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Kiire internet liigub aeglaselt
meile lähemale

Väikeste vallakodanike tervitamine
Antsla Vallavalitsus kutsub igal
aastal isadepäeva ja emadepäeva eelsel reedel Antsla valla
väikesed ilmakodanikud koos
vanematega nii-öelda lusikapeole, kus vallavanem annab
päevakangelastele lusika, kuhu
on graveeritud igaühe nimi,
sünnikuupäev, sünnikaal ja
pikkus.
Seekord toimus väikeste
vallakodanike ter vitamine
mardipäeva eelõhtul Lusti
Lasteaia hubases saalis.
Kutsutud olid need pered,

kuhu 2018. a 1 maist kuni 31.
oktoobrini oli sündinud uus
pereliig e. Nimetatud ajavahemikul sündis 8 tüdrukut ja
9 poissi.
Kõik need 17 pisikest ime
on meie Antsla valla viimase
poole aasta väiksed kangelased.
Iga lapse sünd on erakordne, jäädes vanematele
meelde igaveseks. Mis saab olla
veel ilusam kui süles hoida seda
väikest pisikest tegelast, kelle
elu on sõna otseses mõttes Sinu
kätes. See on väga õnnelik aeg.

URMAS KOEMETS

Mälestuskivi Peeter
Koemetsale, kelle sünnist
möödus tänavu 150 aastat

Elektrilevi plaanib üle Eesti alates 2019. aastast rajama hakata kiire
interneti võrku, et järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi 200 000
kodusse, kus see täna puudub. Selleks, et plaane täpsemini koostada
ja rajada ühendused majapidamistega, kes seda kõige rohkem
vajavad, kogutakse sooviavaldusi, mis aitaksid Elektrilevil võrgu
rajamise plaane teha. Sooviavaldusi sai esitada tänavu suvel ning
uuesti pärast seda, kui Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas
Elektrilevi paar nädalat tagasi nn „viimase miili“ konkursi võitjaks.
Peamiselt kogutakse sooviavaldusi inter neti teel:
https://www.elektrilevi.ee/kiireinternet. Et avaldusi saaksid
esitada ka need, kellel puudub ligipääs internetti, on elanikel
võimalus esitada sooviavaldus Antsla vallamaja kantseleis.
Avalduse leiate vallamajas, infostendi kõrval asuvalt laualt.
Septembri lõpu seisuga oli Antsla vallas sooviavalduse esitajaid
145, mis võrrelduna naaberomavalitsustega näitab mõnevõrra
väiksemat huvi.
NB! Sooviavaldusi saab esitada kuni 31. detsembrini.
2018.a
KALEV JOAB, arenguspetsialist

Endise Urvaste valla elanikud!
Kogeda rõõmu ja palju kauneid
hetki lapse kasvatamisel.
Lusti Lasteaia lauluõpetaja
Erma Kallase tublid laululapsed esitasid mängulisi laule.
Pärast piduliku osa lõppu

pakuti suupisteid ja vesteldi
ühises ringis. Teemaks ikka
lapsed ja nendega seonduv.

Palun veelkord, et kontrolliksite oma elukoha andmeid läbi eesti.ee
portaali või vallamajja kohale tulles. Paljudel teist on elukoha
aadress küla täpsusega, aga te ise ei teagi seda!
Põhjuseks võib olla ehitisregistri andmete mittevastavus
tegelikkusele või on omal ajal jäänud sidumata rahvastikuregistri ja
kinnisturaamatu andmed.

TIINA VARES,
kantselei peaspetsialist

HELLE SAVI,
volikogu sekretär-registripidaja

Juunis 2018 paigutasime Antsla vallas Kaika Uku talu
õuele mälestuskivi:
Siin, Kaika-Kaarli talus, sündis 1868 aastal ja elas
PEETER KOEMETS
Taluperemees, kooliõpetaja, kirikutegelane, Vana-Antsla vallavanem,
Antsla Põllumeeste Seltsi esimees, Antsla Hoiu-Laenu Ühisuse,
Haridusseltsi, Kaitseliidu üksuse, Piimaühingu, Masinaühisuse asutaja,
Võrumaa volikogu, Eesti I Riigikogu liige.
Osales 1905. aastal saadikuna Lõuna-Eesti konverentsil Tartus.
Luges 10.04. 1918. aastal Riias rüütelkonnale ette Eesti
vallavanemate protesti Eesti liitmise vastu Saksamaaga.
14.06.1941. aastal küüditati ta Siberisse, kus kaovad kõik jäljed.
Kivi leidmisel oli abiks Mati Urbanik, kohaletoimetamisel
aitasid Silver Visnapuu ja Ervin Nõmme. Suur tänu abi eest!
URMAS KOEMETS

26.–30. detsembril iga päev kell 11–16
Igal päeval erinevad töötoad ja
muud meeleolukad tegevused kogu perele.
Korralda oma pidu või aastalõpuseminar
Pokumaal!

Jõuluvaheajal Pokumaal

SOOJADE SOOVIDE AEG

Detsembris, mil kõikjal kipub maad võtma veidi
närviline jõuluralli, on pokukalendris hoopiski
rahulik Soojade soovide aeg. Pokumaast saab siis
talvine muinasjutumaa – metsarajad kutsuvad
lumisesse vaikusse ning Pokukoja eri soppides saab
jõulumeeleolukalt aega veeta.

- Töötoad igale maitsele,
- metsapäkapikk ja Puuko aitavad lastele kinke jagada,
- toredad maitseelamused.
Tutvu võimalustega www.pokumaa.ee
või kirjuta meile oma soovidest info@pokumaa.ee
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Vallavalitsuse istungitest
Antsla Vallavalitsuse 18.
oktoobril 2018 toimunud
istungil anti kokku 14 korraldust, neist 7 sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks ja 4
maakorralduslikus küsimuses.
Anti korraldus korraldatud
jäätmeveoga liitumisest tähtajaliseks vabastamiseks põhjusel, et kinnistul ei elata.
Kinnistati Ragn-Sells AS
poolt esitatud ettepanek korraldatud jäätmeveo hindade
muutmiseks alates 01.01.2019.
a seoses jäätmete vastuvõtuhinna, kütusehinna ja brutopalga tõusuga ning teemaksu
kehtestamisega.
Anti korraldus raha eraldamiseks MTÜ Aila Näpustuudio
tegevuses osaleva Antsla valla
noore õpilaskoha osalustasu
kompenseerimiseks.
Antsla Vallavalitsuse 24.
oktoobril 2018 toimunud
istungil anti kokku 6 korraldust, neist 1 sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks ja
2 määrust.
Anti korraldus Antsla vallas
Taberlaane külas asuva Taberlaane katastriüksuse lähiaadressi muutmiseks. Kiideti heaks
hajaasustusprogrammi projekti
„Vahtra talu salvkaevu ehitus”
aruanne.
Anti korraldus munitsipaaleluruumi remonditööde tellimiseks OÜ-lt TTR Grupp.
Tunnistati kehtetuks Urvaste Vallavalitsuse 17.07.2012
määrus nr 2 „Vee- ja kanalisatsiooni hinna kehtestamine”
j a A n t s l a Va l l a v a l i t s u s e
31.10.2012 määruse nr 16
„Antsla valla eelarve koostamise, täitmise ja tegemata
jäänud väljaminekute kavandamise korra kehtestamine”.
Anti korraldus hanke „UueAntsla Rahvamaja radiaatorkütte süsteemi ehitus" korraldamiseks.
Antsla Vallavalitsuse 31.
oktoobril 2018 toimunud
istungil anti 14 korraldust,
neist 5 sotsiaalhoolekandelise
abi andmiseks.
Vastavalt AS Võru Vesi
taotlusele anti korraldus vee-

teenuse hinna kooskõlastamiseks.
Väljastati ehitusluba majandushoone püstitamiseks Võru
maakonnas Vaabina külas asuvale kinnisasjale.
Anti korraldus riigihanke
"Lumetõrje teostamine Antsla
vallas aastatel 2018-2020"
pakkujate kvaliﬁtseerimise,
pakkumuste vastavaks tunnistamise ja edukaks tunnistamise
kohta.
Telliti Antsla Gümnaasiumi
C-korpuse rekonstrueerimise
põhiprojekti ekspertiis Ösel
Consulting OÜ-lt summas
8 400,00 eurot, sealhulgas
käibemaks 1 400,00 eurot.
Telliti Antsla Vallavalitsuse
hoone 3 kabineti remonttööd
OÜ-lt TTR Grupp.
Anti korraldus „Kinnisasja
avalikes huvides omandamise
menetluse algatamise” AntslaKraavi jalg- ja jalgrattateega
ning Uue-Antsla jalg- ja jalgrattateega seotud kinnisasja osa
omandamise menetluse alustamiseks.
Tellit i teenustöö SKEPAST&PUHKIM osaühingult
Keeritiigi pargi maastikuarhitektuurse ehitusprojekti
koostamiseks.
Arutati hoolekogu pöördumist kooli esise tee sulgemiseks
ja otsustati pöörduda Maanteeameti liiklusohutuse valdkonna spetsialistide poole, et
selgitada välja liikluskorralduse ohutu ümbersuunamise
lahendus.
Arutati teedele tolmutõrje
teostamise kaardistamist ja
hinnapakkumuste esitamist.
Antsla Vallavalitsuse 7. novembril 2018 toimunud
istungil anti 12 korraldust,
neist 5 sotsiaalhoolekandelise
abi andmiseks.
Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks Võru maakonnas Lümatu külas Punde
kinnistule.
Lihthankel ”Uue-Antsla
rahvamaja radiaatorkütte
süsteemide ehitus” tunnistati
edukaks pakkumuseks ERTEC
OÜ, pakkumus summas
18082,67 eurot.

Metsaomaniku mure
On inimesi, kes peavad jätkuvalt metsa kohaks, kust võib
võtta kõike, mitte ainult seeni ja
marju. Kes ise metsa ei oma ja
pole kunagi metsa istutanud ega
hooldanud.
Kohe-kohe on jõulud. Kuigi
praegusel ajal on võimalik
soetada jõulukuusk pea iga
kaubanduskeskuse juurest,

sõidetakse ikka veel võõrasse
metsa, võetakse puu endale
sobivalt kõrguselt, vahel ainult
latv. Metsaomanik: „Linnarahvas
jaksab osta auto ja ka kütust,
kuid ühte kuuske aastas, vot s
eda ei jaksa.” RMK pakub
võimalust etteantud kohtadest
väikese tasu eest jõulukuuse toomiseks – tore võimalus minna
perega metsa kuuske otsima.
Kuidas riigimetsast kuuske
tuua, vaata https://www.
rmk.ee/kuuseke.
Suvel minnakse kasevihtasid tegema, taaskord võõrasse
metsanoorendikku, mida on
istutatud, hooldatud, vaeva
nähtud. Maaomanik ei keelaks
kraaviper velt vihamaterjali
võtta – kui küsida.
Kui metsaomanik istutab

Otsustati viia läbi hankemenetlus „Antsla esmatasandi
tervisekeskuse ehitustööde
järelevalve” teenuse leidmiseks.
Otsustati tellida eakate esemeliseks jõulutoetuseks Rüütli
Mesi OÜ-lt 1150 kilogrammi
pakendatud mett, maksumusega 6727,50 eurot.
Telliti Trooru Rahvamaja
lava valgustus ja valgustuse
paigaldustööd DSS Estonia
OÜ-lt, summas 6360 eurot.
Anti 2 korraldust erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks
Tsooru külas ja Antsla linnas.
Arutati Antsla KSK juhataja
ettepanekut tasumäärade
muutmiseks ja otsustati alates
01.01.2019 kehtestada uued
tasumäärad.
Antsla Vallavalitsuse 14.
novembril 2018 toimunud
istungil anti 12 korraldust ja
1 määrus. Sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks anti
4 korraldust.
Anti 2 kor raldust riigi
omandisse taotletavate maaüksuste kohta arvamuse andmise kohta.
Väljastati ehitusluba puurkaevu rajamiseks Võru maakonnas Kassi külas.
Anti korraldus Antsla
Vallavalitsuse 27.06.2018. a
korraldusega nr 2-3/273 algatatud „Antsla TÜ maa-ala ja
lähiümbruse” detailplaneeringu
maa-ala muutmiseks, millega
arvati detailplaneeringu maaalast välja F. R. Kreutzwaldi tn
2 katastriüksus ning transpordimaaga piirnev reformimata
maa riba.
Anti projekteerimistingimused Antsla vallas, Kobela
alevikus asuva kinnistu liitumiseks elektrivõrguga.
AS Võru Vesi nõukogu
liikme kandidaadiks üldkoosolekule nimetati Kurmet Müürsepp.
Arutati Lusti lasteaeda tasandusrühma loomise vajadust
ja võimalust.
Arutati Kuldre Kooli direktori ettepanekut haridustehnoloogi ametikoha loomiseks.
KERSTI KÄIS,
vallasekretär
puid, juhtub ikka ja jälle, et tuleb
keegi ja kaevab osa taimi välja.
„Küpsist poest näppama ei minda,
aga metsa vargile kõlbab minna
küll,” ütleb murelik metsaomanik. „Mina istutan ja hooldan,
poputan, valutan südant...”
Ühelt poolt käiakse metsast
võtmas, teisalt tuuakse asemele
– kuigi tänapäeval on võimalus
erinevaid jäätmeid tasuta jäätmejaama viia, sokutatakse ikka
prügi metsa alla. Peaasi, et saaks
oma õue puhtaks, kuigi kasvõi
naabri metsa. Sõidetakse läbi
sildi alt, millel kiri „Sõit valdaja
loal.” Kui murdunud puu teele
ette jääb, lõigatakse tükkideks,
viiakse minema.
Kuidas sina suhtud metsa?
LIANA NEEVE,
keskkonnaspetsialist

Vallavolikogus otsustati
23. oktoobril toimunud volikogu istungil:
- võeti vastu Antsla valla
arengukava aastateks 20192030;
- kehtestati „Antsla valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord”;
- anti üle endise Urvaste valla
territooriumi ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooni varad AS-le
Võru Vesi ning varade arvelt
omandas Antsla vald AS Võru
Vesi aktsiad (44 aktsiat, nimiväärtusega 640 eurot, summas
28 160 eurot);
- muudeti Antsla Vallavolikogu
25. septembri 2018. a otsust nr

68 „Projektis „Antsla valla
tänavavalgustuse renoveerimine” osalemine”. Omaosaluse
summa, mis oli planeeritud
kuni 150 000 eurot, suurenes
kuni 166 000 euroni;
- anti nõusolek ostueesõigusega hoonestusõiguse võõrandamiseks;
- kinnitati Võru maakonna
ühise jäätmekorralduse põhimõtted;
- anti arvamus Ruhingu kruusakarjääri kaevandamisloa taotluse ning otsuste eelnõude
kohta;
- vallavalitsuse ametnikud
vastasid kahele arupärimisele;

- võeti vastu protokollilise otsusena pöördumine Riigikogu
rahanduskomisjoni poole.
Pöördumises tehti rahanduskomisjoni esimehele ettepanek,
mitte eraldada 2019. aasta
riigieelarve seaduse eelnõus
Antsla vallale ettenähtud
100 000 eurot Antsla vallas
asuva Suur-Boose järve suplusko h t-p uh kea la ko r ra stamiseks, vaid eraldada nimetatud summa Linda Rahvamaja renoveerimiseks. Linda
Rahvamaja hoone näol on
tegemist maakondliku mõjuga
objektiga.
HELLE SAVI, volikogu
sekretär-registripidaja

Tasuta õigusabiteenus erivajadusega inimestele
Eesti Puuetega Inimeste Koja
partner, Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) osutab õigusabiteenust Võrus
ning Võru, Setomaa, Rõuge
ja Antsla vallas.
ÕTB on tasuta õigusabi
teenust osutanud juba 18 aastat, meil on kompetentsed ja
kogemustega töötajad.
Oleme valmis abistama
erivajadusega inimesi nende
elukondlike õigusmurede

lahendamisel (pereasjad, eluase,
töövaldkonna küsimused, võlad, toetused, teenused jms.).
Erivajadusega isiku huvides
võivad juristi poole pöörduda
ka sihtgrupi pereliikmed või
volitatud isikud.
Kohtumised juristiga toimuvad Võrumaa Puuetega
Inimeste Kojas aadressil:
Lembitu 2, Võru, 2. korrus
(Sissepääs Tartu tn. poolsest
uksest) ning vajadusel ka veebi-

§

silla (Skype) või telefoni vahendusel.
Nõustamisaja broneerimiseks vajalik eelr egistreerimine ÕTB telefonil 5385
0005.
Lisainfo: www.otb.ee või
http://www.epikoda.ee/tegev
us/oigusnoustamine
Nõustamispäevi toetab EV
Justiitsministeerium

Korraldatud jäätmeveost
Septembris pöördus RagnSells AS Antsla vallavalitsuse
poole taotlusega muuta korraldatud jäätmeveo hindu põhjendusega, et oluliselt on
tõusnud jäätmete vastuvõtuhinnad, kütusehinnad, brutopalk ning kehtestatud teemaks.
AS Ragn-Sells regioonijuht
Vallo Jürisoo kohtus ka Antsla
valla esindajatega, et selgitada
Konteineri suurus, m³
0,1
0,08
0,14
0,24
0,37
0,6
0,66
0,8
1,1
1,5
2,5
4,5
• Iga inimene saab ise mõjutada
oma prügiveo arvete suurust
sellega, et sorteerib võimalikult palju kodus tekkivaid jäätmeid liigiti. Sorteerimise tulemusel on võimalik vähendada
konteinerite suurust või suurendada prügi äraveo ajavahemikku.
• Väga suure osa prügist moodustavad pakendid, mille äraandmiseks on Antsla vallas
erinevates piirkondades avalikud pakendikonteinerid. Enamasti on need kollast värvi ja
sinna võivad kõik tasuta viia
pakendijäätmeid. Kuna tarbija
maksab kaupa ostes ka pakendi
eest, siis pole väga mõistlik
pakendeid olmejäätmete konteinerisse visates taaskord nende eest maksta. Infot pakendikonteinerite paiknemise koh-

hinnatõusu vajalikkust.
Kõige olulisem hinnatõusu
komponent on jäätmete vastuvõtuhind. Enamus Antsla valla
seg aolmejäätmetest jõuab
lõpuks Iru Jäätmepõletustehasesse, kus prügi vastuvõtuhind on tõusnud 2017.
aastast 44 eurolt praeguseks 63
euroni tonni kohta.
Eelarve- ja majanduskomisKehtiv teenuse hind km-ga
1,29
1,04
1,81
3,11
4,05
5,98
6,57
7,97
8,76
11,95
19,92
35,86

jon arutas 17. oktoobril toimunud koosolekul jäätmeveo hindade muutmist ning leidis, et
hinnatõusu taotlus on põhjendatud.
Vastavalt Ragn-Sells AS
ettepanekule ja Antsla Vallavalitsuse korraldusele muutuvad korraldatud jäätmeveo hinnad alates 01.01.2019 konteinerite põhiselt järgmiselt:

Teenuse hind km-ga alates 01.01.2019
1,77
1,42
2,48
4,25
5,54
8,17
8,99
10,9
11,99
16,35
27,25
49,04

ta saab Antsla valla kodulehelt.
• Köögi- ja aiajäätmed on võimalik kompostida oma kinnistul, omades selleks vajalikke
sobivaid kompostinõusid.
• Erinevaid jäätmeid saab
tasuta ära anda Antsla jäätmejaama, mille lahtiolekuaegade
ning vastuvõetavate jäätmeliikide kohta saab samuti infot
Antsla valla kodulehelt.
• Antsla valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on jäätmete
liigiti kogumine kohustuslik
kõigile jäätmevaldajatele.
Praegune korraldatud jäätmeveo le ping Ragn-Sells
AS-iga lõpeb 31.03.2018. SA
Võrumaa Arenduskeskus tegeleb hetkel uue ühishanke
korraldamisega, mis hõlmab
kõiki Võru maakonna omavalitsusi (va Võru linn), seal-

hulgas endine Urvaste vald.
See tähendab, et peale 1. aprilli
2019.a tekib kohustus liituda
korraldatud jäätmeveoga ka
kõigile endise Urvaste valla
territooriumil elavatele jäätmevaldajatele. Hetkel vabaturu
tingimustes jäätmeveolepinguid omavatele endise Urvaste
valla elanikele peaks peale uue
lepingu sõlmimist prügiveo
hind langema.
Antsla Vallavalitsusel on
koostamisel uus jäätmehoolduseeskiri, milles on toodud
välja tingimused, kuidas korraldatud jäätmevedu toimib
ning missugustel alustel on
võimalik taotleda prügiveost
vabastust.
LIANA NEEVE,
keskkonnaspetsialist
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Mõningaid mõtteid

Alates 01.01.2019 kehtib Antsla vallas Kuldre, Pihleni,
Visela, Uue-Antsla ja Vaabina külades
UUS VEETEENUSE HIND
Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 141 Veeteenuse hinna kehtestamine, teatab AS
Võru Vesi, et alates 01.01.2019 hakkab Antsla vallas Kuldre, Pihleni, Uue-Antsla, Visela ja Vaabina
külades kehtima järgmised veeteenuse hinnad:
Hinna piirkond

Hind käibemaksuta

Tasu võetud vee eest füüsilistele ja juriidilistele isikutele

0,98 €/m

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele ja
juriidilistele isikutele

1,54€/m3

3

Hind käibemaksuga
1,18 €/m3
1,85 €/m3

Eeltoodud hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 27.10.2017, otsus nr 9-3/2017 -008.

Roosiku külal oli tegus suvi, mil
koostati oma küla arengukava
aastani 2030. Arengukava väljatöötamisse panustas läbi
inter vjuude ja arengukava
väljatöötamise töötubades
osalemise 39 külaelanikku, mis
on 70% täiskasvanud elanikest.
Saabunud sügisel sai arengukava kinnitatud ja valiti ka
uus külavanem Ruuta RuttasKüttim, kelle peamiseks ülesandeks saabki arengukavas
paika pandud tegevuste elluviimine ja muude küla ettevõtmiste eestvedamine.
Küla arengukava sai koostatud nii, et kõik ettevõetud
asjad oleks kasulikud võimalikult paljudele külaelanikele ja
kõiki plaani võetud rajatisi saaks

kasutada võimalikult mitmel
moel.
Kõige tähtsamaks pidasid
külaelanikud tuletõrje veevõtukoha rajamist ja küla majapidamiste ühendamist kauaoodatud
kiire internetiga. Ka küla
seltsielu sai juba arengukava
koostamise ajal hoogu juurde,
kuna tekkis mõte hakata igal
aastal 20. augusti paiku küla
päeva pidama, mil tehakse
plaane tulevaks aastaks ja peetakse pidu. Suvel tuldi kokku, et
osa saada Eesti Vabariigi 100
sünnipäeva auks korraldatud
ühislaulmisest ja sellist traditsiooni otsustati oma külas
jätkata.
Küla arengukava koostamise eestvedajaks oli MTÜ

KALLE NURK

Roosiku küla sai arengukava
ja uue külavanema

Ruuta Ruttas-Küttim.
Vingerpuss ja seda toetati
Kohaliku omaalgatuse programmist. Arengukavaga on
võimalik tutvuda Antsla valla
kodulegel.
RUUTA RUTTAS-KÜTTIM,
Roosiku külavanem

KALLE NURK

Vallaleht on paljudel koduses
postkastis ainuke leht. Ringi
liikudes ja küsitlust läbi viies on
jäänud kõlama üks etteheide –
miks enam eakaid ei õnnitleta.
Uurisin, mitte mingi andmekaitse ei keela neid avaldada.
Ainult inimene ise võib oma
tahtel piirangu seada. Ka on
märgitud, et ega seal lugeda
ka ju suurt ei ole. Õige, leht
annab edasi informatsiooni,
kuulutused ja juba toimunud
sündmuste kajastus on põhiline.
Nüüd võtangi endale voli
pisut rahvast õrritada. Aeg on
selline, enne valimisi proovivad
kõik parteid endid ainult parimast küljest eksponeerida ja
naaberpartei mustamise rasket
tööd ei saa ka kellegile usaldada.
Tahan, et tekiks arutelu ja
mitte saadikukandidaatide
ilukõnede kuulamine.
Tunnistan ausalt, et ärkamiseaja alguses olen korra
hääletanud keskerakonna
poolt (mida nagu praegu
häbenen). See Ühtse Venemaa
Putini partei sõprusleping on
senini kehtiv. Kui Jüri Ratas
pidanuks oma lubadust muuta
keskerakond ausaks ja läbipaistvaks, pidanuks see juba
tühistatud olema. Naabritega
peab suhtlema lugupidavalt ja
seda mõlemapoolselt. Tartu
Ülikooli varastatud varad ja K.
Pätsi ametiraha tagastamine,
oleks hea tahte märgiks alguseks päris hea.
Järgmine partei, kes on
minu hääle saanud on
reformierakond. Ma ei väida,
et nende juhtimisel on kõik
õigesti tehtud aga ometi peab
nentima, et elu edenes stabiilselt ja arusaadavalt. Mis saab
maksudest, seda saavad paljud
teada alles märtsis. Momendil
on reformierakond sisemiselt
segaduses. Näotult hakkas see
seg adus pihta juba presidendivalimistega. Kõigil parteidel oli üks kandidaat ja
viimasel minutil tõmmati oma
kandidaadil pr Marina Kaljurannal vaip alt ära. Isand Siim
Kallas vajas väärikat kohta.

Kindlasti on reformierakonnas
palju haritud inimesi, kes
suudaksid hästi hallata ministeeriume. Aga mul ei ole head
tunnet (see ei kehti teie kohta
armsad lugejad). Igaüks teeb
oma valikud ise.
Sotsiaaldemokraatlik
erakond, ta on saanud oma
vitsad kätte eelkõige aktsiiside
tõstmisega. Samas idee oli ju
suurepärane – rahva joomise
h a r j u mu s e vä h e n d a m i n e.
Valitsuse naljanumber on
praegu 200 000 € maksmine
uuringuteks, et miks ikka nii
läks. Mul on väike uitmõte,
kui rahandusministeerium ei
suuda prognoosida rahavo o g u s i d j a t e h a õ i g e i d
otsuseid, ehk peaks selle
asutuse laiali saatma ja alati
tellima eksperthinnangu. Ja
rahandusminister peaks olema
ikka vastava haridusega, ei
aita olla õiges parteis. Piirikaubandus on üle maailma
olemas, aga läks üle võlli.
Soomlased ei tule Tallinna
ostma, eestlased käivad Lätis.
Isamaa, ilusa nimega
partei. Aga nimeta kuidas
tahad, asi ise ei muutu. Vigu on
tehtud palju. Heaks viimase aja
apsuks on Maire Aunaste
esinumbriks asetamine Võrumaal eelmistel valimistel. Kas
keegi on kuulnud selle nelja
aasta jooksul antud proua
häält riigikogus? Rääkimata
mingist helgest mõttest rahvaesindajana. Sellest minu järeldus, riigikokku valige oma
ala asjatundjad. Sportlased,
näitlejad, lauljad jäägu oma
liistude juurde.
Vabaerakond. Ei mõistagi
midagi peale nende oma vaheliste jagelemiste ja ühest
parteist teise jooksmise meenutada. Kutsungi üles meie
parlamendi liikmeid kõigepealt
endale selgeks tegema enda
vaateid. Meil on nii väike riik,
terves riigis on kordades vähem
elanike, kui korralikus suurlinnas. Momendil jääb küll
tunne, et aated ei maksa midagi,
iga hinnaga peab sooja koha
saavutama.

EKRE, taob kõvasti trummi ja näitab et ega keegi ei hooli
rohkem kui nemad. Mina jälle
vaidlen vastu. Inimvaenulikumat erakonda ei olegi,
kohe on valmis kõiki maha
lööma ja täpselt SS juhendite
järgi sortidesse jagama. Ei taha
mina ka, et tõmmud noored
mehed, kes on üle mere reisil
kaotanud mälu ja dokumendid
(aga hästi hoidnud oma kallist
nutitelefoni), tuleks minu riiki
elama. Aga pagulasi on ka naisi
ja lapsi, kelle suhtes ma nii
kriitiline ei oleks. Mis puutub
perekonna kaitsmisse, siis
samasoolised paarid minu
perekonda küll ei ähvarda.
Pigem võiks EKRE tegeleda,
et meie isad jääksid oma laste
juurde ja iga aasta ei vahetaks
laste ema noorema mudeli
vastu. Perekonnale oleks ka
abiks, kui eakate hooldus saaks
tuge riigilt, et mitte tööjõulised
lapsed jääksid vanemate voodi
juurde valvesse ja omakorda
tööstaaži puudumisel ilma
elamist võimaldavast pensionist. EKRE puudus on ka
nimekirja olematus. Valitsuses
ei suudaks nad ministrikohti
täita.
Uued tulijad on nii uued et
nende kohta ma praegu sõna ei
võta. Märtsini on aega, jõuab.
Loodan, et teil oli huvitav
lugeda ja ka ühiselt aru pidada.
Need ei ole mingid tõekriteeriumid, need on minu
mõtted.
Lõpuks räägin ka ühe lõbusa
loo mida kuulsin ühe memme
käest. Enne kohalike valimisi
käis riigikogulane majast majja.
Kostiks, et ikka hääletaks,
imetilluke moosipurk. Memm
ütles, et mul ei olnud nii väikest
lusikat, mis sisse mahtunuks,
tuli lusikavarrega koukida.
Kulla kandidaadid, austage
endid ja oma valijaid. Kui ikka
neli aastat lubatud kruusakoorem teeotsa ei ole jõudnud,
siis selline tsirkus meenutab
pärismaalastele klaaspärlite
kinkimist.
VIRVE ÜPRUS

Sulbi külateater etendusega „Kae kos pandse plõnni!”

Eakate- ja aastalõpupeost
Tsooru rahvamajas
Möödunud aasta jõuludeks sai
Tsooru rahvamaja saal uue
kuue. Tänavu on praegu käsil
lava remonditööd. Kuigi tööd
on veninud, loodame jõulukuuks nendega ühele poole
saada.
8. detsembri pühendame
eakatele. Sel päeval kell 14 on
rahvamajja kutsutud kõik eakad
koos peredega. Esimesel tunnil
jagame Tsooru kandi kaheksa
küla pensioniikka jõudnutele
valla jõulupakke ja peame
meeles piirkonna selle aasta
juubilare. Kaetud on tee- ja
kohvilaud suupistetega. Pillimuusika võimaldab meil mõned tantsuringidki teha või siis
omavahel mälestusi heietada.
Kell 15 aga avaneb lava eesriie,

et Sulbi külateatri vahendusel
heita pilk ühe vanadekodu
rõõmudele ja muredele. Etendus on komöödia sugemetega.
Kuigi sel päeval peatähelepanu
kuulub eakatele, on majauksed
avatud kõigile.
29. detsembril kell 20 tuleb
meile tantsumuusikat tegema
ansambel „Absolut-Lühis”, et
peo ja pillerkaarega nautida
aasta viimaseid päevi. Tantsuvaheaegu sisustavad „Meie
stuudio” tantsutüdr ukudpoisid Põlvamaalt. Aastalõpupeoks on soovitav lauad
eelnevalt broneerida.
KALLE NURK,
Tsooru rahvamaja juhataja

Võrumaal ja Põlvas avaneb kandideerimine
vabatahtlikuks seltsiliseks
Eesti Külaliikumine Kodukant
alustab oktoobris hanke “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandes üsteemis ja üle-eestiliselt
rakendatava koostöömudeli
väljatöötamine“ raames vabatahtlike kaasamisega. Saame
pakkuda vabatahtlikku toetust
täisealistele erivajadustega
inimestele ning eakatele.
Lisaks Võrumaale ja Põlvale
on testimisse kaasatud veel
4 maakonda: Hiiumaa, LääneVirumaa, Harjumaa ja Pärnumaa.
Kandideerimisel tuleb täita
avaldus, mille leiab Vabatahtlike
Väravast kuulutuste alt. (vaata
https://vabatahtlikud.ee/kuulutu
s/ vabatahtlikukshoolekandeteenuste-juurdepolvas-ja-vorumaal/ )
Kes arvutis avaldust täita ei
saa võib helistada meie koordinaatorile, Laura-Elisa Kägrale ja

temaga kohtumisel paberil
avalduse täita.
Koordinaator võ tab k õ igi
soovijatega ühendust, vesteldakse ja koos tehakse otsus, kas
meie pakutu vabatahtlikule
sobib. Omalt poolt pakume sobilikele kandidaatidele sissejuhatavat koolitust ja juhendamist ning võimalust vabatahtlikuna enesele ja teistele head
teha.
Vabatahtlike pakutavad teenused ei ole mõeldud asendama
sotsiaaltöötajat, vaid saavad
pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu. Pakume vabatahtlikele võimalust olla hoolekandeteenuste juures tuge vajavale inimestele seltsiliseks, saatjaks ja
toetajaks lihtsamates kodutöödes, inimesega juttu ajada
või jalutama minna, saata teda
poes, ametiasutuses või mõnel
üritusel.

KELLELE MEIE TEGEVUSED
VÕIKS SOBIDA?
Sellised tegevused sobivad
hästi eakamatele inimestele, kel
lapsed juba suureks kasvatatud
ja vaba aega rohkem. Mitmel
pool maailmas läbiviidud uuringud näitavad, et vanemas eas
vabatahtlikena tegutsevatel inimestel on parem tervis ning
rahuldust pakkuvamad peresuhted kui neil inimestel, kes
vabatahtlikud ei ole.
Samuti sobivad vabatahtlikeks gümnaasiumi- ja ülikoolinoored. "Vabatahtlik tegevus
pakub suurepärast v õimalust
juba noorena proovida, milline
töövaldkond sobib ja milline
mitte. Kutsekooli õ pilane v õi
tudeng saab vabatahtlikuna
hoolekandesüsteemis tegutsedes suurepäraseid kogemusi,
mis kuluvad ära edasises tööelus. Miks mitte teha oma kooli
loovtööde, seminaride raames

vabatahtliku tegevust talletades
näiteks eakate inimeste lugusid,
nende oskuseid ja teadmisi?"
Ootame aktiivselt osalema
ka kogukondi, nii abivajajatest
teada andes kui ka omalt poolt
vabatahtlikena oma kogukonna
inimestele appi minnes. Nii
saame oma kogukonnas elavaid
inimesi toetada võimalikult kaua
olema aktiivsed ja elama oma
kodus. Teame, et juba täna mitmetes kogukondades vabatahtlik tegevus toimib, kutsume
ennast meile teada andma ja
liituma hanke tegevustega, et ka
kõik juba tegutsevad vabatahtlikud saaksid koolitust, sõidukulude hüvitist ning oma kogemusega panustada mudeli
arendamisse.
Kõigil, kel huvi tekkis, palume endast märku anda, võttes
ühendust Võru- ja Põlvamaa
koordinaatoriga.
LAURA-ELISA KÄGRA, Võru- ja
Põlvamaa koordinaator,
laura.koordinaator@gmail.com,
tel +372 516 6794
Vaata meie kodulehelt: https://
vabatahtlikud.ee/sotsiaal/
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Antsla Gümnaasiumi noorte
ettevõtlikkus õpilasﬁrmades
mõnikord ka läbikukkumise
valu.
Miniﬁrma on lihtsustatud
variant õpilasﬁrma programmist, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks 7. - 9.
klassis. Programmi eesmärgiks
on aidata õpilastel tutvuda
väikeettevõtte loomise, juhtimise ja lõpetamisega. Juhendajatena abistavad õpilasi
õpetajad, mentorid ja erinevad
koostööpartnerid.

fotod Antsla gümnaasiumi kogust

Junior Achievement Eesti (JA
Eesti) õpilasﬁrma on ettevõtlusõppe programm gümnaasiumiastme õpilastele. JA
Eesti õpilasﬁrma programmide tähtis põhimõte on tegevuse kaudu õppimine. Õpilasﬁrma luuakse ettevõtlusõppe
osana selleks, et paremini
omandada äritegevuse
põhimõtteid, arendada
õpilastes algatusvõimet ja soovi
ise probleeme lahendada.
Osalemine annab võimaluse
tunda tõelist eduelamust,

Ettevõtlusõppe raames on
võimalik II kooliastme õpilastel
tegutseda ja ettevõtlusõppe
põhitõdedega tutvuda, luues
mini-miniﬁrma, kus õpilased
õpivad suhtlemist, müügioskusi ja aja planeerimist. Miniminiﬁrmasid on meie koolis
kaks.
Mini-miniﬁr ma Õnneratas, mille liikmed on Tuuli
Hommik, Kristin Lust ja Miia
Roberta Uibopuu. Teised 5. ja
6. klassi torekad on töölised.
Toodanguks on pisimeened
erinevateks tähtpäevadeks.
Mini-miniﬁr ma Magus
unistus õpilaste Kaisa Ruveni,
Elena Kannimäe ja Helena
Kriibi toodanguks on vär-

Miniﬁrma Puidupoisid Aron Aidla, Robert Kuus, Kaur
Reinhold, Carl-Martin Geier ﬁrma dokumente täitmas.

vilisest martsipanist kujud, mis
on jõulude ajal hea magus
amps jõuluvana kingikotti
panemiseks.
11. klassi õpilased Kaspar
Aleks K ala, K arl Joose p
Põldsepp, Andro Tiits lõid
õpilasﬁrma ValemiKleeps.
Toodanguks on matemaatika
valemitega kleepsud, mida
saab kleepida näiteks oma
telefonile. Nii on võimalik
pidevalt valemeid korrates
need meelde jätta.
11. klassi õpilasﬁr ma
GOLD TREE, koosseisus
Herman Meier, Brayen Hirv,
Kermo Mets ja Karl Jürgen
Piiritalo, toodete hulka kuuluvad suveniirid, mida on hea

kinkida, näiteks rahapuu, mis
peaks kõigile rahaõnne tooma.
Miniﬁrma Cafe ÕE
ridadesse kuuluvad õpilasesinduse liikmed Getter Kõiv,
Asser Lutsar, Kristel Taal,
Elisabeth Geier ja Mart Peedel
on oma head küpsetamis- ja
teenindamisoskust näidanud
Halloweeni õhtul ja isadepäeval.
Tulemas on jõulupeod. Kohvik
hakkab tööle ka erinevatel
jõululaatadel.
Miniﬁrma HYKOS liikmed
on Eva Vär nik, Sandra
Kõrgekivi, Kelly Saar, Merili
Habicht. Nemad valmistavad
klaasist ehteid. Uue-Antsla
klaasikojas, mida juhendab Evi
Zirk. Tooteid saab osta laatadel
ja tellida endale
käsimüügist.
Miniﬁrma
Puidupoisid
ridades on 7.
klassi õpilased
Aron Aidla,
Ro b e r t Ku u s,
Kaur Reinhold,
Carl-Martin
Geier. MF Puidupoisid mentor
on Talvo Kont,
kelle head
nõuanded
kuluvad ﬁr ma
Miniﬁrma Unique keraamika liikmed Jenny-Ly Hillak, Johanna Joab, töös marjaks ära.
Helen Liibert ja Marite Kattai keraamilisi küünlaaluseid voolimas.

3D modelleerimine ja printimine Antsla Gümnaasiumis
Tehnoloogiahariduse paremaks õpetamiseks jõuab üha
kaasaegsem tehnika Eestimaa koolidesse.
Kevadel viis Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutus
(HITSA) läbi 2018. aasta
ProgeTiigri seadmete taotlusvooru, kus kõik alus- ja
üldharidusasutused said
taotleda toetust mikrokontroller arendusplaatide,
robootika komplektide,
elektroonika-mehhaanika
komplektide, 3D-printerite
ja prog rammeeritavate
droonide soetamiseks.

Antsla Gümnaasiumi infojuht
koostöös haridustehnoloogiga
esitasid omapoolse projekti
3D printeri saamiseks. Sihtasutuse vastus oli positiivne ja
nii ongi septembrist alates
õpilastel võimalik oma loovmõtteid teoks teha 3D printeril
töötades. Projektipartneritena
on kaasatud ka Osula Põhikooli
õpilased.
3D printimine on maailma
üks kiiremini arenevaid valdkondi. PLA ja ABS plastikust
prinditakse keerukate tehniliste
esemete prototüüpe. Võimalik
on teha varuosi rakettidele või
luua keer ukaid proteese.
Ennekõike annab ruumiline

Kadi Sulbi, Kädi Sulbi ja Liisa Loreena Värton uudistamas
3D printeri tööd.

printimine tegijale võimaluse
luua väheste ressurssidega
midagi unikaalset ja innovaatilist.
3D modelleerimine lisati
tehnoloogiaõppe õppekavasse.
Modelleerimise tundides
areneb õpilaste ruumitaju.
Õpilasi ärgitatakse olema
loominguline, kartmata sattuda
raamistikku ning vaatama
ümbritsevat maailma avatud
pilguga. Julgus katsetada uusi
võtteid ja tehnoloogiaid on
eduka ettevõtja kujunemise
eelduseks. Põhikooli lõpuklasside õpilastel võib saadavatest 3D modelleerimise ja
printimise kogemustest kasu
olla ka oma karjääri planeerimisel.

korruselisse seltsimajja sisse,
tegime kaminasse tule, sõime ja
mängisime seltskonnamänge.
Peale seda oli aeg üheks põnevaks öiseks matkaks. Meie
õnneks oli õhtu soe ja ka
vihmasadu lakkas. Öördi raba,
mille me valisime, oli 2,4 km ja
lapsed oleks tahtnud isegi
pikemat seiklust. Väga põnev
oli pimedas läbi metsa minna ja
kuulata, kuidas taevalaotuses
haned rändasid. Nii mõnelegi
oli see esimene kord pimedas
matkata, kuid seltsis saime kõik
hirmust üle. Öömatk andis
teadmise, et pimedas on hoopis
teised tajud ja hääled ning peab
rohkem terasemalt kuulama
ja suu kinni hoidma. Tagasiteel
oli ülesandeks võtta kaasa
üks rabale omane taim ning
hiljem soojas toas panime ka
taimedele nimed. Hommikul
keetis meie saatja Kadri maitsva pudru ning sõime kõhud
täis, pakkisime asjad kokku ja
algas sõit Võhma poole. Tee
peale jäi ka Lõhavere linnus

ning lapsed said seal tutvuda
ajaloolise Lembitu tegemiste
ning tolle ajastu oludega. Pärast
seda suundusime Võhma Valgusevabrikusse, kus valmistatakse küünlaid. Saime laginal
naerda, sest giid (kes osutus ka
vabriku omanikuks) rääkis
humoorikalt ning väga heas
eesti keeles. Omandasime seal
teadmisi Võhma Valgusevabriku küünalde valmimisprotsessist ja valmistasime ka
ise endale ühe küünla. Pärast
seda liuglesime paraﬁinist
liuväljal, saime mängida hokit
ja sõita kartidega. Viimaseks
käiguks otsustasime teha tiiru
ümber Parika südamekujulise
järve. Rajal olid vahvad verstapostid, kus olid „raamatud“,
millest sai teada rabas elavatest
loomadest, seal kasvavatest
taimeliikidest ja raba tekkimisest. Ilm oli päikseline ja väga
hea oli matkata. Pärast reisi
jätkus eredaid muljeid veel
mitmeks päevaks. Küsisin
lastelt üldist hinnangut ja

Antsla
gümnaasiumi
kogust

Märkajate sügislaager Soomaal
05.-06. oktoobril oli loodushuvilistel lastel võimalus käia
Soomaad avastamas. Ürituse
ko r r a l d a s M T Ü L o o d u s e
Märkajad ja lapsed said ise
programmi koostamisel kaasa
aidata. Reis algas kohe peale
tunde ning esimeseks peatus-

paigaks oli Soomaa Rahvuspargi külastuskeskus. Kümmekond kilomeetrit enne seda oli
kruusatee nii auklik, et saime
päris korralikult „läbi raputatud“. Külastuskeskuses saime
ringi vaadata ja õppisime loomi
välimuse ja hääle järgi ära

TIINA PLOOM

tundma. Väga põnev oli ka
pisikeste puuskulptuuride
näitus, mis koosnes ühe mehe
eluajal nikerdatud vankrit
vedavatest hobustest. Järgmiseks kohaks oli Orioni
Tähetorn. Tutvusime seal tähetorni ajalooga ja tegime huvitavaid füüsikakatseid koos
füüsikaõpetaja ja tema abikaasaga. Saime teada, kuidas saab
inimest juukseid pidi kaasa
vedada ilma haiget tegemata,
tootsime jalgrattaga energiat ja
saime elektriga moekaid soenguid teha. Ülemisel korrusel
asus observatoorium, kus uuritakse taevalaotust ja saime tutvuda galaktikas asuvate tähekogudega. Orioni põnevad
katsed osutusid nii mõnegi
lapse lemmikuks.
Ööbimine oli meil Junsi
puhkekeskuses. Kohale jõudes
seadsime end mugavalt kahe-

Firma toode on puidust ja
asendamatu kuumade nõude
all kasutamiseks – seeg a
kuumaalused. Nipet-näpet
tooteid tuleb juurde, näiteks
võtmehoidjad, mida saab
osta laatadelt ja tellida otse
ﬁrmalt.
Miniﬁr ma Unique keraamika liikmed on Jenny-Ly
Hillak, Johanna Joab, Helen
Liibert, Marite Kattai. Tooteks
on savist erikujulised küünlaalused, mis küünalde kasutamise hooajal on asendamatud. Ilusad ja ohutud küünlaa l u s e d s o b iva d i m e h ä s t i
jõulukingiks.
Kõigil ﬁrmadel on tegevdirektor, ﬁnantsjuht, tootmisja müügijuht vastavalt sellele,
kellele mingi amet sobib.
Firmade töö on käima läinud ja
esimene kohtumine kogukonna inimestega on 8. detsembril, kus ﬁrmad tutvustavad ja müüvad oma toodangut KSKs jõulueelsel laadal.
Aasta lõpus on võimalik üles
astuda Osula jõululaadal,
Tartus õpilasﬁrmade laadal ja
Antsla Gümnaasiumi heategevuslikul jõululaadal.
Õpilasﬁrmade juhendajate
nimel
LIIVIA REBANE

Õpinguid alustatakse töö
kavandamisest ja edasi õpitakse
soovitava mudeli töösse rakendamist. Selgeks saab oma virtuaalsele ideele kuju andmine.
Kahe kuu jooksul on kavandatud omalaadseid telefoniümbriseid ja -hoidjaid, võtmehoidjaid, kelli, rahakassasid,
järjehoidjaid raamatutele ja
mööbliesemeid.
Tehnoloogia on uus, selle
võimalusi õpime alles tundma.
Õppeaasta jooksul laie-neb
ideede ring veelgi.
Kevadel on kõigil võimalik
näha valminud töödest näitust.
URMAS SOONVALD,
Antsla Gümnaasiumi
infojuht
arvamust reisi kohta ning lastele
väga meeldis ja loodetakse üsna
pea taas matkama minna.
Mina õppisin selle reisi
korraldamisega, kuidas planeerida marsruuti, arvutada
teekonna pikkust ja vahemaid,
et kõik sujuks ajaliselt õigesti.
Vanaema Tiina kõrvalt nägin,
kuidas lepitakse kokku majutus,
ekskursioonid ja muu, millest
mul polnud aimugi. Nüüd aga
tean, kui palju peab enne
muretsema kõige eest, et meil,
lastel, oleks vahva reis. Oleme
lastega väga tänulikud Tiina
Ploom´ile selle eest ja suured
tänud ka Emil Saaroja vanematele, kes tulid seekord appi
meid sõidutama ja silma peal
hoidma, sest eks igas pundis on
mõni väänik. Novembri alguses
kohtume aga taas, et pidada
maha üks rabane Halloween,
mis on meie märkajatele juba
traditsiooniks saanud.
LAURA STELLA SOE
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Igati õnnestunud koostöö
Veidi enam kui kaks aastat
tagasi alustasid Võrumaa vallad koostööprojektiga, mille
eesmärk oli laiendada noorsootöös osalemise võimalusi
ja noorte kaasatust piirkondlikul tasandil. Nimetatud tegevussuuna raames läbisid
Võrumaa omavalitsused SA
Archimedes Noorteagentuuri
korraldatud arenguprogrammi,
mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine”. Koolitusprogramm
aitas analüüsida piirkonnas
olemasolevaid noorsootöö
võimalusi, noorte vajadusi ning
soove. Tegevuste kaardistamiseks ning elluviimiseks
jaotusid toonased vallad kolme
koostöögruppi. Noorte soovidest ja vajadustest lähtuvalt
püstitati piirkondlikud noorsootöövaldkonna arengueesmärgid ning koostati kaheaastased tegevuskavad nende
eesmärkide saavutamiseks.
Käesolevas artiklis tutvustame

ühe koostöögrupi saavutusi.
Lääne-Võrumaa koostöögrupp
Ko o s t ö ö g r u p p i k u u l u s i d
endine Sõmerpalu, Antsla ja
Urvaste vald, kelle välja pakutud programmi eesmärk oli
“Meie piirkonnas elavad positiivse mõtlemisega ning eakohaliste oskustega algatusvõimelised ja vastutustundlikud
kogukonna liikmed”, maksumusega kahe aasta peale 69 199
eurot. Esimese alaeesmärgina
sooviti toetada noorte eneseteadlikkust ning sisemise potentsiaali avastamist. Selleks
kutsuti ellu meediaring, jahindusring, loodus- ja täppisteadustering ning praktilised
töötoad kunstiliseks eneseväljenduseks. Teine alaeesmärk
oli arendada sotsiaalseid oskusi
läbi noorte omavahelise koostöö soodustamise. Teenusena
avati Sõmerpalus noortekeskus,
võeti tööle osalise koormusega
administraator. Projekti käigus

Jahiring Antsla
jahikeskuses.
selgus, et noorte huvi keskust
külastada on isegi suurem. Täna
saame rõõmustada, et keskus
on lahti juba oluliselt kauem
ning teenuse rahastamise on üle
võtnud Võru vald. Kolmanda
alaeesmärgina sooviti avardada
noorte maailmapilti teemal,
kuidas kujuneda aktiivseks
kogukonnaliikmeks. Selle
saavutamiseks toimusid ins-

piratsiooniseminarid ning
rahvusvahelisi noorsootöövõimalusi tutvustavad kohtumisõhtud. Neljandaks
a la eesmä rgiks o li n o o r te
ettevõtlikkuse toetamine.
Esimesel aastal toimus
ettevõtlusklubi, mis oli suunatud peamiselt põhikooli
kolmandale astmele ja arendas
noorte ettevõtlikkust ning ette-

võtlusalast oskusteavet. Teisel
aastal toimus “Osta endale
töökoht” projekt, mille raames
oli 16-aastasel või vanemal
noorel võimalus teha tasustatud
tööproovipäevi erinevates
ettevõtetes.
Tegevusi rahastati haridusja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF

kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamineja noorte tööhõiveva l m i d u s e p a r a n d a m i n e ”
kirjeldatud tegevuste raames.
Täname kõiki noori, kes
tegevustest ja koolitustest osa
võtsid, samuti häid koostööpartnereid. Kindlasti jätkub
erinevate piirkondade tihe
koostöö tulevikus.
SIRLE MUISTE,
Võru Vallavalitsuse
noorsootööspetsialist

Tegevusi täis perepidu

KATI VELNER

Neljapäeva, 8. novembri õhtul kella 18 paiku oli Kuldre koolimaja siginat-saginat täis.
Koguneti isadepäeva perepeole, mida sel korral korraldasid ühiste jõududega Kuldre Kool ja
lasteaed, Uue-Antsla rahvamaja ning panuse andis ka Kuldre noortekeskus. Korraldajate
suureks rõõmuks kogunes perepeole rahvast rohkem, kui loota julgeti. Eriti tegi head meelt
isade rohke osavõtt.
Esmalt andsid kontserdi lasteaialapsed, seejärel kooliõpilased. Oli laulu ja tantsu ning
näha sai ka lausa akrobaatilist kava. Peale ca 30 minutilist kontserti moodustati pealtvaatajatest 4 gruppi ning gruppide kaupa liiguti koolimaja peale tegevuspesadesse. Iga grupp
oli ühes kohas ca 15 minutit ning siis mindi edasi järgmisse.
Muusikaklassis sai Kristina Saare juhtimisel õppida järgmiseks päevaks selgeks
mardilaule, pikk järjekord moodustus lasteaia poolt organiseeritud osavus- ja viskemängude
radadel, Tiiu Kungus rääkis emakeele klassis mardipäeva kombestikust ning kunstiklassis
aitas Heli Kuulmets meisterdada väga isikupäraseid maske. Lisaks sai vaadata II korruse
fuajees kooli poolt üles pandud teemakohast käsitöö- ja kunstinäitust.
Pidu lõppes ühise kringlisöömisega. Siinkohal suured tänud Wertonile imemaitsva
kringli ja kooli kokkadele abi eest!
Suur, suur aitäh kõikidele pidulistele!
KATI VELNER, Uue-Antsla rahvamaja

17 aasta pärast – kus meie oleme?
Noorte roll tuleviku tähenduses on oluline, sest mööda ei
saa faktist, et tänased noored
on juba aastal 2035 Eestis
võtmetähtsusega kohtades –
ettevõtte juhid, ametnikud,
ministrid, spetsialistid, õppejõud. Täna omandavad nad
haridust, teevad oma esimesed
sammud tööturul, homme aga
kujundavad meie Eestit.
Riigikantselei on alustanud
protsessi, et luua Eesti 2035
strateegia. Selle algatamine on
avalöök Eesti järgmise pikaajalise riikliku reformikava ning
Euroopa Liidu 2020. aasta
järgsete vahendite strateegiliseks planeerimiseks. Erinevaid
sihtrühmi ja organisatsioone
kaasates peaks järgmise aasta
lõpuks valmima visioon, kus
Eesti võiks olla aastal 2035.
Tuleviku peale mõeldes
leiame ennast tihti unistamas.
Üldine foon on, et Eesti võiks
olla paremate võimalustega
elukoht. Koht, kus tahame
elada, pere luua, karjääri ning
teadusavastusi teha. Üks sihtgrupp, kes juba kujundab oma
visiooni Eestist aastal 2035 on

noored. Nende esmased põhiteesid said väljendatud septembris toimunud Noortefoorumil.
18. septembril kogunes
kokku üle 100 noore ligikaudu
40-st noorteorganisatsioonist.
Kohal olid ka eksperdid,
ametnikud ning otsustajad.
Ülesanne oli kaardistada
kaheksa teema puhul hetkeolukord ning võttes arvesse
Euroopa noorte eesmärke,
panna paika, kuhu võiks noorte
meelest Eesti jõuda. Mõtteid
oli rohkem, kui oli paberil
ruumi. Mõned nopped foorumist olid näiteks noortevaldkonna arengukava jätkumise vajadus, üle-Euroopaline
taarakogumissüsteem, töövormide uuenemine ja vaimse
tervise senisest rohkem väärtustamine. Veel enam leidsid
noored, et kohalikel omavalitsustel peab olema süsteemne lähenemine kogukonna
omaalgatuslike projektide suuremaks toetamiseks näiteks
annetuspõhiste süsteemide
alusel. Sellega näevad noored
võimalust tugevdada kogukon-

natunnet, kodanikuaktiivsust
aga ka üleüldiselt piirkonna
arengut, sest kõik on kaasatud
ja panustavad ühiselt seatud
eesmärkide saavutamisele.
2035 tundub liiga kaugel?
Aga võtame samm haaval.
Riigikogu valimiste eelne
periood on vähemalt teoorias
kõigile kodanikele aeg arutlemiseks, millist Eestit soovime
omale nelja aasta möödudes.
Novembri algul leiavad aset
kokku üheksa osaluskohvikut
üle Eesti mitmetes, kus on
võimalik noortel koos riigi ja
KOV tasandi otsustajatega
panna paberile murekohti,
otsida lahendusi ning seada
sihte tuleviku suunas. Visioniseerida, et kuhu võiks jõuda
kohalik elu aastal 2023 (ning
miks mitte ka 2035) ja milline
oleks meie igaühe panus selle
saavutamiseks? Nendele küsimustele vastuseid otsides ei saa
me pelgalt istuda ja kõrvalt
vaadates protsessi jälgida.
Arutelude kokkukutsumine,
neis aktiivselt osalemine ning
tulemuste levitamine on vähim,
mida teha saame.

Heategevuslik jõululaat
Antsla Gümnaasiumil on heaks traditsiooniks
korraldada jõulukuul heategevuslik laat, mille
raames toimub ka jõuluoksjon. Laat toimub
Antsla Gümnaasiumi võimlas kolmapäeval
19. detsembril kell 9.00 ja oksjon kell 11.00.
Käesoleval aastal otsustasime koguda raha
koolifondi jaoks, kust vähekindlustatud perede
õpilased saavad toetust õppevahenditeks ja
-käikudeks.
Praeguseks oleme leidnud mitmeid
partnereid, kes toetavad meid nii rahaliselt kui
ka oma toodetega. Kohalikest ettevõtetest on
meid juba toetamas Haugas Transport,
Antsla Ilusalong, Antsla Jahikeskus, Kaia
Pruuli,Mare Massaažisalong, SPuit, KPuit
ja WerroWool. Kui soovid ka ise toetada, võta
meiega ühendust! Kohtume laadal!
Antsla Gümnaasiumi 11. klassi õpilased
KARL JOOSEP PÕLDSEPP
joosep.poldsepp@gmail.com / 529 3572
BRAYEN HIRV 5696 4113

Link noortefoorum 2035 kokkuvõttele - http://enl.ee/wp-content/uploads/2018/10/Tulemustekokkuvõte-analüüs_Noortefoorum-2035_10.10.2018.pdf
“Eesti 2035” strateegiast saate lugeda siit - https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035
ELERI PILLIROOG, avaliku poliitika spetsialist
eleri@enl.ee, tel 5688 4662

6 • ANTSLA VALLA LEHT • NOVEMBER 2018

Uudised aastate tagant

Vanu uudiseid vahendavad
Margus Konnula ja Kalev Joab
„Elu” 18. november
1938 lk 3

Urvastlase ravimisviis
äratab tähelepanu

Dr. J. Kergel patsiente Riiast. Hiljuti märkisime oma lehes Urvaste vallast põlvneva arsti dr.
J. Kerge uuest leiutisest maohaavade arstimiseks. Teatavasti dr. J. Kerge praktiseerib Rakveres. J.
Kerge ravimisviis on äratanud suurt tähelepanu ka Riias, kust on arstile saabunud suurel arvul
järelepärimisi. Üks maohaavasid põdenud isik Riias on dr. Kerge ravimisviisi tõttu juba
tervenemas. Neil päevil saabus Rakverre Lätist üks naishaige koos abikaasaga.
„Elu” 25. november
1938 lk 1

Urvastes tuleb suur pidupäev

Kogu valla rahvas tuleb kokku, et tähistada valla allesjäämist. Urvaste Isamaaliit astus kokku
18. novembril et pidada oma erakorralist peakoosolekut. Koosolek oli üksmeelne, kus arutati
mitmekülgselt põllumajandusse puutuvaid küsimusi. Päevakorras oli uue juhatuse moodustamine. Juhatuse esimeheks valiti Arnold Pallits, laekuriks Karl Laane ja kirjatoimetajaks Rein
Reinumägi. Revisjoni komisjoni Julius Jaek, Ain Tiganik ja Heiti Jaanimägi.
Nagu esimehe Pallits'a käest kuuleme, astub detsembris kokku kogu Urvaste rahvas, et
tähistada Urvaste valla ajaloolist nime, mis ulatub sajandasse aastaisse. Kõik organisatsioonid
üksmeelselt aitavad kaasa Urvaste valla allesjäämise ja nime pühitsemise pidustustel.

URVASTE SELTSIMAJA JA KÜLAKINO INFO
Juba mitu aastat oleme seltsimajas näidanud eelkõige uuemaid ﬁlme. See hooaeg on aga
seoses Eesti Vabariigi juubeliga
eriline. Kõik autorid on ühendanud oma jõud ja linateoseid
tuleb nagu "Vändrast saelaudu".
Meie külakinol on välja
kujunenud tõeline fännide
seltskond, kes ei pea paljuks iga
nädal kinos käia. Tänan kogu
meie seltsi rahva nimel teid,
head vaatajad. Seni, kui teie
kinno tulete, on meil rõõm teid
vastu võtta.
Oleme proovinud valida
ﬁlme igale maitsele, on dokumentaale, on multikad, on

loodusﬁlme, kõik Eesti uued
mänguﬁlmid ja Pärnu Filmifestivali teosed. Ainult ei ole
julgenud veel õudusﬁlmi tellida,
andke teada, kui soovi oleks.
Kinoõhtud on meil pisukese kohviku kallakuga. Ikka on
laual kohv ja tee, natuke midagi
ka juurde krõbistamiseks. Kõige erilisemad on olnud ﬁlmivaatamised koos režissööridega. Varasemalt on külas olnud Kullar Viimne ja Jaanis
Valk. Hiljuti aga Jaan Tootsen
oma dokumentaaljutustusega
Vello Salost.
Tänases lehes on kuulutused veel sel aastal näidatavate
ﬁlmide kohta.

Poolest detsembrist läheme
jõululainele ja kohtume kinos
uuesti uuel aastal.
Et oleks juba võimalus
plaani pidada, lisan siia nimekirja aasta alguse uutest ﬁlmidest :
JAANUARIS joonisﬁlm "Lotte ja kadunud lohed”, elulooﬁlm "Johannes Pääsukese tõeline elu", komöödia
"Klassikokkutulek 3".
VEEBRUARIS rahvuseepos
"Tõde ja õigus”. MÄRTSIS
draama "Skandinaavia vaikus", multiﬁlm "Kapten Morten lollide laevas". APRILLIS
täispikk nukuﬁlm "Vana mehe
multikas. Hull lehm"

KULTUURISÜNDMUSED
NOVEMBER
25. Discgolﬁ tutvustav treening Uue-Antsla rahvamajas ja
pargis
25. Mälumängu turniiri II etapp / Tsooru Rahvamaja
28. Kontsert „Tagasitulek” Juhansonid / Kaika Seltsimaja
DETSEMBER
01. Jõulukaunistuste valmistamise õpituba /
Urvaste Seltsimaja
02. Jõulutulede süütamine Antsla kesklinnas /
Antsla kesklinn
02. Jõulutulede süütamine Tsoorus / Tsooru
07. Karula Rahvuspargi 25. sünnipäevapidu laulumängude
ja tordiga / Kaika Seltsimaja
08. Eakate jõulupidu Tsoorus / Tsooru Rahvamaja
08. Jõulu Imemaa: kohalike meistrite laat, koduste laste
jõulupidu ja Viljandi lasteteater Reky etendus / KSK
09. Heategevuslik jõulukontsert / Linda Rahvamaja
09. Lauatennise võistlused Tsooru karikale /
Tsooru Rahvamaja
11. Antsla valla eakate jõulupidu / Antsla KSK
16. Advendilaat / Uue- Antsla Rahvamaja
19. Antsla Gümnaasiumi jõululaat ja heategevuslik oksjon /
Antsla Gümnaasium
21. Antsla valla jõulupidu / Linda Rahvamaja
28. Aastalõpupidu ansambliga Hellad Velled /
Uue-Antsla Rahvamaja
29. Aastalõpupidu Tsoorus / Tsooru Rahvamaja
JAANUAR
06. Kolmekuningapäev - Kuuskede põletamine /
Uue-Antsla Rahvamaja
09. Tsooru Raamatukogu ja Juhan Jaigi juubeli tähistamine
/ Tsooru Rahvamaja
12. Lauatennise turniir Tsooru karikale / Tsooru Rahvamaja

Tule meiega tantsupeole!

Õnnitleme
detsembrikuu
juubilare!
70
MUISTLA KAI
SAARON REIN
75
LAUK MALLE
ALLAS USTAV
ABILINE MADIS
SOIKKA EINO
80
VAHER HELE
HERNITS HELJU
PIHT MALLE
MÖLDER EHA
PLOOM MALLE
85
KÄOMÄGI MILVI
PAJULA SENTA
PÜVI BENITA
90
PÄRKSON EVDOKIA
100
MEIER ARNOLD

Kui keegi ei soovi, et tema

Oled Sa mõelnud, et tahaks ka ükskord suurel tantsupeol esineda?
sünnipäeva avaldataks
Kuldre kooli lasterühm ootab väga endale seltsi nelja
vallalehes, siis palume
täiskasvanute tantsupaari, et koos pürgida 2019. aasta suvel
sellest teavitada valla
toimuvale XXVII laulu- ja XX tantsupeole “Minu arm”
pererühmade kategoorias. Koormus väga suur ei oleks – selgeks
sotsiaaltöötajaid.
tuleks õppida üks tants. Prooviaegades saame rühma kokku saades
kokku leppida.
Kui Sa vähegi tunned, et saaksid lastele appi tulla, võta ühendust meiega ühendust
telefonil 521 6385 (Tiiu) ja arutame võimalusi.

6.detsembril kell 19.10 Urvaste Külakinos linastuvas Hendrik Normani ﬁlmis

Elu hammasratastel löövad kaasa Ines Aru, Anne Veski, Sepo Seemann, Anne Paluver, Pille
Pürg, Liina Tennossaar ja paljud teised. Peaosas kehastab Kerdo Mölderit Veljo Reinik.
Skandaalse pop-duo Respekt solisti Kerdo lapsepõlv
ei olnud roosiline. Alkohoolikutest kasuisad ja pidev
kodutu tunne on jätnud oma jälje. Tema unistus
saada kuulsaks lauljaks on ainus kindel asi ...
Pilet 4 / 5 €
Kogupereﬁlmi

Antsla valla noored XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigus 2017.a .

KALEV JOAB

Eia jõulud Tondikakul
saab Urvaste Seltsimajas vaadata
11.detsembril kell 19. 10.
Pilet 4 / 5€
Filmindusest sai nüüd päris
pikalt, aga tuletan meelde, et
seltsimajas on elu igapäevaselt.
Kes kasvõi mööda sõidab, astuge sisse. Meilt leiab kohalike
meistrite näputööd jõuluvana
kinkekotti ja suurepärast mahetoodangut Loona talu veskist.
Saab pesu pesta ja kuivatada.
Juuksur lõikab, lokib. Mani

küür, pediküür. Teenuste saamiseks oleks ikka vaja ette
registreerida. Ka kangasteljed
on töös, kuna neid on õige mitu,
siis ka uued huvilised on teretulnud. Võimalik on ka korralikel käärpuudel käärida ja kangas kodus oma telgedel sukka
seada. Juhtub aga tähtpäev
olema, on võimalik saali rentida

Kallid Antsla valla eakad
Anname teada, et meie valla eakate jõulupidu saab kindlasti toimuma igal aastal. Püüame seda
korraldada nö külakorda, ehk

igal aastal erinevas rahvamajas.
Eesmärk on üksteisega paremini tuttavaks saada ja külastada
meie piirkonna erinevaid rahva-

ja kasutada meie meistrite lauakatmist. Jalakeerutuseks teeb
muusikat Urvaste kapell.
Võimalik, et midagi jäi kahe
silma vahele. Kõikide küsimustega helistage julgelt.
Ikka teie, VIRVE ÜPRUS
tel 517 0030
maju. Sel aastal on eakate
jõulupidu Antsla Kultuuri- ja
Spordikeskuses, järgmisel aastal
kas Tsoorus või Uue-Antslas.
Me hoolitseme transpordi eest,
et kõik soovijad olenemata elukohast peole saaksid.

VAABINA RAAMATUKOGUS 6. detsembril 14.00
AVAME VÄLJAPANEKU JANA VALGE (KUPITSA) ILLUSTREERITUD RAAMATUTEST
Meeleolu loovad Ülar Kõrge esituses kaunimad laulud kitarri saatel.
Tutvustuseks: Jana on kauaaegne Vaabina küla elanik, kelle peres kasvab 5 last. Enamuse ajast on
tulnud Janal hakkama saada üksi oma pere kasvatamise-koolitamisega. Nüüdseks õpib vanem poeg
Leevi Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja väike Jaagup õpib kõhuli keeramist. Oma eluga toime tulekul
on Janat aidanud temale ellu kaasa kingitud anne hästi
joonistada. Aastaid on inimestele rõõmu pakkunud Jana
maalitud portselan. Hiljem avastasid mõned kirjanikud Jana
ande ja kutsusid teda oma raamatusse mõnda pilti joonistama. Täna ei mahu Jana joonistatud raamatud kindlasti
enam ühte riiulisse. Kristina Ruderi kirjutatud "See lustakas
Katarina" teeb lastele erilist rõõmu, sest igal leheküljel olevat
lugu kaunistab pilt – tõeline pildiraamat! Sellest sügisest
veedab tubli naine kõik laupäevad Tallinnas Eesti Kunstiakadeemias, et täiendada ennast raamatute illustraatorina.
Oleksime tänulikud, kui annate oma tulekust teada!
EVI 5392 7306
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EELK URVASTE KOGUDUSE TEATED
Detsembrikuu ehk Jõulukuu juhtsõna:
„Tähte nähes rõõmustasid nad üliväga.“Mt2:10
02. detsember. Advendiaja 1. pühapäev - Sinu
Kuningas tuleb alandlikkuses.. Kell 11.00 Urvaste
kirikus. Kell 16.00 Antsla palvemajas
09.detsember 2. advent - Tõstke oma pea ja vaadake
üles, sest teie lunastus läheneb! Lk. 21,28. Kell 11.00
Urvaste kirikus
16. detsember 3. advent - Valmistage Issanda teed.
Kell 11.00 Urvaste kirikus. Kell 16.00 Antsla palvemajas
23. detsember 4. advent - Issand on lähedal. Kell 11.00
Urvaste kirikus -perejumalateenistus. Kell 16.00 Antsla
palvemajas
24. detsember - Jõululaupäev. Kell 17.00 Urvaste kirikus. Buss Urvaste kirikusse väljub Antsla kesklinnast
25. detsember - 1. jõulupüha
Kell 11.00 Urvaste kirikus
26. detsember 2. jõulupüha. Kell 11.00 Urvaste
pastoraadis - Kaunimate jõululaulude laulmine.
30. detsember Kell 11.00 Urvaste kirikus.

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

Antsla turuplatsil

24. novembril kell 9-12
Järgmine turupäev
10. detsembril

31. detsember Vana-aastaõhtu. Meie aeg on Issanda
käes. Kell 17.00 Urvaste kirikus
EELK Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets
tel 511 8271

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

küljendus: KUHJAKURV OÜ
trükk KROONPRESS AS
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Seoses koolitusega onAntsla ja Haabsaare raamatukogud
SULETUD 11. ja 12.detsembril

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

