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Menulavastus „Õhtu on salameri. Edgar Valteri
rahutu rahu“ etendub taas
„Teatrit on nii palju, et mõned head
lavastused, mis on väljaspool
tõmbekeskuste perimeetrit, publiku
viitsimisulatuse äärealadel, ei pruugi
leida väärilist tähelepanu. Eilne ilm
tegi ilmselt igast üritusest sündmuse,
aga ma juhtusin nägema lavastust,
mis on kindlasti teatrisündmus ka
ilma ekstreemsete oludeta õhtutel.
Edgar Valter inimesena ja kunstnikuna kogu oma ilus ja valus. Omas
ajas ja väljaspool igasugust aega.
Sisuline ja vaatemänguline. Rikka
pildi- ja helikeelega. Pokuhuvilised
lapsed ja kerge suvise meelelahutuse
jahil vanemad ei leia sealt ilmselt
seda, mida otsivad, aga teatrigurmaanile maitseb hea”. Nõnda
kirjutab teatrikülastaja Leino
Rei, lavastaja ja näitleja.
Jätkab ajakirjanik ja poliitik
Liina Kersna. „Kell on 2.33.
Jõudsime just koju. Taas veidi teisena kui siit lahkudes. Kaks ja pool
tundi elamust elu ja inimhinge
õrnusest, ilust ja valust, täis lummavaid vaateid ja helisid. See ei möödu
jälgi jätmata. Nad suutsid teha
võimatut – panna elama Meistri
teosed. Väärikas kummardus Edgar Valteri pärandile. "Elu tuleb
lõpuni käia, siis saad teada oma elu
ülesande". Ma väga loodan, et uuel
aastal saavad seda etendust näha
need, kes sel aastal ei teadnud tulla.
Need on vaid paar väljavõtet
teatrikülastajate tagasisidest
eelmise aasta etendustele.

fotod: KALEV JOAB

Meil on suur rõõm teatada,
et teatriühendus Misanzen
eesotsas lavastaja Helen Rekkoriga toob Villike Teatritalus vaatajate ette menulavastuse „Õhtu on salameri.
Edgar Valteri rahutu rahu”
lisaetendused. Lavastust, mis
on Villike talu kõiki võimalusi
ja sealset loodust arvestades
justkui rätsepatööna valminud,
saab viimaseid kordi vaadata
augustis. Et sama etendust mängitakse mitmel hooajal/suvel,
on Eesti teatrites üsna tavapärane, kuid põhjused selleks
võivad olla erinevad. Meie
põhjus kõlab lavastaja poolt
öelduna nõnda:
„Lavastusse sai möödunud
aastal investeeritud tohutult aega ja
armastust nii loojate endi poolt kui
ka loendamatuid tunde vabatahtlike
tööd kolme erineva mängupaiga
ülesehitamisel teatriküünis, taluhoovil ja aasal ning samuti kohalike
inimeste tuge – Antsla valla ja
ettevõtjate antud panus. Kuna lavastus on saanud erakordselt positiivset
tagasisidet nii kriitikutelt, teistelt
teatriprofessionaalidelt kui ka
tavapublikult, oleks see nii vaimse,
intellektuaalse, ajalise kui ka
materiaalse ressursi raiskamine
loobuda soovist lavastust publikuga
ka 2018. aasta augustis jagada.
Edgar Valteri irooniline looming
karikaturistina ning enamasti helge-

loomulise lasteraamatute illustreerija
ja kirjanikuna aitas mitmel Eesti
põlvkonnal hämarad ajad üle elada,
mistõttu annab lavastuse II hooaeg
kindlasti ka väärika panuse
EV100 tähistamisse, olles nii
psühholoogilise kui maagilise
realismi võtmes kultuurilooline
visuaal-installatiivne ja narratiivne
remiks ning ühtlasi ka austusavaldus mitmete Eesti laste ja
täiskasvanute põlvkondade ühendaja
Edgar Valteri vähemtuntud pärandi
– tema maalikunsti – väärtustamisel. Lavastuse loo teekond rasketel
aegadel ellujäämisest viimaks oma
loomingu läbi tõeliselt suureks saamiseni peegeldab paljuski meie kõigi
teekonda ning omandab EV100
kontekstis veelgi suurema tähenduse,
lõpplahendus aga peaks igaühte meist
veenma, et meil pole sugugi vähem
põhjust Valteri üle uhke olla, kui
näiteks hollandlastel Van Gogh
üle.“
Teatriühendus Misanzen on
oma lühikese tegevusaja jooksul pälvinud palju tunnustust nii
arvustuste, festivalikutsete kui
ka teatriaastaauhindade nominatsioonide näol. Sel aastal
pärjati Misanzeni kunstiline
juht ja lavastaja Helen Rekkor
prestiižse Ants Lauteri nimelise
lavastajapreemiaga.
Olen oma artiklites varemgi
öelnud, et kui selline kooslus
teatritegijaid satub mittejuhuslikult sinu hoovile teatrit tegema, siis on, mida oodata ja on,
mida vaadata. Lavastuse „Õhtu
on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu” kunstnik on Maarja
Pabunen, kes on väga paljude
Heleni poolt lavastatud ja laialdasemat tähelepanu pälvinud
lavastuste kunstnikutööde
autor. Videokunstnikud on
Alyona Movko ja Sander
Tuvikene, kes on vaieldamatult Eesti tipptegijad videokunsti alal. Alyona ja Sander on
ka tänavuse Eesti eurolaulu
esitaja Elina Nechayeva palju

kõneainet pakkunud hiiglasliku
kleidi visuaalse lahenduse loojad ning vastutavad sellele
projetseerimise eest. Valguskunstnik Priidu Adlas on
hinnatud ja nõutud tegija igas
teatris. Kellel õnnestus eelmisel
aastal etendusi külastada, teavad, kui suur roll on valgusel ja
kui leidlikult ning oskuslikult
on seda kasutatud. Helikunstnik Villem Rootalu loodud
helide maailm, mis pääseb eriti
jõuliselt esile teises vaatuses,
kasutades tehnilisi vahendeid,
mis pigem pole teatris tavapärased, ei jäta kedagi külmaks.
Etenduse dramaturg on Liis
Väljaots. Näitlejatena astuvad
üles Rauno Kaibiainen, Erki
Aule, Liisu Krass, Marianne
Helena Rammo ja Antsla
Gümnaasiumi õpilased Getter
Kõiv, Kristel Taal, Aron
Aidla.
Eelmisel aastal pidid paljud
teatrisse soovijad kahjuks ukse
taha jääma, kuna enne lõppesid
piletid kui soovijate hulk. Loodame, et sel aastal saavad etendust näha ka need, kellel mullu
nägemata jäi. Villike teatritalu
vedajad näevad igapäevaselt
vaeva, et teatrikülastaja lisaks
etenduse nautimisele saaks
veeta mõnusa õhtu koos kaaslasega või sõprade seltsis. Miks
mitte tähistada sünnipäeva või
mõnda muud olulist elusündmust külastusega teatrisse.
Lisaks tavapiletile ja sooduspiletile (õpilane ja pensionär) on valikus ka GRUPIPILETID (al 10 inimest) ja
mõistagi kehtib gruppidele
soodustus. Piletite hinnad kerkivad alates 1. juulist. Uuena
on võimalus soetada ka
TOETAJAPILET maksumusega 50 eurot, mille ettenäitamisel on teatrikohvikust
tasuta kohv ja kavaleht ning
meie tohutu tänutunne. Toetajapiletiga saab aidata ellu viia
Misanzeni järgmiseid suurejoonelisi lavastusi. Toetajapileti
ostnud (inimese nõusolekul)
märgime ära Misanzeni ja
Villike Teatritalu facebooki
lehel. Samadelt lehekülgedelt
facebookis leiate kogu info
etenduste kohta.
Etendused toimuvad
alates 14. augustist
Villike Teatritalus,
Lümatu külas,
Antsla vallas
Algus kell 20.00
Sissepääs 1 tund
enne etenduse algust.
Piletid müügil Piletilevis ja
tel 51 27 986

Näeme teatris!
HELGER KAVANT,
Villike Teatritalu

Juubelihõnguline kevad
Antslas
Kevad on Antslasse saabunud pidustustega:
28. aprillil toimus Tsooru Rahvamajas sünnipäevapidu, kus
juubilare jagus peaaegu igasse põlvkonda: Tsooru kultuurielu 90.,
Tsooru Rahvamaja 60. Oma 20. tegutsemisaastat tähistas naisrahvatantsurühm Koidukiir ja 10. aastaseks sai vokaalansambel
Laululust. Antsla Vallavalitsus soovib kõigile sünnipäevalastele
aktiivseid kultuuritegijaid ja veel rohkem neid, kes tuleksid vaatama
ja kuulama mida rahvamajas tehakse.
30. aprill - 01. mai toimusid Antsla linnapäevad, kus esimesel
päeval toimus linnaruumi seminar, fotonäitus, kontsert-pidu
ansambliga Kalle Sepp & The Purple Gang. Teisel päeval tehti
ekskursioon Antsla linnatänavatel, peeti maha korvpallilahing
noorte ja vallaesindajate vahel ning nauditi Piip ja Tuut kontserdi
ja söödi ära hulga torti. Juba 80 aastat tagasi kirjutati ajalehes „Elu”,
et võõra vastu on Antsla rahvas lahke ja sõbralik. Usun, et oleme
seda ka praegu.
Mürtsu ja kärtsu eest on hoolt kandnud kaitseväe suurõppus
SIIL, mille lahingtegevus toimus sellel korral Kagu-Eestis ja
Põhja-Lätis. Antsla vallas võis enim näha mundris mehi Tsoorus ja
selle lähiümbruses. Kui kellegi vara (tee, põld) on õppuste käigus
kannatada saanud, siis palume ühendust võtta kaitseväe
kontaktisikuga major Viljar Kurega 5635 9123.
Ühtlasi on jätkunud Eesti Vabariik 100 sünnipäeva
tähistamine, kus 9. mail istutati Tamme-Lauri tamme juurde viiva
tee äärde tammeallee ja tammik. Puud on kasvatatud Tamme-Lauri
tamme tõrudest nii RMK kui Urvaste kooli õpilaste poolt. Rahvast
oli kohale tulnud palju, nii et rohkem kui sada puud said mulda
vähem kui tunni ajaga. Nüüd saab igaüks vaatamas käia kuidas tema
puu kasvab.
Head inimesed, kui kiired kevadised toimetused tehtud, siis
võtke aega ka puhkamiseks ja lõõgastumiseks. Nautige rohetavat ja
õitsevat kodumaad.
AVO KIRSBAUM, vallavanem
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Vallavalitsuse istungitest
Antsla Vallavalitsuse 18. aprillil 2018 toimunud istungil anti
11 korraldust ja kehtestati 1 määrus.
Anti korraldused sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks.
Anti korraldus ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruse,
sihtotstarbe ja maksustamishinna määramiseks ja hoonestusõiguse
seadmiseks
Väljastati 2 ehitusluba: elektritootmisrajatise püstitamiseks ja Lusti
tee ehitamiseks.
Anti korraldus Antsla taluturu ideekavandi konkursi korraldamiseks.
Sotsiaalteenuste osutamiseks otsustati soetada sõiduk, Peugeot
Partner Tepee Active 1,6.
Määrusega kehtestati Antsla valla kriisikomisjoni põhimäärus.
Antsla Vallavalitsuse 25. aprilli l 2018 toimunud istungil anti
6 korraldust ja kehtestati 1 määrus. Lisaks sotsiaalhoolekandelise
abi andmiseks antud korraldustele, otsustati esitada valdkonna eest
vastutavale ministrile (Keskkonnaministeerium) loa taotlus Antsla
vallas Kaika külas asuva Kaikamäe maaüksuse (kinnistu nr
3199041, katastritunnusega 14301:001:0065, sihtotstarbega
üldkasutatav maa 100%, pindalaga 8005 m²) kasutusvaldusesse
andmiseks.
Anti nõusolek MTÜ-le Eesti Keskerakond avaliku ürituse „Eesti
Keskerakonna telgiüritus” korraldamiseks 1.mail 2018 ja MTÜ-le
Tsooru Koidukiired avaliku ürituse „Tsooru kevadlaat” korraldamiseks 20.mail 2018.
Anti korraldus raha eraldamiseks muusikakooli osalustasu
maksmiseks.
Volikogu menetlusse suunati eelnõud „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord”, „MTÜ Terve Võrumaa ja MTÜ
Võrumaa Omavalitsuste Liit ühendamine” ja „Antsla valla
ametiasutuse hallatavate asutuste personali koosseisude, töötasustamise aluste ja töötasumäärade kehtestamine” muutmine.”
Antsla Vallavalitsuse 02. mail 2018 toimunud istungil anti
7 korraldust, neist 4 sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks.
Anti korraldus teenustööde tellimiseks Kiili Betoon osaühingult
lauatenniselaudade paigaldamiseks ja Tommi Play osaühingult
kiikpinkide paigaldamiseks.
Otsustati suunata volikogu menetlusse Antsla valla evakuatsioonikohtade plaani kinnitamine ja Antsla valla ja Urvaste valla
üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine.
Antsla Vallavalitsuse 09. mail 2018 toimunud istungil anti
10 korraldust.
Sotsiaalhoolekande valdkonnas anti 1 korraldus.
Korraldustega lahendati 3 maakorralduslikku küsimust ja 3 korraldusega määrati toetusi mittetulundustegevusteks.
Anti nõusolek MTÜ-le Hauka Veloklubi avaliku ürituse „Antsla
valla rattatuur 2018” korraldamiseks 18.mail 2018 Antsla
staadionil, 15 juunil 2018 Tsooru pargis, 13.juulil 2018 Antsu külas
AS Inno parklas ja 24. augustil 2018 Säre külas Pärsimäe
terviseliikumiseks valmistatud rajal.
Vallavalitsuse määrusega kehtestati „Antsla valla hankekord”
Otsustati suunata volikogu menetlusse eelõud: „Vallavara tasuta
kasutusse andmine”, „Kaasava eelarve rakendamine Antsla vallas”,
„Antsla valla ﬁnantsjuhtimise kord” ja „Urvaste Vallavolikogu
määruse „Urvaste valla hankekord” kehtetuks tunnistamine”.
KERSTI KÄIS, vallasekretär

Vallavolikogus otsustati
10. aprillil toimunud volikogu istungil:
• Vallavalitsusele delegeeriti
kõik need ülesanded, mis ei
ole volikogu ainupädevuses.
• Anti luba OÜ-le Leese Mahe
kinnisasjade Leese ja LeeseAadu omandamiseks. OÜ
Leese Mahe soovib tegeleda
m a h e p õ l l u m a j a n d u s l i ke
põllumajandussaaduste
tootmisega.
• Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti
Lairiba Arenduse Sihtasutuse
kasuks Antsla vallale kuuluvatele kinnistutele alljärgnevalt: Mähkli tee T3 - Mähkli
küla, Mähkli tee T4 - Mähkli
küla, Keskuse - Haabsaare küla, Tsooru rahvamaja - Tsooru
küla, Tsooru park - Tsooru
küla, Kaunismäe tee T2 Savilöövi küla ja Savilöövi tee
T1 - Tsooru küla.
E esti La i ri b a A ren d use
Sihtasutuse kasuks seatava
isikliku kasutusõiguse sisuks
on OÜ Kir janurk poolt
koostatud projekti ELA113
„Mõniste-Hopa-Krabi,

K äärikmäe-Haabsaare,
Tsoor u-Sänna nr 1044P.
Kasutusõigus seatakse sideehitisele. Maakaabelliini kaitsevöönd on piki liini kulgev
ala, mida mõlemalt poolt liini
piiravad liiniteljest 1 meetri
kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.
Isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud, notaritasu ja riigilõivu tasub isikliku
kasutusõiguse taotleja.
• Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Antsla vallale kuuluvatele kinnistutele
alljärgnevalt: K ar jasooPuhkeala, Posti tänav J10,
Posti tänav 12, Posti tänav T4,
Posti tänav 13, Posti tänav T3,
Pargi tänav, Posti tänav T2,
Võidu tänav, Posti tänav T1
maakaabelliini paig aldamiseks.
Elektrilevi OÜ kasuks seatava
isikliku kasutusõiguse sisuks
on Empower AS poolt koostatud elektrivarustuse tööprojekt nr LP4660 „Posti tn
12 liitumine elektrivõrguga,

Kodanikeühenduste ja omavalitsuse koostöö
Kultuurikalendrist, mis igas
vallalehes kaks kuud ette vaatab, leiab mitmeid, just üheduste poolt korraldatavaid
sündmusi.
Läbi tegevus- ja projektitoetuste eraldamise aitab Antsla
vallavalitsus kaasa kohaliku elu
mitmekesistamisele. Toetatakse
tegevusi, mida erinevad allasutused korraldada ei jõuaks või
pole need ülesandeks. Mai alguse seisuga on valla eelarves
toetusteks ette nähtud summad
eraldatud. Allpool on ära
toodud summad, kes millisteks
tegevusteks ja kui palju toetusi
on saanud. Käesolevaks aastaks
eraldati toetusi veel kahe valla Urvaste ja Antsla korra alusel,
mistõttu on erinevad ka eraldatud summad kuna toetamise
põhimõtted olid erinevad. Suve
lõpuks on plaanis vastu võtta
uus tegevustoetuste eraldamise
kord.
Aastaks 2018 eraldatud
toetused kodanikeühendustele ja eraisikutele
MTÜ Urvaste Külade selts
2330 €. Urvaste Kihelkonna
h a r i d u s e l u 3 3 0 . a a s t a p ä e va
tähistamine, Urbanipäeva laat,
Uhtjärve jooks, Heibergi raja

niitmine, kõrgemate kinopinkide
ost.
MTÜ Kaksküla 750 €. Kevadise käsitöölaada korraldamine ja
õpitubade läbiviimine ja vana- aja
jaanipäeva korraldamine.

MTÜ Kuldre Tehnikaspordi
Klubi 400 €. Motosportlaste
turvavarustuse ostmine.

MTÜ Spordiklubi Urvaste
1995 €. Tegevustoetus.
MTÜ Noorteklubi Urvaste
valla Noored 4000 €. Urvaste
valla noorsootöö teostamine.

MTÜ Urvaste Külade Selts
10 000 €. Tegevustoetus vastavalt
lepingule 20-2.5/4.

MTÜ Vingerpuss 140 €.
Tsooru Kevadlaadal esmaabi
koolituse korraldamine.

MTÜ Vahtra Talu Tegemised 480 €. Antsla piirkonna
meistrite koostöövõrgustiku
käivitamine.

MtÜ Urvaste Villike 665 €.
Suveetendus. Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu
rahu.
MTÜ Tsooru V- klubi 950 €.
Tsooru jaanipäev ja Tsooru
külateatri tegemised.
MTÜ K aikamäe 600 €.
Kultuuriõhtute läbiviimine
Kaika seltsimajas.
MTÜ Boose Selts 1995 €.

”Värvid valda 2018”

Linda rahvamaja 45 ja Kokkutulek/ kohvikklubi/ meenutuste õhtu ja Kobela jaanituli.
Karula Hoiu Ühing 475 €.
Karula kihelkonna IV laste
suvine pärimusmuusika pillilaager.
MTÜ Vana- Antsla Noored
255 €. Lõhnakoolitus, Emadepäeva kingituste valmistamine.
MTÜ Luhametsa 400 €.
Luhametsa külapäev ja küla
110 sünnipäev.
MTÜ Antsla Tehnikaspordiklubi 700 € Jäärajasõit
„Kobela jää“.
EELK Ur vaste Püha
Urbanuse Kogudus 500 €.
Jalgpalli Rahvaliiga turniiri
osavõtumaks ja treeningud.
MTÜ On Vaja Teha 665 €.
Jaanus Kala nimeline viievõistlus.
MTÜ Hauka Veloklubi 1400
€. Antsla valla rattatuur ja Kaika
rattamaraton.
MTÜ Spordiklubi Lõunalõvi
800 € Antsla valla noorsportlaste osalemine treeningutele ja
võistlustel.
MTÜ Hauka meistrid 360 €.
Hauka Meistrite hoovi ja Jõulu
imedemaa korraldamiseks.
MTÜ Roosiku Südames 700

€. Südamemuusika festivali
korraldamiseks.
MTÜ Vahtra Talu Tegemised 500 €. Võimlemispallideja mattide ost.
MTÜ Hauka Veloklubi 1000
€. Tegevustoetus.
MTÜ Antsla Eakate Klubi
Sügismeloodia 1300 €.
Tegevustoetus.
MTÜ Urvaste Villike 1200 €.
Tegevustoetus Vana-Antsla
teatriaida hoolduskulud ja
transpordikulud.
MTÜ Kaikamäe 600 €.
Huvitegevuse läbiviimiseks
vajalikud vahendid, transpordikulu, hoone majandamiskulud.
Robi Niit 500 €. Rattaspordi
treeninglaagritel ja võistlustel
osalemiseks.
MTÜ Antsla Tehnikaspordiklubi 500 €. Eesti MV
rallikrossi etappidel osalemiseks.
Cerda Männiste 200 eurot,
Noortepäeva korraldamiseks
Kuldre kooli staadionil.
Tambet Nugin 200 eurot,
Antsla Discgolﬁraja avamisürituse korraldamiseks.
Eleri Dräbtsinski 200 eurot
PlayBack Show korraldamiseks
Tsooru Rahvamajas.
KALEV JOAB,
arenguspetsialist

Koostöös Akzo Nobel Baltics AS, Antsla Tarbijate Ühistu ja Antsla Vallavalitsusega
saavad Antsla valla elanikud sellelgi hooajal osta kauplusest ”Ehitaja”
soodustingimustel erinevaid puidukaitsevahendeid ning -värve. Allahindlus
kehtib ainult Antsla Vallavalitsuse poolt registreeritud avalduse (originaal) ja
värvipassi ettenäitamisel, perioodil 30. mai kuni 30. september 2018.a. Avaldusi
saab vallamaja II korrusel maa- ja planeeringute spetsialisti käest. Jaehinnast
20%-se allahindlusega saadavad välisvärvid ja puidukaitsevahendid kuuluvad
allpool nimetatud kaubamärkide gruppi. Täpsem info kpl Ehitaja.

Võru maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine
Riigihalduse minister kehtestas
13.04.2018 käskkirjaga nr 1.14/81 maakonnaplaneeringu
Võru maakonnas Antsla vallas,
Rõuge vallas, Võru linnas ning
osaliselt Setomaa vallas ja Võru
vallas.
Võru maakonnaplaneering
on koostatud ja kehtestatud
maakonnapiirides, mis kehtisid
enne haldusreformi. Võru maa-

konnaga liitunud endisel Põlva
ma a ko n n a ter rito o riumil
(Värska vald, Mikitamäe vald ja
Orava vald) kehtib Põlva
maavanema poolt 18.08.2017
kehtestatud „Põlva maakonnaplaneering 2030+“ planeeringulahendus.
Maakonnaplaneeringu peamiseks ülesandeks on anda
suunised maakonna kestliku

Oluline info sundasutatud
korteriühistutele
2018. aastal sundasutatud korteriühistud peavad 30.
juuniks 2018 teavitama korteriühistute registrit valitud
juhatuse liikmetest või valitsejast.
Võrumaa korteriühituste liidu esindaja Margus Toom aitab
läbi viia ja nõustada korteriühistute koosolekuid ning osutab
korteriühistu juhi teenust.
Info 503 9187, margus.toom@neti.ee

Antsla linn, Antsla vald, Võrumaa. Isikliku kasutusõiguse
seadmisega seotud kulud,
notaritasu ja riigilõivu tasub
isikliku kasutusõiguse taotleja.
• Valiti salajase hääletamise teel
uus eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees, kelleks
sai Lehar Neve. Evelyn Tõniste avalduse alusel on tema
volikogu liikme volitused
peatatud kuni 31. detsembrini
2018. a.
• Kinnitati eelarve- ja majanduskomisjoni uus koosseis.
• Valiti salajase hääletamise teel
uus revisjonikomisjoni liige,

kelleks sai Üllar Ahi.
• Otsustati lubada Antsla Vallavalitsusel võtta rahalisi
kohustusi eelarveaastateks
2018-2020 kuni 7500 eurot
sõiduki SKODA Yeti Ambition 2,0 TDI CR kasutusrendi korras liisimiseks.
• Kinnitati Antsla valla noortevolikogu põhimäärus.
• Arutati transpordi korraldust
Antsla vallas ja otsustati läbi
viia uuring, mislaadi ühistransporti meie valla inimesed vajavad.
HELLE SAVI,
volikogu sekretär-registripidaja

ruumilise arengu loomiseks,
tagades tasakaalustatud ruumistruktuur ning elukvaliteet
olukorras, kus maakonna asustus on jaotunud ebaühtlaselt
ja elanikkond on pikema
ajaperioodi jooksul kahanemas.
Maakonnaplaneeringu läbivateks teemadeks on asustusstruktuur ja asustuse suunamine, ruumiliste väärtuste
võrgustikud, arengut suunavad
keskkonnatingimused ja tehnilised võrgustikud.
Maakonnaplaneering näeb
ette Võrumaa ruumilise arengu
visiooni aastani 2030+ järgmiselt: „Võrumaa on atraktiivne, ajaloolist jätkuvust ja
looduslähedust väärtustava
ruumistruktuuriga maakond.
Selgelt eristuvad siin traditsioonilised külamaastikud ning
kompaktsena hoitud asulad ja
linnad, mis koondavad ka
mahukamat ettevõtlust ja tootmistegevust. Elanike igapäevaelu toimimine tugineb nutikate
ja paindlike teenuslahenduste
rakendamisel ning mugavatel
ühendustel oluliste keskustega,
eelkõige Võruga. Sellega on
tagatud kvaliteetne elukeskkond erinevates Võrumaa piirkondades.“
Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike
omavalitsuste üldplaneeringute
koostamisele. Sellega on vaja
arvestada ka riigi ja kohalike
omavalitsuste arengudokumentide koostamisel.
Maakonnaplaneeringu ajaline perspektiiv on sarnaselt
üleriigilisele planeeringule
2030+.

M a a ko n n a p l a n e e r i n g u
koostamisel on olnud sisendiks
olemasolevad riiklikud ja
maakondlikud arengukavad,
strateegiad, planeeringud,
uuringud, erinevate ametkondade või huvigruppide
arenguvajadused, seisukohad
jm. Lisaks on koostamisel
arvesse võetud üleriigilises
planeeringus „Eesti 2030+“
sätestatud eesmärke.
Planeeringu koostamise
käigus viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine
(KSH). Maakonnaplaneeringu
lahendus tugineb KSH aruandele, millega selgitati, kirjeldati ja hinnati planeeringu elluviimisega kaasnevat mõju nii
majanduslikule, sotsiaalsele,
kultuurilisele kui looduskeskkonnale. Maakonnaplaneeringuga ei kavandatud tegevusi,
millega kaasneks oluline piiriülene keskkonnamõju.
Võr u maakonnaplaneeringu koostamist korraldas
Võru Maavalitsus koostöös
planeeringu konsultandi OÜga Hendrikson & Ko, KSH
läbiviija Skepast&Puhkim
OÜ-ga, Võrumaa kohalike
omavalitsustega, riigiasutustega, kelle valitsemisalas olevaid
küsimusi planeering käsitleb ja
teiste huvitatud isikutega.
Kehtestatud Võru maakonnaplaneeringuga 2030+ on
võimalik tutvuda veebilehel
http://www.maavalitsus.ee/
voru-maakonnaplaneering ja
paberil Rahandusministeeriumi
regionaalhalduse osakonna
Võru talituses (Jüri 12, Võru)
lahtioleku aegadel.
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SIIL kaks nädalat Linda rahvamajas
Iseseisvunud Eesti suurim
sõjaline õppus SIIL on ajalooks
saanud. Peamised harjutused
viidi läbi Lõuna- ja KaguEestis, kandev roll ülesannete
täitmisel ning kokkuharjutamisel oli seekord Kaitseliidul.
Kandev roll oli ka meediaoperatsioonide keskusel – sealt
läksid teele kõik pressiteated,
lood, pildid, videod, sotsiaalmeedia postitused.
Samuti asus seal Siiliraadio
ehk Sõdur FM, mida sai kuulata
üle Eesti ja internetis.
Kogu see keskus, kõik need
inimesed, kes sellega tegelesid,
asusid ja elasid kaks nädalat
Kobelas, Linda Rahvamajas
sees ja väljas.
Kohapeal maad kuulamas ja
olusid hindamas käidi juba
eelmise aasta lõpus. Ja korra
veel varakevadel. Esimesed
üksikud „elanikud“ tulid majja
tegelikult juba 24. aprillil,
nädal hiljem hakkas maja
jõudsalt rahvaga täituma ning
tippajal elas, liikus, töötas majas

ligikaudu 80 inimest.
Rahvamaja suur saal – nii
lava kui põrandapind – olid
jaotatud boksideks. Ja seal
istusid inimesed nii päeval kui
öösel arvutite taga, vahetustega
loomulikult. Et juhuslikud
inimesed suurde saali ning
rahvamaja väliterritooriumile
ei satuks, olid mitmes kohas
ees hoiatused või metallaiad.
Ka rahvamaja tagusesse parki
üle kaarsilla ei pääsenud, sest
pargis väikese Boose järve
kaldal asus telklaager ja Siiliraadio stuudio. Samuti militaarautod vajaliku tehnikaga
ning olmevarustus.
Millega peale pressiteadete
ja sotsiaalmeedia kirjutiste
suures saalis veel tegeleti, sellele
keegi täpset vastust ei andnud.
Võis ainult aimata, et sealt
koordineeriti palju enamat,
õigemini kõike. Suurõppuse eel
avaldatud artiklites ja pressiteadetes täpseid toimumiskohti ei avaldatud ja küsimusele, et kas see oli teadlik

taktika, tuli jaatav vastus.
Rahvamaja saali uksel oli silt:
STOP! K aitseväe ajutine
julgeolekuala. Ka köögi uks
oli aeg-ajalt kinni ja sellel silt:
Mitte segada! Koosolek!
Meediaoperatsioonide keskust külastasid erinevatel päevadel kõrged riigitegelased: peaminister Jüri Ratas, Eesti
Kaitseväe juhataja Riho Terras,
Kaitseliidu juhataja Meelis
Kiili, Kaitseväe peastaabi ülem
Martin Herem.
Rahvamaja saalis laudade
taga istusid nii Eesti kui liitlasvägede inimesed, kuuldus
mitmekeelset juttu. Tuntud
inimesi liikus majas hulgi,
näiteks võis liitlasväg ede
meediategelaste laua tagant
ühel päeval vastu vaadata
R i i g i ko g u vä l i s ko m i s j o n i
esimees Marko Mihkelson ja
teisel päeval majas ringi kõndida Läti Seimi liige, eesti
juurtega ja eesti keelt kõnelev
Veiko Spolitis. Või Eesti
Abipolitseinike Kogu tegevjuht

LIANA ALLAS

ning endine ERR-i uudisteankur Kerli Dello. Kaitseväe
juhataja Riho Terrase, samuti
Meelis Kiili saatjaskonnas oli
Vallo Toomet. Kaitseliitlased
Madis Milling, Tanel Meiel,
Neeme Brus olid peaaegu kogu
aeg kohapeal, ikka raadiostuudios. Tanel Meieli nimi nii
tuntud ehk ei ole, aga tegemist
on Tartust pärit, Tartu Ülikoolis infoturbejuhina töötava
ning Sangaste koguduses diakoniks pühitsetud raadio-

häälega, kes eelnevalt on olnud
kaitseväe tegevteenistuses Eesti
küberkaitse üksuse looja ja
pealikuna.
Kui esimest korda olusid
hindamas käidi, oli kolmeliikmelises koosseisus kaitseliitlane Tanel Rütman. Ka see
nimi ehk ei ole avalikkusele nii
tuntud, aga kui öelda, et tegemist on Uhhuu-tuuri mehega,
on asi selgem. Rütman oli see,
kes tuuri kaasa tegi ja selle ka
kaante vahele talletas. Samuti

oli tema üks nendest, kes kõiki
kõrgeid külalisi Linda Rahvamaja uksel vastu võttis ja tervitas, kes majas kõike teadis ja
kelle käest nii mõnigi kord
mõne tegevuse jaoks luba tuli
küsida.
S a m a s m a j a s a s u va s s e
raamatukokku astusid sisse nii
majas asuvad kaitseväelased kui
ka kõrg ed riigiteg elased.
Mälestuseks jäi Kaitseliidu
logoga roheline kohvitass,
liitlasvägede embleemidega
käepael ja kaks raamatut –
eesti kaitseväe aastaraamat ja
kaitseliidu aastaraamat –, kus
sees kohapeal kirjutatud pühendused Riho Terraselt ja
Meelis Kiililt.
Siiliraadio ehk Sõdur-FM
levis sagedusel 91,7 Mhz,
samuti sai kuulata internetis
Vikerraadio lehel. Raadiostuudio asus rahvamaja taguses
pargis sõjaväeautos. Kõik, kes
stuudiosse sattusid, pidid
andma intervjuu ja said kuulata
oma soovilugu.
LIANA ALLAS,
Linda Raamatukogu juhataja

Tänu tammiku
rajajatele

KALEV JOAB

Antsla Vallavalitsus tänab kõiki Tamme-Lauri tammiku rajamise ettevalmistustel osalejaid ning
üritusele kaasaaitajaid! Eriline tänu Riigikantseleile, RMK-le ja Urvaste Koolile, samuti Antsla
Gümnaasiumi, Kuldre Kooli ja Urvaste Kooli õpilastele ning õpetajatele, Anni-Manni Mängumaa
beebiringi emadele ja lastele, kõigile teistele istutajatele!

Antsla Vallavalitsuse töötajad hoolitsevad tammede kastmise, kaitsmise ja hoolduse eest, kuid
igaüks võib ka ise käia oma istutatud puu kasvule kaasa aitamas.
Kes oma nime istutamistuhinas kirja ei saanud, andke teada telefonil 5349 2922. Kõigi istutajate
nimed kantakse nimetahvlile, mis paigutatakse tammiku juurde.

Keskkonnaamet uuendab Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava

HELEN KIVISILD

K eskkonnaamet ootab
ettepanekuid ja arvamusi
kõigilt huvitatud osapooltelt
uuendatavasse Karula rahvuspargi kaitsekorralduskavasse.
2019.-2028. aastaks loodav
kaitsekorralduskava käsitleb
lisaks Karula rahvuspargile ka
Natura 2000 võrgustikku
kuuluvaid Karula loodus- ja
linnualasid. Need alad hõlmavad lisaks rahvuspargi

territooriumile pea 900 hektarit
metsise ja väike-konnakotka
püsielupaikasid väljaspool
rahvusparki. Kava eesmärgiks
on anda lühike ülevaade kaitstavast alast, hinnata ala põhiväärtuste seisundit ja nende
kaitseks vajalikke meetmeid,
määrata konkreetsed tegevused
väärtuste säilimiseks, taastamiseks ja tutvustamiseks ning
seada ootused väärtuste kaitse
tulemuslikkusele.
Kaitsekorralduskava puhul

on tegemist kaitseala rakendusliku tegevusplaaniga, näiteks
planeeritakse sellega koosluste
taastamis- ja hooldustöid; matkaradade, külastuskeskuse ja
puhkekohtade hooldamist;
kaitsealuste objektide tähistamist; infotahvlite rajamist;
keskkonnahariduslike programmide korraldamist; vaadete
avamist ja veerežiimi taastamist.
Kaitsekorralduskavas vajaliku
tegevusena märgitud töö võib
anda huvilistele edaspidi võimaluse mõne projekti elluviimiseks taotleda rahalisi vahendeid näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskuselt.
Kaitsekorralduskava uuendamisega tegime algust juba
eelmise aasta lõpus, kui Keskkonnaamet tellis aktsiaseltsilt
Kobras kaitsekorralduskava üldosa ning tähiste ja maastikuhoolduse kaardikihtide koos-

tamise. Praeguseks on Kobras
AS tellitud tööd lõpetamas.
Lisaks on Keskkonnaamet kaitsekorralduskava koostamiseks
moodustanud viis valdkondlikku töögruppi – kultuuripärand, külastuskorraldus ja
keskkonnaharidus, maastik,
metsandus ning liigikaitse ja
elupaigad. Töögruppide eesmärk on määrata kaitsekorralduslike tegevuste elluviimise
plaan ning kirjeldada kaitseks
vajalikke meetmeid koos oodatavate tulemustega. Töögruppidesse kuuluvad oma ala
eksperdid, näiteks elupaikade
inventeerijad, kultuuripärandi
spetsialistid, pärandmaastike
uurijad, turismiarenduskonsultandid, teadlased, aga ka kohalikud elanikud ja maaomanikud.
Aprillis toimusid esimesed
töögruppide koosolekud, kus

käsitleti peamiselt lõppeva
kaitsekorraldusperioodi tulemuslikkust ja kaitseväärtuste
praegust seisundit – üldiselt
võib neile anda hea hinnangu,
kuid kindlasti tasub kaitsekorralduslikus töös kaaluda ka
ajakohaseid muudatusi. Et koguda kohaliku kogukonna arvamusi erinevate kaitsekorralduse
aspektide kohta plaanime korraldada kohalikele elanikele ja
maaomanikele suunatud küsitluse. Seeläbi on kõigil võimalus
kaasa rääkida kaitseala looduse
ja kultuuripärandi kaitse ning
keskkonnakasutuse strateegilises planeerimises.
Infot kaitsekorralduskava
tööprotsessi ja töögruppide
koosolekute aegade kohta jagab
Keskkonnaamet Karula rahvuspargi kodulehel: https://
www.kaitsealad.ee/est/kaitse
korralduskava-koostamine.

Lisaks avaldatakse ajakohast
infot koosolekute aegade kohta
ka Lüllemäe poe teadetetahvlil
ning Antsla valla kodulehe
kalendris. Kõik töörühmade
arutelud on avalikud ning
huvilised on igati teretulnud
kaasa rääkima ja mõtlema,
kuidas Karula loodusväärtusi
oleks kõige mõistlikum kaitsta.
Kaitsekorralduskava avalikustamine ja avalik arutelu
toimuvad esialgse prognoosi
kohaselt detsembris, kuid
maaomanike, kohalike elanike,
ettevõtjate ja teiste asjast
huvitatud isikute ettepanekud
ja arvamused kaitsekorralduslike tegevuste kohta on
oodatud nii praeguses kava
koostamise algstaadiumis kui
ka hilisemas töö viimistlemises.
ELERI LAIDMA,
Keskkonnaameti Lõuna
regiooni looduskaitse
juhtivspetsialist
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Antsla Gümnaasiumi
fotoringi õpilased külastasid
suurõppust Siil
Euroopa päeval, 9. mail oli fotoringi õpilastel võimalus
külastada suurõppust Siil.
Meil oli tähtis ülesanne: tuli
pildistada sõjamasinaid ning
sõdureid. Saime fotografeerida
ka lahingut, mille keskmesse
sattusime. Meid juhendas Maret
Kommer, tänu tema instruee-

fotod: JANEK JOAB

rimisele oskasime kinni pidada
reeglitest ega tekitanud endale
ohtlikku olukorda.
Plaan oli pildistada Antsla
linnas toimuvat lahingut. Kuna
ühtegi sõdurit linnas näha ei
olnud, sõitsime sõjaväe autoga
edasi Tsooru poole, kus toimus
soomukite ja muude masinate
kogunemine. Seal oli meil au
kohtuda kaitseväe juhataja,
kindral Riho Terrasega.
Nägime kaevikuid ning
sõdurid tutvustasid meile
soomuki kui ka lahingutanki
sisemust.
Edasi saime luureinfot, et
helikopter tekitas Kikkaoja
suunal rünnaku. Sõit jätkus
tuldud teed tagasi ning autole
järgnesid ka lahingutankid.
Tee ääres lebasid kannatanud ning üksus oli valmis
astuma kontakti vaenlasega.
Jälgisime eemalt vaenlase
luuret ning jälitasime metsas
sõdureid.
Metsas toimus ka tulevahetus, mille keskmesse
sattunud olime. Tutvusime

Koolipingist ettevõtjaks
Sihtasutus Innove kuulutas
eelmisel kevadel välja projektitaotluste konkursi eesmärgiga toetada kogukonna ja
ettevõtjate koostööd ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmisel.
Antsla Gümnaasium haaras
võimalusest kinni ning esitasime taotluse, mille rahastajaks
on Euroopa Sotsiaalfond ja
Eesti riik.
Lubasime projektis "Koolipingist ettevõtjaks" muuta ettevõtlusõppe praktilisemaks
järgmiste tegevuste kaudu:
töötoad ja jõululaat; ettevõtlusmängud kõigis kooliastmetes; õpilasﬁrmad ja miniﬁrmad; töövarjud ja õppekäigud partnerettevõttesse.
Eesmärk oli, et noored saaksid
ise teha ja vastutuse võtta, seega
mõistaksid paremini oma rolli
koolis, kogukonnas ja ühiskonnas.
Tegevused jagunesid
kolmeks:

Ilusalongis.

Enne jõululaata korraldati
kahekümne töötoa tegevus, kus
osalesid kõik õpilased, koolitöötajad ja kogukonna parimad meistrid. Heategevusliku
jõululaada korraldasid ettevõtlusõppe raames 11. klassi
õpilased.
Väljaspool kooli toimusid
ettevõtlusõpet toetavad tegevused, kus kaasati partnerit.
Projektis oli meie partneriks AS
Antsla-Inno, kus käisid kõik
õpilased. Kokku oli kakskümmend õppekäiku, mida
ettevõttes juhtis IKT spetsialist
Viktor Vartšun. Kohtuti tegevjuhi asetäitja Taimi Hillakuga
ja oldi töövarjuks Antsla-Inno
töötajatele. Õpilased said hea
ülevaate ettevõtte toimimisest:
tehnoloogiast, töökorraldusest,
turustamisest, vastutusest –
kõigest, mis ühte head ettevõtet
iseloomustab.
Kolmas projekti osa oli oma
äritänava rajamine kooli. 8. ja
10. klassi õpilased Getter Kõiv,
Elisabeth Geier, Karl Joosep

fotod: LIIVIA REBANE

Põldsepp ja Kertu Niit kujundasid kooli II korruse ruumidesse äritänava seitsme ettevõtte ja asutuse ruumid. Nad
viisid läbi mängud 1.-11. klassi
õpilastele, kaasates juhendajateks õpetajaid, kes läbisid
koos õpilastega Tartus Ettevõtluskülas vastava koolituse.
Nooremad õpilased mängisid ettevõtlusmängu "Ettevõtlik pere", vanemate õpilaste
mäng oli "Ettevõtlik kodanik".
Kõik mängijad said oma
ülesannetega hästi hakkama,
õpiti raha säästma, klientide
teenindamist ja tehingute
tegemist, saadi ülevaade tuluja kuluallikatest, saadi aru,
kui tähtis on meeskonnatöö.
Mängus oli võimalik ka eksida, iga eksimine oli omaette
õppetund, mis kajastus ettevõtte käibes või mängija
isiklikus rahakotis.
Järgmisel õppeaastal jätkatakse ettevõtlusmängudega
"Ettevõtlik pere" ja "Ettevõtlik
kodanik".
Koolis luuakse koostöös
Junior Achievement Eestiga
mitmeid elujõulisi õpilas- ja

Antsla-Innos.

vigastatuga ning saime teada,
kuidas tehakse kindlaks, mis
kannatanul viga on. Metsas
nägime mitme erineva üksuse
tulevahetust. Saime teada,
kui erinevalt suhtuvad eri
riikide sõdurid “haavatutesse”.
Eestlased jätavad kannatanu
abilisega arsti ootama, kuid
ameeriklased kannavad vigastatut arstiabi saabumiseni
kaasas.
Saime huvitavaid pilte nii
rasketehnikast kui ka sõduritest. Huvitavaid fotosid on
peagi näha Siili facebooki lehel toimub fotokonkurss. Taoline
fototund andis palju uusi
tarkusi.
M A R I E H E L E N A
RAJATAMM,
Antsla Gümnaasium
10. klass

SVEN ZAČEK

13. Võhandu maraton
21. aprilli varahommikul alustasid pisut enam kui tuhat sportlast ja harrastajat 16 riigist
tundidepikkust katsumust Eesti
pikimal jõel. Erinevaid paadiklasse oli sel aastal osalemas 24.
Kui esimese neljal lõpetajal
kulus 100 km teekonna läbimiseks pisut vähem kui 8 tundi siis
viimane lõpetaja kulutas distantsi läbimiseks ligi 22 tundi.
Sarnaselt kolmele viimasele
aastale võttis neile kuuluva
esikoha RAFT klassis Antslas

võistkond „Mayday, Mayday
Püüa“. RAFT paadiklassi
võistkonda kuulub 6-10 aerutajat. Üldjärjestuses saavutas
ajaga 11tundi 29 minutit ja 24
sekundit Antsla võistkond
koosseisus: Unno Niit, Silver
Konksi, Rando Treimuth,
Kalmer Valtin, Karmo Põder,
Risto Tõniste, Heini Põder,
Kaarel Mäesalu ja Jaanus Pruuli
177. koha. Järgmist RAFT
klaasi paatkonda edestati 13
minutiga. Stardinimekirjas oli

nimetatud paadiklassis 97
võistkonda.
Paadiklassis C2MIX (kahene kanuu, segapaar) saavutasid hinnatava 2. (üldjärjestuses 115.) koha Anne Kannimäe
ja Mart Hommik. Aega 100km
läbimiseks kulus neil kulus
10:53:24. Nimetatud paadiklassis oli võistkondi 55.
Jõudu ja jaksu järgmisteks
katsumusteks!

miniﬁrmasid.
Jätkub koostöö kooliväliste
partneritega ettevõtlusõppe
läbiviimisel (töövarjupäevad ja
praktika ettevõtetes; ekskursioonid ja õppekäigud ettevõtetesse; meistriklassid ja
edulood).
On loodud koostöövõrgustik kooli ja partnerettevõtete vahel, kus vastastikune
koostöö on kasulik mõlemale

poolele.
Toimub traditsiooniline
jõululaat, millele eelnevad
töötoad, kus valmistatakse
sobivat kaupa laadal müümiseks.
Ettevõtlusõpet koolides
peetakse väga oluliseks. Iga
ettevõtlik inimene ei ole veel
ettevõtja, kuid iga ettevõtja
peab olema ettevõtlik.
Ettevõtja ja koolitaja Tiit

Tammemägi rõhutab, et juba
väikesest peas peab tegema
vahet ettevõtlusel ja äriajamisel.
Ettevõtlus on suurem, kogukonnale panustav tegevus,
ärimees tegutseb kitsalt oma
kasu saamise, raha teenimise
nimel.

KALEV JOAB

Projekti "Koolipingist ettevõtjaks" meeskonna nimel
LIIVIA REBANE
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Kas Antslast saab transiidilinn?
Kui Antsla kesklinna teed praeguse projekti järgi 2019.aastal
rekonstr ueeritakse, saavad
korda ka kõnniteed, kuid pole
kindel, et inimesed kesklinnas
edaspidi väga kõndida tahavad.
Suur ringtee teeb kesklinna läbimise
autoga mugavamaks ja kiiremaks,
kuid seejuures on kodanikud
mures liiklusohutuse pärast.
Kaovad ka teeäärsed parkimiskohad ja senised teeületuskohad.
Vallavalitsus loodab, et volikogu kooskõlastab peagi Maanteeameti tee-ehituse projekti,
sest muidu võivad sõidu- ja
kõnniteed veel aastateks sama
kehva seisu jääda. Linnaarhitektid kutsuvad aga hetkeks
aega maha võtma, et mõtelda,
missuguses Antslas oleks hea
elada.
Probleemi tuum on selles, et
kuigi Maanteeamet arvestab
omavalitsuse oma planeeringuid, siis Antsla kesklinna puhul
ei olnud ametil suurt millelegi
toetuda. Ka ettepanekud oleks
omavalitsus pidanud esitama
juba mõni aeg tagasi. Valla
ametnikud ei ole aga uue
volikogu koosseisu liikmeid
ega komisjone asjade seisust
teavitanud.

Transiit versus inimsõbralikkus
Suurt muret on kavandatava
ringristmiku osas väljendanud
nii tavakodanikud, ettevõtjad
kui ka tee-ehituse valdkonda
tundvad inimesed. 30. aprillil oli
Antsla gümnaasiumis kõrgetasemeline ja inspireeriv linnaruumi seminar, kus kõneldi
kaasaegse linnakeskkonna
kujundamisest.
Linnalobor MTÜ juhatuse
liige Keiti Kljavin, kellel on
maakodu Antsla kandis, kõneles sellest, et ühinenud omavalitsustes võetakse tihti kasvõi
mitme valla peale tööle nn
ruumipädev inimene, kes näeb
ja oskab näha konkreetset
kohta või trassi tervikliku ja
funktsionaalsena. Ta tõi näite
kergliiklusteede läbimõtlemata
ehituse kohta – need võivad
täita oma eesmärki küll maanteede kõrval, kuid linna piiril
tihti lõppevad sootuks. Keiti
leidis ka, et me tükime planeeringutes liiga teravat joont
tõmbama linna ja maa vahele,
tegelikult aga peaks ka linna
planeeringute puhul mõtlema
ennekõike sellele, et inimestel
oleks siin mõnus olla. Ta tõi
Paide näite, kus Arvamus-

Kagu-Eesti eelarvamusfestival

festivali ajal suletakse kesklinn
liiklusele ja luuakse ajutisi
istumisnurki jms, millest võib
vabalt välja kasvada hoopis
teistsugune kesklinna planeering. Äärmusliku, aga äärmiselt
vahva näitena võin oma kogemusest tuua Hollandi linna
Houteni, kus elab lausa 18 000
inimest, aga linna liiklusskeem
on kavandatud nii, et autoga
kesklinnast läbi sõita ei saa. Ja
see teeb linnast tõesti mõnusa
olemise koha.
Eesti Arhitektide Liidu
esindaja Kalle Vellevoog on
juba mitu aastat tegelenud
EV100 raames rajatavate linnade keskväljakute projektiga,
et arendada niimoodi väikelinnade elukeskkondi. Linnaruumi seminaril ütles ta, et ka
Antslal oleks võimalik järgmisest rahastusvoorust atraktiivse keskväljaku jaoks toetust
taotleda, kuid Maanteeameti
teeprojekt tõmbab arendusvõimalusi koomale. Vellevoo
sõnum siinsetele otsustajatele
oli, et tee-ehituse projekti võiks
kooskõlastada osaliselt ning
linnasüdame asjas püüda otsida
Maanteeametiga kompromissi.
Juba kolm aastat tagasi
tõdes Vellevoog: „On teada, et

K agu-Eesti eelar vamusfestival toob tänavu 9. juunil
juba kolmandat korda kokku
mõelda ja arutleda armastavad inimesed, et otsida tõde
ja valet eelarvamusest – ilm on
hukas.
Festivali ilm on hukas täiesti
otseses, aga ka ülekantud
tähenduses. Ebakõlasid, eelarvamusi ja eksitusi otsitakse
eelar vamusfestivalil kokku
kuueteistkümnel teemal, sh
näiteks metsa tuleviku teemal,
Rail Balticu ja muude megataristute planeerimise teemal,
odava viina teemal, maaelu
võimalikkuse ja eestlaste kestmise teemal.

Antsla turuplatsil

9. juunil
kell 9-12
Järgmine turupäev
23. juunil

enamus Eesti linnadest kahanevad, välja arvatud Tallinn ja
Tartu. Ülejäänud linnadest kaovad töökohad, mistõttu inimesed liiguvad Tallinna ja
Tartusse. Selle tulemusel omakorda kaovad postkontorid,
pangaautomaadid, koolid.
Väikelinnadesse jääb ainult
vanem elanikkond ja linnasüdamed kuivavad kokku.
Enamus väikelinnade keskusi
on trööstitud. Need on pigem
parkimisalad laguneva asfaldi
ja supermarketiga. Noored leiavad tegevust pigem äärelinnas
autos õlut rüübates."
Meie vallal on võimalik
kogukonda ja asjatundjaid kaasates ning läbimõeldud planeerimisotsuseid tehes Antslale
toredam tulevik tagada. Väga
loodan, et „Antsla 80“ pidustuste raames toimunud linnaruumi seminar saab vallavalitsuse eestvedamisel jätku.
Loodetavasti Maanteeameti ja
Arhitektide Liidu osavõtul.
Suur samm edasi oleks Antsla
kesklinna ter vikliku arhitektuurse kavandi koostamine,
mille alusel linnakest sammhaaval ägedamaks, aga ka
õdusamaks muuta.
AIRI HALLIK-KONNULA,
Valimisliit Me Elame Siin

Võrumaa Arenduskeskus
ning Rahandusministeeriumi
Võru talitus veavad festivalil
eest kahte arutelu. Sportliku
väitluse formaadis vaieldakse
läbi see, kas haldusreformiga
paika saanud uus haldusstruktuur on see õige järgmisteks aastakümneteks või
tuleks viivitamata haldusreformiga edasi minna eeldades, et jõutud on alles
vaheﬁnišisse. Väitluses asuvad
vastamisi Hiiumaa vallavolikogu esimees Aivar Viidik ning
Lõunalehe vanemtoimetaja
Ülle Harju. Kohtuniku rolli
täidab Tallinna Ülikooli avaliku
halduse õppejõud Kersten
Kattai.
Teise aruteluteemana küsitakse, miks 21. sajandil kaugtöötamist endiselt võõristatakse
ning kui kaugtöötamise levikule
õlg alla panna, kas see võiks
kompenseerida äärealadelt riigitöökohtade järjepidevat kadumist. Arutelu modereerib riigihalduse minister Janek Mäggi
ning ühes mõtlevad kaugtöötava Saue vallavalitsuse juht
Andres Laisk ja praktiseeriv
kaugtöötaja Kerli Kõiv.
Kagu-Eesti eelarvamusfestival on Paide arvamusfestivali sõsarüritus, mille fookus on regionaalselt kõnekatel
teemadel ning teemasid käsitletakse festivali nimest tingituna
eelarvamuslikult.

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

Eelar vamusfestivali
kavaga saab tutvuda
aadressil facebook.
com/eelarvamusfestval.

Seoses
raamatukoguhoidja
puhkusega on
Urvaste Raamatukogu
suletud
11. juuni - 26. juuni

OÜ H&K
Antsla vald Uhtjärve küla
Tel 53 322 151 või 58 069 541.
Palume eelnevalt tulekust ette teatada.
Tehnikale võimalik meiepoolne transport
töökotta ning tagasi.

Seoses raamatukoguhoidja suveseminaride ja
puhkusega on Kuldre Raamatukogu
SULETUD 13.06 - 15.06 ja 25.06 - 15.07.
Uue-Antsla Rahvamajas on
LAENUTUSPUNKT avatud
29.05, 12.06, 03.07, 17.07, 31.07 kell 16.15 - 17.15.

6 • ANTSLA VALLA LEHT • MAI 2018

Vanu uudiseid vahendavad
Margus Konnula ja Kalev Joab

Ajalehe Võru Teataja kaasväljanne
"Elu" 02. mai 1938
Nagu teada sai Antsla alew, alates pühapäevast 1. Maist linnaks. Kui sel puhul teistes alevites, mis
samuti said linna õigused, ajaloolist sündmust väärikalt märgiti välja pandud rahvuslippudega,
sündmuse kohaste aktuste ja pidudega, siis möödus Antslas päew täiesti pidulikkuseta. Niisugust
passiivsust heidavad uue linna kodanikud oma senistele „alevi-isadele“ väga ette.
Antslas pidulikuks sündmuseks oli laup., 30. aprl. õhtul Tuletõrje Ühingu aias ja majas
korraldatud Naiskodukaitse Antsla jaoskonna mai-vastuwõtt, pidu ja loterii-allegrii, millest väga
elavalt osa võeti.
Paljud Antsla tuntumad tegelased ja kodanikud soovisid meeleldi, et linna praegune nimi saaks
muudetud ja uueks nimeks wõetud „Hauka“ mis on hoopis rahvapärasem ja tuntum.

Käsitöörahvas lõpetas hooaja
traditsioonilise käsitöönäituse ja õpitoaga
29. aprillil avasime Uue-Antsla
Rahvamajas traditsioonilise
kevadise käsitöönäituse. Kui
varasemalt nimetasime seda
Urvaste Vallarahva käsitöönäituseks, siis nüüd, kui Urvaste
vald on ajalooks saanud, sai
näituse nimeks Urvaste kandi
käsitöönäitus. Vaatamata nimele oli näitusele oodatud ikka
ka kogu ühinenud Antsla rahva
tööd. Tore oli see, et Annika
Kõrvoja tõi näitusele lisaks
oma savitöödele ka Antslas
toimetava saviringi naiste tööd.
Sel korral võttis näitusest osa
oma töödega 28 naist ja üks
mees.
Külastada sai näitust kolmel nädalavahetusel. Kuna
näituse ülevaloleku ajal toimus
rahvamajas teatriõhtu ja emadepäevapidu, oli näituse külastajaid päris palju.
Kolmandat aastat järjest sai
avamispäevale planeeritud ka
töötuba. Ülemöödunud aastal

oli võimalik kokku seada omale
villakiududest moonidega pilt,
möödunud aastal voolisime
Annika Kõrvoja käe all kruuse
ja taldrikuid. siis sel korral
tegime Olustvere Teenindusja maamajanduskooli õpetaja
Mari Puki juhendamisel tilgatrükis siidisalle. Iga osaleja sai
teha omale omapärase ja kordumatu salli. Aitäh sulle, Mari,
et leidsid võimaluse tulla meile
seda tarkust jagama.
Aitäh sulle, tubli käsitööline: Airi Hallik-Konnula;
Kaie Kaelep; Urve Kaska; Riita
Uibopuu; Helgi Asula; Aino
Värton; Õie Kapp; Kadri
Võrel; Anni Mürk; Evi Zirk;
Aive Nummert; Annika Kõrvoja; Riina Ermel; Kristiine
Hellenurm; Marta Zirk; Kati
Velner; Rena Veskus; Sandra
Veskus; Pille Saar; Helle Kõiv;
Malle Kodu; Anne Uppin; Ulvi
Hiire; Laine Bergmann; Marily
Võrel; Lisanne Kont; Raili

Lusti ja Talvo Kont, kes sa tõid
oma tööd ka teistele vaatamiseks.
Aitäh tublid abilised Õie
Kapp, Aino Värton, Helgi
Asula, Annika Kõrvoja, Aive
Nummert, et aitasite näitust
üles seada.
Aitäh Kati ja Vaike abi eest
näituse korraldamisel ja läbiviimisel.
Aitäh Antsla Vallavalitsusele ja Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupile, kes toetasid käsitöönäitust ja õpituba.
Rõõm on, et meie kandis on
käsitöö au sees ja nii palju
osavaid meistreid leidub. See
annab innustust käsitöönäituse
traditsiooniga jätkata ka edaspidi. Jätkuvalt nobedaid näppe
ja kiireid vardaid.
KARILLE BERGMANN,
Uue-Antsla Rahvamaja
käsitööringi juhendaja

!

Uudised aastate tagant

ANTSLA VALLA KULTUURIKALENDER

MAI
26. Urbanipäeva laat / Urvaste kiriku pastoraat
27. Kagu-Eesti tantsupidu / Põlva
28. Austin Miller (USA) akustiline kontsert 19.00 / Uue-Antsla Rm
28.05.-02.06 Puukunstipäevad "Pargist parki" / Uue-Antsla Rm
29. 9. klassi lõpukell / Antsla Gümnaasium
JUUNI
1. Piirkonna laste kevadpidu / Antsla laululava
1. Puukunstipäevade lõpetamine. Tuleskulptuur / Uue-Antsla Rahvamaja
2. Uma pido / Võru Kubija
3. Noortepäev Kuldre Kooli juures / Kuldre Kool
7. Antsla Muusikakooli kontsert Urvaste kirikus / Urvaste kirik
8. Meistrite koduaiakontsert / perekond Haugase koduaed
9. Õunaaia kontsert. Naised köögis. / Pokumaa
15. Rattatuuri II etapp / Tsooru
18. Tsirkus / Antsla kesklinn
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.-29.06 Antsla valla laste töölaager / Antsla, Urvaste piirkond
JUULI
2. - 6.07 laste pillilaager / Kaika Seltsimaja
7. Konverents „Urvaste kihelkonna hariduselu 330” ja Urvaste Põhikooli kokkutulek /
Urvaste Seltsimaja
8. Ähijärve Simman ja Karula Rahvuspark 25 / Karula Rahvuspark
9. Antlsa valla 1.- 6. klasside spordilaager / Antsla staadion
9.-14.07 Hauka Rock bändilaager / KSK
13. Rattatuuri III etapp / Kobela
14. Jaanus Kala viievõistlus / Antsla staadion
14.-15.07 Südamemuusika festival / Roosiku
15. Urvaste kiriku esmamainimine / Urvaste kirik
22. Ümber Uhtjärve jooks / Uhtjärve

!

Aiareisile Võrumaa ilu taasavastama
Selle suve reisi sihtpunktiks valisime omaenda
maakonna 2015. aastal kaunimaks koduks tunnistatud Katy Pähna koduaia Meegomäel. Aed
paikneb 2,5 hektaril. Perenaine oli meid nõus
vastu võtma juunikuu esimeses pooles.
Pärast seda oli plaanis minna taimedeistikute ostule Paradiisi Aeda Parksepas. Nendega ühendust võttes selgus, et nad korraldavad
hetkel oma tegevust ümber ja praegu toimub
müük ainult interneti teel. Seejärel sai valitud
istikute soetamiseks päris Võru linnas asuv
Roheline Aed. Sealgi on valik suur ja keegi ei
pea pettuma.
Paljudel ei ole olnud võimalust jalutada
kaunil Tamula rannapromenaadil. Anname vaba
aja ja valiku, kas kõndida mööda kaunist
Katariina alleed alla rannapromenaadile või
uudistada Võru keskväljaku muutumist või
külastada kauplusi. Võimalus on juua alleel ka

tass kohvi ning maitsta kohviku pakutavaid
mõnusalt maitsvaid saiakesi.
Reis toimub 12. juunil. Plaanime reisi algust
kella 9 paiku. Kust ja kuidas täpsemalt, oleneb
sellest, kui palju ja millistest küladest osalejaid
on. Enda osalemissoovist saab teada anda
Enele tel 5560 4094 või Maivile Sügismeloodiast
tel 504 5784. Huvilised, andke endast teada
hiljemalt 5. juuniks.
Reisi orienteeruv maksumus: aia külastus
5 eurot, bussisõit 5 eurot, muu on oma valik
ostudeks ja tegevusteks.
Seniks head soovid tegusateks päikeselisteks
päevadeks L. Andre luuleridadega
Aed on naeratusest hele.
Mu süda naeratab vastu,
uhkusest,
et temagi suudab särada.
Kohtumiseni reisil. ENE KLAAR

Millist huviringi tahad Sina, täiskasvanu?

Tule Võrumaa elu muutvaid ideid leidma,
arendama ja ellu viima!
Võrumaa on lahe! Siin on uma
ja hää ning meil aigu om, aga
nüüd anname vunki mano ja
otsime ideid, mille abil Võrumaa elu kõigi jaoks veelgi
paremaks muuta.
Iga idee on teretulnud –
peaasi, et see puudutaks meie
elu-olu ja inimesi uudselt ja
innovaatiliselt. Rauda taguma
ega betooni valama me ei
hakka, vaid mõtleme pigem
sellele, millised tõhusad inimeste toimetulekut parandavad teenused meil siin puudu
on. Kui mõtted kogutud, siis
arendame neid üheskoos ja

spetsialiste kaasates edasi ning
viime parimad lahendused
ellu.
Et asjaga kuskilt pihta
hakata, kutsume teisipäeval,
12. juunil kell 13–17 Võrumaa
Toidukeskusesse kokku
esimesed ideetalgud, kus
saab korraldajate ning teiste
osalejate kaasabil oma ideed või
algatust testida ja edasi
vormida.
Lisainfo ja registreerimine: https://vunkimano.
vorumaa. ee
Suvistele ideetalgutele järgnevad 5.–7. oktoobril

häkatoni vor mis loometalgud, kus koos spetsialistidega arendatakse ideed
48 tunniga käegakatsutavaks
lahenduseks. Parimad ideed
viiakse ellu koostöös Võrumaa
kohalike omavalitsustega.
Ootame kõiki võrumaalasi
oma ideid jagama ja neid koos
edasi arendama, et meie kogukonnale paremaid teenuseid
pakkuda!
Vunki mano pilootprojekti
veab eest Võrumaa Omavalitsuste Liit koostöös Võrumaa Arenduskeskusega.

Aprillikuu jooksul viis Antsla
Kultuuri- ja Spordikeskus läbi
küsitluse "Millist huviringi
tahad Sina, täiskasvanu?".
Küsitluslehte sai täita Antsla
KSK fuajees ja elektrooniliselt
kodulehel.
Vastanud 79st inimesest oli
mehi pea täpselt veerand ja
poole vastanutest moodustasid
inimesed vanuses 26-45 aastat.
20,3% vastanutest olid sellest
nooremad täiskasvanud ja
21,5% langesid vanusevahemikku 46-65 aastat. Ülejäänud
6,3% olid sellest eakamad.
Kõige populaarsemaks sooviks osutusid erinevad trennid,
mis esinesid 27% vastustest,
kusjuures kolmandik neist
mainis aeroobikat (või sellega
sarnast trenni) ja teine kolmandik võitluskunste, vähem mainiti pallimänge ning sulg- ja
võrkpalli. 14% vastanuist soovisid mingit vormi jooga- või
meditatsiooniringi, neist vaid

üks vastanu oli meessoost.
Lisaks võitluskunstidele ja
pallimängudele soovisid mehed
ka erinevaid tehnikaga seotud
ringe (7% vastustest), nagu näiteks keevitamine, mototehnikaja elektroonika ring. Kuid
meeste vastuses esines ka peotants, mis koos teiste tantsuliikidega moodustas vastustest
8%. Teisi alasid domineerisid
pea täielikult naiste vastused,
kusjuures korduvate aga vähem
populaarsete vastustena võiks
ära tuua veel keraamika, aianduse, keeleõppe, traditsioonilise ehituse, kudumise, näiteringi, muusikaõppe ja fotograaﬁa - kõigi populaarsus jäi
alla 5%.
Vastajate suur hulk on äärmiselt positiivne, kuid nii
mõnedki soovitud ringidest
toimivad juba KSKs (või mõnes teises lähedases kultuuriorganisatsioonis) täpselt samal
või üsna lähedasel kujul.

Näiteks on KSKs täiskasvanutele võimalused näiteringi,
erinevate laulukoosluste ja
tantsurühma näol. Mõne huvitegevuse pakkumine on aga
kultuurimaja jaoks tehniliselt
väga keeruline - näiteks mototehnikaklubi, ehitusalane tegevus või ka kokandus. Sellest
hoolimata püüab Antsla KSK
tulla vastu rahva soovidele ja
luua võimalusi nõutud huvitegevuste pakkumiseks.
Käesolev artikkel on ka
avatud kutse potentsiaalsetele
ringijuhtidele. Kui Teile tundub, et Teil on midagi edasi
anda - ülalloetletud valdkondades või mitte -, siis võtke
KSKga ühendust!
Juba toimivate ringide ja
eelolevate sündmuste kohta
saab infot www. antslaksk.ee,
tel 785 5269, (+372) 5301 1190,
kultuur(at) antsla.ee
Kooli tee 19, Antsla, Võrumaa,
66403.

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
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Meistrite päev tänavu juba
kolmandat korda!
Nii nagu varem valla lehes ja FB
on kajastust leidnud, on meie
projekti tänavune rõhuasetus
meistrite omavahelisel suhtlusel, koos õppimisel ja inspiratsiooni kogumisel. Mitmeid
kokkusaamisi on ühel või teisel
viisil olnud seotud toiduga. Ja
nii on ka laiemale kogukonnale
suunatud üritustel need mõjud
tänavu kindalt tunda. Kodukontseril prk Haugase aias on
avatud kodukohvik, mille
menüü on piirkonna toidumeistrid spetsiaalselt selleks
õhtuks kokkupannud erinevatest hõrgutistest. Ka tänavu
jätkame populaarseks saanud
ekskursioonidega, millest mõned oleme koostanud lastele
mõeldes, mõned aga sobivad
kindlasti kogu perele. Olgu siin-

kohal nende sisu ka lühidalt
äranimetatud: põnev loodusretk Karula rahvusparki, kultuurilooline jalutuskäik Antsla
linnas, kodumuuseumite külastused, talutegemiste- ja loomadega tutvumine, maitseretked
väike pruulikotta ja koduveinide valmistajate juurde,
võimalus tutvuda toiduainete
väiketootjate tegemistega ning
nautida tõelist gurmee toitu
vaid suveks avatud uues restoranis.
Soovitame kõigil Meistrite
Päeva vanadel ja uutel fännidel
kindlasti kontserdile tulla, sest
seal tutvustame põhjalikumalt
Meistrite Päeva ekskursioone ja
kohe on võimalik ka ennast
nendele retkedele kirja panna.

