset
ülesannet: koostada viktoriin
eakaaslastele, teha intervjuu
ettevõtjaga, koostada ideekirjeldus ühe kooli ruumi sisustamisest koos eelarvega ja vabatahtlik töö võistkonna valitud
organisatsioonis.
Kolmandas voorus testiti
loovust. Loovülesande raames
tuli meeskondadel lahendada
põhiülesanne ning oli võimalik
teenida ka lisapunkte, lahen-

dades lisaülesande. Põhiülesandes sai valida äriteo ja
sotsiaalse teo vahel. Meie valisime kolmanda vooru ülesandeks sotsiaalse teo, mille
teema oli Vana-Antsla mõisapargi taastamine.
Kolmanda vooru arvestuses jäi meie võistkond kolmandaks. Üldkokkuvõttes saavutasime kaheksanda koha.

Täname kõiki, kes mängu
õnnestumisele kaasa aitasid:
ettevõtja Margus Pruuli, õpetajad Talvo Kont, Marietta Lõo,
Ülle Anier, juhendaja Katrin
Kool.
LAURA LÄÄTS
MARKO KANNIMÄE
KEVIN HASS

Emakeelenädal Lusti lasteaias
Meie keel on meile väga tähtis.
Keelt osates saame omavahel
suhelda, mõtteid jagada. Keelt
osates tunneme end kindlalt.
Kuna õues oli emakeelenädalal küllaltki külm ja tuuline, sättisime emakeele orienterumisraja üles lasteaia korido-

rides. Iga rühm sai läbida raja
omal päeval ning endale sobival ajahetkel. Raja läbimine
vajas nutikust, julgust, koostöö- ja otsimisoskust. Tuli
lahendada erinevaid keelega
seotud mõistatusi ja ülesandeid. Lastele olid suureks abiks
JÜRI KIIDRON

Karjääripäeval kohtusid 1.–5.
klassi õpilastega Kaarel Kender
– kuldsete kätega noor mees,
kes ehitab muljetavaldavaid
nukumaju, töötab politseinikuna ja on ühtlasi Antsla Gümnaasiumi vilistlane; Egely
Pruuli – Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilane, tantsujuht,
Antsla Gümnaasiumi vilistlane;
RaidoRänkel – murdmaasuusataja; Margus Siilik – ettevõtja,
valmistab männiokastest siseviimistlusmaterjali; Andre Kurg
– tuntud rallisõitja, Antsla
Gümnaasiumi vilistlane; Kevin
Keerov – patrullpolitseinik,
vaneminspektor, Antsla Gümnaasiumi vilistlane.
6.–12. klassi õpilastega
kohtusid Navitrolla – tuntud
kunstnik; Helen Rekkor –
lavastaja; Liina Kersna – riigikogu liige, poliitik; Anti Saarepuu – Team Haanja suusatreener; Kalvi Kõva –- riigikogu
liige, poliitik; Anita Varik –
kosmeetik; Andre Laine –
tantsujuht, lavastaja; Toomas
Saamo – Võrumaa mees, kes on
teinud palju tööd ja elanud
mitmel pool maailmas.
Karjääripäeva ettevalmistamisega tegelesid õpilasesinduse
liikmed Getter Kõiv, Elisabeth
Geier, Kristel Taal, Eva-Maria
Tiits ja Kristiina Värnik. Õpilaste nõustaja ja tugi oli direktor
Katrin Martinfeld. Esmalt küsiti klassidest, kellega soovitakse
kohtuda. Nimekirjad olid pikad
ja nimed, kellega kohtuda
sooviti, olid muljet avaldavad.
Loomulikult polnud kõiki soove võimalik täita. Kirjavahetus
ja kokkulepped said tehtud, ja
inimesed, kes olid valmis oma
elu- ja karjäärikogemusi jagama,
kohtusid õpilastega 6. aprillil.
Õpilastel oli võimalus valida
kohtumine kahe külalisega.

võimalustega lähemalt. Saime
teada, et töökogemus tuleb
tööd tehes või kursustel käies.
AS Inno töötaja peab olema
täpne ja vastutustundlik.
Antsla-Inno asutati 1996.
aastal, esimestel aastatel töötas
ﬁrmas 13 inimest. Käesoleval
ajal on Antsla-Inno tõusnud
üheks juhtivamaks tööstusettevõtteks Lõuna-Eestis. Pehmemööblist enamus läheb
ekspordiks, Eestisse jääb toodangust natuke üle 5%. Ekskursioonile ja töövarjule
järgnenud arutelu näitas, et päev oli huvitav
ja kasulik.
Aitäh AS Inno
juhtkonnale ja töötajatele, kes olid nõus
meile näitama oma
tööoskusi ja salajasi
nippe, kuidas tööd
hästi teha.

oma rühma õpetajad ja õpetaja
abid.
Rühmades valiti ühiselt välja
seitse kõige kaunimat sõna.
Kõige rohkem meeldisid järgmised sõnad EMA, KALLI,
MAGUS, ÄRA MINE ÄRA,
SÕBER.
Veel said rühmad ülesandeks leida ja illustreerida
ühiselt üks vahva luuletus ning
seada see teistelegi vaatamiseks-lugemiseks. Samuti tuli
luuletus ette kanda ühisel emakeelepäeva tähistamisel saalis
14. märtsil. Laste esinemist
julgustasid käpiknukud KaruMati, Mõmmi ja Rebase-Rein.
Luuletuse oli selgeks õppinud
ka meie lasteaia direktor.
Oli tore ja toimekas keelenädal. Aitäh Teile kõigile selle
eest!
EMAKEELE TÖÖRÜHM
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MARGIT TURB

Karula noorte looduskaitsjate kevadseminar
14.-15. aprillil toimus Karula
rahvuspargis Kaikamäel noorte
looduskaitsjate kevadseminar.
16 loodushuvilist noort said
esmalt teada puutöömeister
Meelis Kihulaselt kuidas ja mis
puidust teha ummiknõud ja
puulusikat. Nooremad osalejad
toksisid neile antud toore puu
terava peitliga seest tühjaks

ning kui nõu seest tühi, pandi
nõule kuivast puidust põhi.
Nüüd jääb oodata veel paar
nädalat, et toores puu kuivaks ja
ongi tihe nõu olemas! Suuremad voolisid kasepuust välja
lusikaid. Puutöömeistri sõnul
on praktiline noa kasutamise
oskus tema hinnangul noortel
üldiselt järjest kehvem, kuid

Karula noored on osavad.
Oskust ei teki, kui ei harjuta.
Meiegi varusime eelnevalt erinevaid plaastreid. Natuke läks
plaastrit vaja, kuid kõik osalejad
on ka peale meisterdamist
kümne sõrmega.
Laupäeva õhtul kõneles
tuntud ja kogenud loodusemees Arne Ader 2018. aasta

Loovtööde kaitsmine Kuldre koolis
4. aprillil toimus Kuldre Koolis
8. klassi loovtööde esitamine.
Mina kui seitsmenda klassi
õpilane vaatasin tööde esitamist, kuna pean ise järgmisel
aastal tegema loovtöö. Loovtööde esitamine oli väga huvitav ja õpetlik. Nägin väga palju

lahedaid ideid. Mõni oli oma
tööga vähem vaeva näinud kui
teine, kuid sellegi poolest olid
kõikidel õpilastel tööd väga
hästi tehtud. Mulle meeldisid
mitmed esitatud tööd väga
mitmetel põhjustel, nii ei oskagi
välja tuua enda lemmikut.

Karoliina Marinitseva, tubli
kodutütar, viis läbi kahepäevase
kodutütarde ja noorkotkaste
laagri. Selle korraldamine oli
kindlasti suurt vaeva nõudev.
Helena Värtoni töö sisuks oli
jõulupeo korraldamine meie
koolis. Seda saime kõik nautida
jõulude ajal. Pidu meeldis meile
kõigile ja see tunnistati õpilaste
poolt parimaks ürituseks 2017.
aastal. Selliste ürituste korraldamine nõuab väga palju
tööd, julgust ja suhtlemisoskust. Sandra Veskuse tööks
oli 5 meisterdust ja Kätlin Keemi tööks oli mütsi kudumine.
Nende töös meeldis mulle see,
et nad olid oma tööga väga
palju vaeva näinud ja nad kaitsesid väga selgelt ja arusaadavalt enda tööd. Hugo Kondi
töö – akvaariumi sisustamine,

linnust – metsisest. Saadi uusi
teadmisi kevadisest metsisemängust, linnu söögi- ning
pesitsuseelistustest, hulludest
metsistest ja metsise suurimatest vaenlastest. Üllatuslikult on
lisaks ilvestele vaenlaseks metssead, metsnugised, mägrad,
kährikud, rongad, varesed ja
isegi pasknäärid, kes rüüstavad
metsiste pesi. Õhtuhämaruses
peibutati kakkusid, kuid sel
õhtul ei vastanud ükski kakk
makilt tulevatele hüüetele.
Teisel päeval tegid noored
talgutööd – Kaikamäe seltsimaja puud said varju alla ja vana
koolimaja esine lehtedest puhtaks riisutud. Talgud on osa
Vana-Võrumaa kultuuripärandist ja selgus, et ka noortel pole
koos toreda seltskonnaga töö
tegemise vastu midagi.
Noore looduskaitsja kursus
„Junior Ranger“ toimub kõigis
viies Eesti rahvuspargis, sarnaseid kursuseid viiakse läbi ka
Euroopa teiste riikide rahvusparkides. Kursust korraldab
Keskkonnaamet SA KIK toetusel.

nõudis palju teadmisi ja ka
järjepidevat teostust. Margo
Lääts ja Joosep-Julius Kupits
viisid läbi algklassidele huvitavad keemilised ja füüsikalised
katsed, mida oli põnev kuulata
ja ka pildis näha. Helmo Oja ja
Kevin Urb korraldasid õpilastele spordivõistlused. Tundus,
et kõigile õpilastele, kes nendes
osalesid, meeldisid korraldatud
võistlused. Timo Trageli töö
on kindlasti õpetajatele väga
vajalik, sest valmis huvitav ja
õpetlik õppevahend puude
liikidest.
Võin öelda, et kõigil oli
tehtud väga suur töö ning
kindlasti oli palju vaeva nähtud. Püüan ka ise järgmisel
aastal loovtöö kaitsmisel hästi
esineda.
ELINA PROŠKIN,
7. klassi õpilane

hooldada õigesti hambaid ja
mis on üldse meie suu sees.
Lapsed õppisid, kuidas õigesti
oma hambaid harjata ja kui
kaua peab seda tegema. Rühmades näidati lastele suu
mulaaži, kus nad loendasid
hambaid ja üritasid enda hambaid üle lugeda, kasutades
selleks peeglit. Iga laps sai oma
fantaasiat kasutada ja joonistada vahvaid suubaktereid.
Nädala jooksul tehtud tööd
riputasime koridori seintele.

KOKANDUSRING
Noortel on võimalus arendada oma söögitegemise oskusi, tutvuda
teiste riikide toidukultuuriga ning õppida meeskonnatööd läbi
kokakunsti. Kokandusring toimub noortekeskuse köögis kaks
korda kuus kolmapäeviti kell 16.00. Kokandusringi juhendab Anti
Värton.
DJ RING
Noored saavad kogenud juhendaja käe all DJ tegemisi õppida
professionaalse tehnikaga. Huvilised õpivad käsitlema tehnikat, et
tulevikus aidata ka kodukohas üritusi läbi viia. Lisaks omandavad
noored kogemusi ja saavad vajalikku infot, millega diskor oma
tööd tehes kokku puutub. DJ ring toimub Uue-Antsla Rahvamajas
korra kuus, toimumiskuupäev lepitakse kokku peale kohtumist,
juhendaja Viljo Jõela ehk DJ YEP.
SEIKLUSKASVATUS
Seikluskasvatuse kaudu anname noortele võimaluse kogeda uusi
asju, külastada erinevaid kohti ja avardata silmaringi. Samuti õpetab
seikluskasvatus teistega arvestama ning töötama rühmas.
Seikluskasvatusringi väljasõitude ja registreerimise kohta saab infot
FB Antsla Valla Noored lehel, tegevusi koordineerib Mari-Liis
Pärna

KÄSITÖÖRING
Ringis arendatakse noore loovust, käelisi oskusi ning püsivust.
Õpitakse lihtsaid nippe ning tehnikaid, mille kaudu saavutatakse
vahvad ja omanäolised tulemused. Käsitööring toimub üle nädala
neljapäeviti kell 15.30 noortekeskuses, juhendajaks Karille
Bergmann.
Käsitööringi toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.
Huviringide kohta saab lisainfot: 53053142 (Mari-Liis)
Kohtumiseni noortekeskuses.
MARI-LIIS PÄRNA, Kuldre noortekeskus

Mitmekesised huvihariduse
võimalused Antsla valla
noortele vanuses 7-19 a

Kunagi pole liiga vara hakata
lapsele suuhügieeni õpetama.
Mida järjekindlamalt lapsele
õpetad, kuidas oma hammaste
ja suu eest hoolitseda, seda
tõenäolisemalt omandab laps
õiged oskused ning nende
hambad on tervemad. Suutervisenädal oli sisukas ja usun,
et kõik õppisid sellest midagi
kasulikku.

Riikliku huvihariduse ja huvitegevuse toetust eraldab Eesti
Vabariik läbi Eesti Noorsootöökeskuse (ENTK) kaudu.
Huvihariduseks ja huvitegevuseks toimunud eraldused on
tehtud Antsla ja Urvaste valla koostatud huvihariduse ja
huvitegevuse 2017-2018 aasta tegevuskava põhjal ja on ettenähtud
7-19 aastastele Antsla vallas elavatele noortele. Tegevuskava
omakorda koostati info ja vajaduste põhjal, mille edastasid koolid,
rahvamajad, noorte huvitegevusega tegelevad mtü-d jt organisatsioonid.
Huvihariduse ja huvitegevuse fondist (2018. aasta summa on
7000 eurot) saavad täiendavat toetust taotleda paljulapselised
(peres kolm ja enam last), üksikvanemaga, toimetulekuraskustes ja
toimetulekupiiril elavad pered, puudega lapse vanemad.
Lapsevanematel palume esitada vabas vormis avaldus Antsla
Vallavalitsusele.
Peagi hakkab Antsla vallavalitsus koostama 2019 a. huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskava, jagame selle kohta infot
edaspidi.
Kuidas jagunes Antsla vallale eraldatud 130 800 eurot vaata
lehel https://goo.gl/M4GH6b

KATRE KULBIN,
Lusti Lasteaia kasvataja

Lisainfo MERLE TOMBAK
merle@antsla.ee, 5647 2632

JÜRI KIIDRON

„Hammas ja muna“ ja nooremates rühmades oli katse nimeks „Happerünnak ja bakterid“. Lapsed vaatlesid, analüüsisid ja nägid, mis juhtub nende
enda hammastega, kui juua
erinevaid magusaid jooke. Katsete tulemusena tuli välja, et
suhkrust saavad jõudu kurjad
suubakterid, kes hakkavad
koheselt ka paljunema ja toodavad kõik hambaemaili kahjustavat hapet.
Hommikuringides jagasid
lapsed oma enda kogemusi
hambaarsti juures käimisest.
Veel said lapsed kaasa tuua oma
hambaharja ja seda teistele
näidata. Vaatlesid ja otsustasid,
milline hambahari on kasutamiseks kõlbulik ja milline mitte.
Nädala jooksul lapsed voolisid,
meisterdasid, joonistasid ja
mängisid erinevaid mänge,
mille käigus arutleti suus toimuvate protsesside üle, kuidas

Kuldre noortekeskuses tegutseb hetkel neli huviringi. Kõik
huviringid on Antsla valla noortele TASUTA.

HELEN KIVISILD,
Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

Suutervise nädal Lusti lasteaias
Laste hammaste hooldus algab
juba imikueas. Selleks on õiged
hügieenivõtted ja toitumine
ning kahjulike harjumuste
vältimine.
Oluline on teada, et hambaauke ehk kaariest põhjustab
mikroob (Streptococcus Mutans),
kes satub lapse suhu süljekontakti teel ehk siis kasutades
ühist lusikat, tassi, musitades
jne. Kui hakata lapse hammaste
eest varakult hoolitsema, on
kasu sellest terve elu. Tervetest
piimahammastest saavad alguse
tugevad jäävhambad ning hea
suuhügieen aitab vältida erinevaid probleeme.
Lusti lasteaia tervisemeeskond (Kati Härra, Kaja Siska,
Kersti Stalde, Katre Kulbin)
otsustas tähistada 20.märtsil
ülemaailmset suutervisepäeva,
kus tegevusi jagus terveks nädalaks. Nädal algas vanemates
rühmades huvitava katsega

Kuldre noortekeskuse
huviringid ja võimalused
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Vanu uudiseid vahendavad
Margus Konnula ja Kalev Joab
Võru Teataja 28. aprill 1928

Antsla on juba kaunis suur alev, nii et kipub mõne väiksema linnaga suuruselt võistlema ja mõnes
asjas kipub isegi ette linnast, kuid ometi puudub lugemistuba, milline pea igas rahvarikkamas
kohas olemas ja õiguse järele peaks olema. Kord oli ka küll Antsla lugemistuba, kuid see oli alevist
sootuks väljas “porilombis”, nii et sinna alati juurde ei pääsenud ja lõpuks suleti seegi. Lugemistuba peab ikka keset alevit asuma, kus juurdepääs igale ühele hõlbustatud oleks. Et paljudel pole
võimalik ajalehti ja ajakirju osta, siis tundub Antslas lugemistuba päris vajalikuna.

Loodusõhtu Valdur Mikitaga
Kõik loodushuvilised on oodatud 2. mail 2018 algusega kell 18.00 toimuvale loodusõhtule Karula
rahvuspargi külastuskeskusesse Ähijärvel. Kirjanik, semiootik, vabade kunstide professor ja
metsamõtiskleja Valdur Mikita kõneleb eestlaste loodustunnetusest ja oma viimasest raamatust
„Kukeseene kuulamise kunst”.
Üritus on tasuta, lisainfo tel 511 0658 või info.karula@rmk.ee.
Loodusõhtu korraldaja: RMK

Puukunstipäevad tulevad taas!
Antsla vallas on puukunstipäevi
korraldatud alates 2013.ndast
aastast. Need on toimunud erinevates kohtades – Karula
rahvuspark, Tsoor u park,
Antsla linna park, Vana-Antsla
mõisa park. Päevade üldisemaks eesmärgiks on olnud
propageerida eesti rahvakultuuris nii olulisel kohal oleva
puidu kasutamist kaasaegsemal
moel, samas kasutades palju ka
vanu töövõtteid. Traditsiooniliselt lõppevad puukunstipäevad tuleskulptuuri põletamisega.
Käesoleval aastal toimuvad puukunstipäevad 28.
maist 2. juunini Uue-Antsla

pargis ning teemaks on
"Palju õnne, Eesti".
Sel aastal tulevad puidule
uut elu andma mitmed eelnevate aastate osalejad – Mari
Hiiemäe, Anna Otsolainen,
Kahrut-Silvester Vilbaste ja
loomulikult Lauri Tamm, kes
on puukunstipäevade eestvedaja.
Lauri Tamm on lõpetanud
Tartu kõrgema kunstikooli
skulptuuri erialal ning täiendanud ennast Tallinna Tehnikaülikoolis inseneripedagoogika kursustel. Ta on töötanud
Tartu Kõrgemas Kunstikoolis
skulptuuriosakonna meistri ja
lektorina, viinud läbi mitu

skulptuurikoolitust ning üritust. Tamm on saavutanud
auhinnalisi kohti rahvusvahelistel tule-, lume- ja jääskulptuuride võistlustel Eestis, Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. Mari Hiiemäe ning
Kahrut-Silvester Vilbaste on
lõpetanud Lauri Tamme õpilastena Tartu Kõrgema Kunstikooli skulptuuri eriala. Nad on
esinenud oma töödega näitustel
nii Eestis kui ka näiteks Kanadas, Norras jm.
Puukunstipäeval kasutatav
puitmaterjal kogutakse Antsla
valla erinevatest parkidest,
pöörame tähelepanu taaskasutamisele ning puitmaterjalile
uue elu andmisele. Uue funktsiooni ja otstarbega vana puit
jõuab ringiga parki tagasi.
Puukunstipäevade avaüritusel 28. mail astub üles akustilise kontserdiga Austin Miller
USA-st.
Puukunstipäevi toetab
Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp.
Olete oodatud protsessi
uudistama ja tulemusi imetlema!
KATI VELNER,
Uue-Antsla rahvamaja

Urvaste kandi käsitöönäitus
Uue-antsla rahvamajas
AVAMINE 29. aprillil
11.00 Näituse avamine.
12.-16.00 Marmoriseerimis tehnikas siidsalli värvimise
õpituba. Juhendab Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õpetaja Mari Pukk. Töötoas valmistame esmalt
tööproovid tehnikaga tutuvumiseks ning osalejatel on
võimalus teha omale marmoreerimistehnikas siidsall.
Marmoriseerimistehnika ehk tilgatrükiga on võimalik tekitada
abstraktseid ja kordumatuid mustreid nii naturaalsele kangale
kui paberile.
Hind osalejale 5.Vajalik eelregistreerimine
hiljemalt 27. aprilliks
tel 5806 9541.
Näitus avatud:
29.04 kell 11-16
05.05 kell 10-14
06.05 kell 12-14
11.05 kell 16-18
Muudel aegadel kokkuleppel
tel 5806 9541.
Mõned vabad kohad veel
õpituppa ning töid näitusele saab
tuua veel 27. aprilli lõunani.

!

Uudised aastate tagant

ANTSLA VALLA KULTUURIKALENDER

APRILL
27. Lihtne aiakujundus õppeõhtu / Kaikamäe
28. Rahvamaja 60, naisrühm 20, segaansambel 10 / Tsooru Rm
29. Pärliine kevadkontsert „Mõttelend“ / KSK
30. Karjalaskepäev / Kaika Seltsimaja
30. „Antsla linn 80” linnaruumi konverents, Kalle Sepp ja ansambel The Purple Gang /
KSK
MAI
01. “Antsla linn 80” perepäev, linnatänavate ekskursioon / Antsla kesklinn
02. Elleri kooli kontsert „Targa muusika kodu” /Antsla KSK
04. Folgilahvka / Antsla kesklinn
04. Alle-Saija Teatritalu etendus "... ja õunapuud õitsevad" / Uue-Antsla Rm
05. Teeme ära talgupäev Uue-Antslas / Uue-Antsla Rm
05. Teeme ära talgupäev Roosiku külas / Roosiku
10. Rahvamuusikapidu - pärimusringi ja pilliklubi lapsed,
Taani kollektiiv Mads Hansens Kapel / Antsla KSK
11. Emadepäeva kevadpidu 16.00 / Uue-Antsla Rm
12. Antsla Gümnaasiumi perepäev / Antsla Gümnaasium
18. Antsla rattatuuri I etapp Antslas / Antsla kesklinn
19. Antsla Laululaps / Antsla KSK
19. Võrumaa tantsupidu / Võru Kubija
19. Muuseumi ÖÖ Karula rahvuspargis. Alates 18.00 mitmesuguseid tegevusi
rahvuspargi keskuses Ähijärvel, kella seitsmest lood ja laulud Pulga Jaanilt.
19. Muuseumiöö / Uue-Antsla Rm
19. Auto-orienteerumine
20. Kevadlaat / Tsooru
26. Urbanipäeva laat / Urvaste kiriku pastoraat
27. Kagu-Eesti tantsupidu / Põlva
28. 28.05.-02.06 Puukunstipäevad "Pargist parki" / Uue-Antsla Rm
28. Austin Miller (USA) akustiline kontsert 19.00 / Uue-Antsla Rm
29. 9. klassi lõpukell / Antsla Gümnaasium
JUUNI
01. Piirkonna laste kevadpidu / Antsla laululava
02. Uma Pido / Võru Kubija
03. Noortepäev Kuldre Kooli juures / Kuldre Kool
07. Antsla Muusikakooli kontsert Urvaste kirikus / Urvaste kirik
08. Meistrite koduaiakontsert / perekond Haugase koduaed
15. Rattatuuri II etapp / Tsooru
19. Kuldre Kooli lõpupidu / Kuldre Kool
20. Antsla Gümnaasiumi lõpuaktused / Antsla Gümnaasium
22. Antsla valla jaaniõhtu Uhtjärve ääres,
Hendrik Normann, Marju Länik&Bänd / Uhtjärve
23. Laste jaanipäev / KSK
23. Jaanipäev Boose järve ääres / Kobela
23. Jaanipäev, ansambel Kondor / Tsooru
24. Vana-aja jaanipäev / Uue-Antsla Rm
25. 25.-29. juuni Antsla valla laste spordilaager / Antsla staadion
25. 25.-29. juuni Antsla valla laste töölaager / Antsla vald

!

Istutame õunaaeda sibullilli!
Kui Sinu aias on sibullilli saanud
nii palju, et jätkub jagamiseks, siis
oled koos sibulatega oodatud
4. mail kell 16-18 Urvaste koguduse õunaaeda. Istutame koos
värvitriibu, kuhu sobivad kõik
varakevadel õitsvad sibullilled
(lumi- ja märtsikellukesed, nartsissid, tulbid, siniliiliad, kobarhüatsindid jt). Sellest pole midagi,
kui lilled on juba õitsemise lõpetanud – seda rohkem on neist
rõõmu järgmistel aastatel. Lisainfo Urve Kaska (Urvaste Külade
Selts) tel 5559 8053 või küsige
Urve käest facebookis.

URSULA ZIMMERMANN

URVASTE KÜLAKINO NÄITAB
26.04 MAA – ÜKS IMELINE PÄEV.

Kui palju mahub ühte päeva? Vastus: väga
palju! Hulgaliselt võimsaid emotsioone ja
suuri avastusi. Loodus muutub iga päevaga,
kui me vaid seda oskaks märgata. Ühe imelise
päeva jooksul teeb päike läbi teekonna
taevasse kõrguvatest mäetippudest salapäraste saarteni, inimese poolt puutumata
džunglitest suurlinnadeni.
See suurejooneline BBC loodusdokumentaal on visuaalselt liigutav ja hingeliselt
lummav. Me näeme looduse suurejoonelist
vaatemängu kogu oma ilus ja valus. See on
ﬁlm, mida tuleb vaadata suurelt ekraanilt.

Meeldivat ﬁlmielamust!
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95
KSENIA VARIK (15.mai)
85
GITTA TOOMJÕE (4. mai)
HELMI IVASK (8. mai)
LINDA HAINAS (9. mai)
ERIKA HORG (11. mai)
75
ELLI NIIT (2. mai)
LINDA LAATRE (3. mai)
AINO RIMM (14. mai)
VIIVI MÜÜR (18. mai)
70
HEINO KIKAS (3. mai)
ARNOLD LINDLAAN (8. mai)
ELMAR VAAB (16. mai)

Kui keegi ei soovi, et tema sünnipäeva avaldataks vallalehes,
siis palume sellest teavitada valla sotsiaaltöötajaid.

KIRIKUTEATED
EELK URVASTE PÜHA URBANUSE
KOGUDUSES
Lehekuu juhtsõna: Usk on loodetava tõelisus,
nähtamatute asjade tõendus. Hb. 11:1
29. aprill -Taevariigi kodanikuna maailmas
11.00 Urvaste kirikus, 16.00 Antsla palvemajas
06. mai - Südame kõne Jumalaga
11.00 Urvaste kirikus, 16.00 Antsla palvemajas Soo tn. 9
10. mai -Kristuse taevaminemise püha
18.00 Urvaste kirikus
13. mai - Emadepäev
11.00 Urvaste kirikus kontsertjumalateenistus. Buss
Antsla kesklinnast Urvastesse väljub 10.15
20. mai - Nelipüha. 11.00 Urvaste kirikus laulab
koguduse naiskoor. Buss Antsla kesklinnast Urvastesse
väljub kell 10.15.
21. mai - 2. Nelipüha 16.30 Antsla surnuaia kabelis.
27. mai - Kolmainupüha
11.00 Urvaste kirikus kevadleeri õnnistamine
16.00 Antsla palvemaja 93. aastapäev.
Jutlustab Valga Peetri-Luke koguduse õpetaja Margus Suvi.

20. MAIL KELL 11.00-14.00

DISC-GOLFI RAJA AVAMINE
ANTSLA LAULULAVAL

Viimane aeg teha hooajaks
MURUNIIDUKID JA
TRAKTORID töökorda!
METSA- JA AIATEHNIKA
hooldus ning remont
SAEKETTIDE,
VÕSAKETASTE teritus ja remont
OÜ H&K - Antsla vald Uhtjärve küla
Palume eelnevalt tulekust ette teatada
tel 53 322 151 või 58 069 541.
Tehnikale võimalik meiepoolne transport
töökotta ning tagasi.

Antsla turuplatsil

Kirjatööd koos fotodega
ning kuulutused ja teated
iga kuu 15. kuupäevaks
aadressil: kalev@antsla.ee

EELK Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets
tel 511 8271
Organist-koorijuht Erma Kallasse 5382 6571
Annetused: EELK Urvaste kogudus
SEB EE981010402011463004,
Swedbank EE062200221010554707
Koduleht: www.eelk.ee/urvaste

TEENISTUSTE KAVA KRAAVI KIRIKUS

5. mail kell 9-12
Järgmine turupäev 19. mail

TEATED
Koristustalgud Urvaste kiriku ja pastoraadi juures 28.
aprillil algusega kell 9.00. Antsla kesklinnast väljub buss kell
8.50. Töövahendid kohapeal olemas. Pakume talgusuppi ja
urbaneid.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Urvaste Püha Urbanuse
koguduse nõukogu otsustas 18. märtsil 2018 kuulutada välja
korjandus meie armsa Urvaste kodukiriku fassaadi värvimiseks.
2017 aastal toimus Urvaste kiriku kesklöövi katuse vahetus, mida
rahastas Muinsuskaitseameti Pühakodade programm ning
toetasid kihelkonna kolm omavalitsust-Antsla, Urvaste,
Sõmerpalu. Enne külglöövide taastamise juurde asumist, mida
toetavad samuti kihelkonna omavalitsused ja Pühakodade
programm, vajab kirik välisfassaadi korrastamist ja värvimist. Selle
töö tegemiseks puuduvad kogudusel rahalised vahendid, seetõttu
pöördume kõigi abivalmis inimeste ja ettevõtete poole palvega
toetada Urvaste kiriku fassaadi korrastamist ja värvimist. Kogu
töö maksumus esialgse hinnapakkumise järgi on 21 366 eurot.
Issand Õnnistagu ande ja annetajaid.

küljendus: KUHJAKURV OÜ
trükk KROONPRESS AS

20. mai kell 10.00 Pimeda pühapäev
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KAVA
30. aprill
17.00 Linnaruumi seminar
”Millises linnas on hea elada?”
Antsla Gümnaasiumi aulas
Seminaril esinevad ettekannetega:
Marika Agu "Tänavakunsti formaatidest"
Keiti Kljavin "Lase perifeerial olla"
Kalle Vellevoog ja Kalle Komissarov
“Antsla kesklinna võimalikud arengustsenaariumid”
Kurmet Müürsepp
"Antsla linna arengutest. Kuidas sünnivad otsused"
Esinejate kohta rohkem infot
Antsla KSK kodulehel http://antslaksk.ee

Looduse Märkajate fotonätus
Antsla tänavakunstist “Fufk The Police”
Antsla Gümnaasiumi katlamaja seinal
20.00 Pidu ansambliga KALLE SEPP
& THE PURPLE GANG
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses
Kohvikut peab Veski pubi
Pidu on tasuta
1. mai
12.00 Linnatänavate ekskursioon
Ekskursiooni veab
Antsla valla arenguspetsialist Kalev Joab.
Kogunemine Antsla KSK ees
12.00 Korvpallivõistlus “Noored vs Võim”
Antsla palliplatsil e Puuris
Info ja registreerimine Kurmet Müürsepp
tel 517 9213
Võistkonnas 5 liiget

Tule talgutele!
13.00 Antsla linn 80 tähistamine
Antsla KSK õuealal (Halva ilma korral Antsla KSK-s
Kogupereetendus “Piip ja Tuut kontserdil”
Antsla valla lauljad ja tantsijad
Sünnipäevatordi söömine
Võimalus osta meistrite toodangut
Erly näomaalingud (3 eurot üks maaling)
Võimalik jälgida graﬁti valmimist
Antsla Gümnaasiumi katlamaja seinal

Uue-Antsla pargi
korrastustalgud
05. mai 2018, kell 10:00
Võrumaa, Antsla vald, Uue-Antsla, Uue-Antsla park

Talgutööd:

Okste korjamine, murdunud puude lõikamine, riisumine
Kaasa võtta:

Reha, võimalusel mootorsaag, kindad
Talgujuht, kontaktid:

Ka Velner, ka .velner@gmail.com, 56686466
Talgukood: 180315083

URVASTES
5.mail algusega 10.00
on oodatud kõik talgulised
Urvaste seltsimajja.
Töökäsi vajatakse
akende pesuks ja talvepuude
kuuri panemiseks.
Peale töö valmimist
saab ikka talgu kehakinnitust.
Mekkimist ootavad
Urvaste kama eriliigid.
Küsimuste korral
helistage Virve Üprus
telefon 517 0030.
Urvaste koguduse
pastoraadi pargi koristus
ja puude lõhkumine
28. aprillil.
Algus kell 10.00
Väga oodatud on just
meestest koosnev abijõud.
Võimalusel kirved
ja kindad kaasa.
TALGUSUPP.

Metsakeskus.ee

Seoses raamatukoguhoidja
puhkusega on Kuldre Raamatukogu
SULETUD
30. aprillist - 14. maini

Uue-Antsla Rahvamajas on
LAENUTUSPUNKT
avatud 15.05; 29.05
kell 16.15 - 17.15

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

eara.ee

ida aadressil www.teem

Talgutele saab registreer

