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Saera 100
Matkal osalejad Saera lahingupaiga mälestuskivi juures.

foto: AIVAR KROONMÄE

Keskonnaamet, Kaitseliidu Võrumaa malev Antsla Üksikkompanii ja Antsla vald korraldasid
Vabadussõja Saera lahingu 100-nda aastapäeva meenutuseks 23 märtsil konverentsi ja matka
Ähijärve külastuskeskusest Saerasse.
Kohaletulnutele kõneles Urmas Salo Vabadussõjast ning Saera lahingust. Urmas Koemets
juhendas matka. Ettevõtmisel osalesid ka Toomas Kiho, EV100 juhtrühma esimees ja Margus
Kasterpalu EV100 suursündmuste juht.
KURMET MÜÜRSEPP

Tasuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumine kuni 31.12.2019
Antsla vallas on tasuta liitumise perioodi pikendatud kuni
31.12.2019 tingimusel, et tasuta liitumise saavad kliendid
(eraisikud), kes on esitanud liitumise avalduse enne
30.06.2019 ja on sõlminud teenuslepingu hiljemalt
31.12.2019.

POKUMAA POST

AS VÕRU VESI

Mets on täis sidinat, vidinat, piuksumist ja
elevust. On sinililled, on linavästrik, kes lodu
serval ringi hüpleb, ning on sookured, kelle
kluugutus täidab vanemad pokud iseäraliku
nukrusega. Kevad.
Kui väikese matka päev kätte jõudis, said pokud
üllatuse osaliseks. Nende talveõhtute juttudesse
siginenud unistus, et küll oleks tore teada, kui palju
ikka pokusid veel Eestimaal elutseb, sai järsku
hoopis uue kuju. Pokumaa perenaine tuli uudisega,
et vat nüüd läheb lahti! Suur kevadine POKURAHVA LOENDUS, esimene ajaloos.
Internetis on eraldi kaart, kuhu saavad kõik, kes
pokusid teavad ning looduses ära tunnevad, nende
asualasid peale kanda. Pokurahva loenduse ettevalmistamisel on olnud abiks Regio, kes sellise uhke
asja valmis tegi. Ülejäänu on nüüd lihtne.

EELTEADE!
Antsla Vallavalitsus
toetab avalikel objektidel
korraldatavatel talgutel
toitlustamist 1 euro ja
50 eurosendi ulatuses
ühe osaleja kohta.
Täpsem info 5040 701

Illustratsioon: Raamat
"Pokude aastaring" lk 71
Kunstnik Erki Rammo

Alustada tuleb lehelt: www.pokumaa.ee/pokuloendus
Juhiseid jälgides saab teha leitud pokudest ehk tarnamätastest pildid ja sinna juurde
märkida, kui palju konkreetses pokukogukonnas elanikke on ja kui kõrged need
tegelased on – kas pigem üle või alla 50 cm.
Teiste lisatud pokusid saab vaadata ka ilma omale asutajakontot tegemata.
Lisamiseks tuleb end registreerida, sest uhkemate piltide postitajad saavad pokuloenduse lõpus ka auhindu.
Pokuloendus lõpeb õiesoengupäeval, 17. mail. Just samal päeval, kui Hauka õunapuude all esimene õunaaiakontsert koos Mari Jürjensi laulude ja Piret Pääri lugudega.
Enne veel aga tuleb tähistada nii konnakrooksupäeva 20. aprillil, kevadise
kepsutamise päevi 3. ja 4. mai ning käokukupäeva 6. mail. Lihavõttevaheaeg jääb samuti
sinna vahele, nii et siis saab Pokumaad külastada nädalavahetuseti ja seda kevadpidu
oma silmaga kaeda. Rohkem infot kõige kohta leiab Pokumaa veebilehelt ja
Facebookist.
Pokupere kevadtervitus kõigile!
Antsla ja Kanepi valla piiril asub üks maa, mida eraldi
maailmakaardilt ei leia. See on päris pisike maa, kus omad
asukad, oma kalender ning veidi eripärane aastaring. Selle
paiga nimi on Pokumaa.

Antsla vallas
algavad
teetööd
Meistrite
Päeva
sündmused
Rõõm on kutsuda kõiki Antsla kandi inimesi ja
külalisi aktiivselt osalema tänavustel
MEISTRITE PÄEVA üritustel.
KONTSERT MEISTRITE
PÄEVA EELÕHTUL
Juba traditsiooniks saanud
Meistrite päeva kontsert toimub 31.mail kell 19 taas
Cathlen ja Meelis Haugase
koduaias (Metsa 5, Antsla).
Võimsaid ja kauneid hetki
operettidest ja muusikalidest
toovad meieni Antslast pärit
Vanemuise teatri bariton Jaan
Willem Sibul koos teatri primadonna Karmen Puisiga, soliste
saadab Vanemuise keelpillikvartett „CON-TAKTID“.
Kodukohvik Antsla kandi
toidumeistrite hõrgutistega
avab uksed juba kell 18.00.
TULE VEEDA ÜKS MÕNUS LAUPÄEV PEREGA!
Meistrite Päeva kogupere üritus
toimub lastekaitsepäeval, 01.
juunil kell 11-14 Antsla
kultuurimaja õuealal. Päeva
avab tehnikaparaad „Kõik, mis
liigub“, kogu päeva jooksul
t o i mu b m i t m e i d va h va i d
etteasteid, võimalus on osaleda
traditsioonilistes ja uudsetes
töötubades, toimub meistrite
toodete laat ja kohalikud
toidumeistrid pakuvad maitsvaid toite.
KOSTÜMEERITUD
RONGKÄIK
Lastekaitsepäeva puhul toimub
Pokumaa ja lasteteater Trummi
abil lastele ja lapsemeelsetele
kostümeeritud rongkäik koos
tsirkuseartistide ja lõbusate
maskottidega, et tähistada
kirjanik ja kunstnik Edgar
Valteri 90ndat sünniaastapäeva. Ootame kõiki lapsi
kostümeerituna oma lemmiktegelaseks. Kohapeal aitavad
meistrid valmistada lihtsaid
maske ja lõbusaid näomaalinguid. Rongkäik saab alguse
Antsla Gümnaasiumi võimla
juurest ja lõpeb Kultuurimaja
ees, kus lapsi ootab rõõmus ja

kaasav etendus lasteateatrilt
„Trumm“. Rongkäiku võib
tulla üksi, pere, sõpruskonna,
lasteaia- või kooligrupiga.
Oodatud kõik lapsed ja lapsemeelsed!
MEISTRITE PÄEVA
EKSKURSIOONID
Külastame meistreid nende
töökodades meistrite päeva

järgsetel ekskursioonidel juuni
esimesel nädalal. Külastame
põnevate hobide ja ettevõtlusega tegelejaid koduvallas ja
maitseretkele suundume Otepää kanti. Ekskursioonide kava
täpsem tutvustamine ja neile
registreerumine toimub Meistrite Päeva ürituste ajal.
Täpsem ajakava ja info täieneb jooksvalt Meistrite Päeva
Facebooki lehel!
NB! Meistrid, kes soovivad
tulla oma tooteid müüma ja
teenuseid tutvustama, palume
ühendust võtta Evelyn Tõn i s t e g a , e ve l y n . t o n i s t e @
gmail.com või tel 504 3391.
MEISTRITE PÄEV
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2019. aasta Euroopa Parlamendi 2019
valimised toimuvad 26. mail 2019
2019. aasta Euroopa Parlamendi 2019 valimised toimuvad 26. mail 2019.a.
Need on neljandad Euroopa Parlamendi valimised
Eestis. Hääletamise võimalused on varasemate valimistega sarnased: toimub eelhääletamine, elektrooniline
hääletamine, asukohas hääletamine, kodus hääletamine
ning valimispäeval hääletamine.
Euroopa Parlamendi valimiste korraldus Antsla vallas
jääb Riigikogu valimistega sarnaseks.
Valimisteks on Antsla vallas
moodustatud kolm valimisjaoskonda:
1) valimisjaoskond nr 1 - (Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus,
Kooli tee 19, Antsla linn, tel
5411 0445);
2) valimisjaoskond nr 2 (Tsooru Rahvamaja, Tsooru
küla, tel 5411 0446 );
3) valimisjaoskond nr 3 (endine Urvaste vallamaja,
Kuldre küla, tel 5411 0447).
Elektrooniline hääletamine
algab 16. mail kell 9.00 ja kestab
ööpäevaringselt kuni 22. mai
kell 18.00.

Eelhääletamine toimub järgmiselt:
11.-16. mai 2019 vähemalt
kahel päeval välisesinduses;
16.-19. mai 2019 maakonnakeskustes (Võru linna valimisjaoskond nr 2, Liiva tn 13,
Võru );
20.-22 mai 2019 Antsla valla
valimisjaoskondades kell
12.00–20.00.
Valimispäeval, 26.05.2019,
toimub hääletamine kella
9.00–20.00
Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse
kantud Antsla valla täpsusega,
saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.
Väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda korraldab
eelhääletamist: valimisjaoskond nr 1.
Euroopa Parlamendi valimistel saavad hääletada valimispäevaks 18-aastaseks saanud
Eesti kodanikud ja Eesti kodakondsust mitteomavad Euroopa Liidu kodanikud, kelle püsiv
elukoht Eesti rahvastikuregistri
andmetel on Eestis ja kellelt
tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud. Hääleõiguslik ei ole isik, kes on vali-

misõiguse osas teovõimetuks
tunnistatud või kes on kohtu
poolt süüdi mõistetud kuriteos
ja kannab vanglakaristust.
Hiljemalt 6. mail 2019 saadab
Siseministeerium kõikidele
valijatele valijakaardi. Kui valija
on eelnevatel aastatel andnud
nõusoleku elektroonilise valijakaardi saatmiseks ega ole esitanud teistsugust tahteavaldust,
siis edastatakse talle valijakaart
ka Euroopa Parlamendi valimiste ajal elektrooniliselt.
Valija, kes hiljemalt 11. maiks
2019 ei ole saanud valijakaarti
või kelle andmetes on valijakaardil vigu, võivad olukorra
selgitamiseks või andmete
p a ra n d a m i s ek s p ö ö rd u d a
vallasekretäri poole (Kersti
Käis, tel 7855000 või kersti.
kais@antsla.ee) või Antsla
Va l l a v a l i t s u s e s e k r e t ä r registripidaja poole (Helle Savi,
tel 7855004 või helle@
antsla.ee.
Hääletama minnes ei pea
valijakaarti kaasa võtma.
Valijakaart annab valijale kindluse selle kohta, et ta on kantud
valijate nimekirja ning teabe,
millises valimisjaoskonnas ta

Keskkonnateemadel kevadiselt
Loodetavasti on enamusel
Antsla valla inimestest jäätmeveoleping uue jäätmevedajaga sõlmitud ning praeguseks
esimesed pr ügiveodki toimunud. Kes aga millegipärast
pole uut lepingut saanud, võtke
ühendust AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusega tartu@
keskkonnateenused.ee või tel
7 386 700.
Seoses uue hankeperioodiga
ning jäätmevedaja vahetusega,
samuti endise Urvaste valla
inimeste liitumisega korraldatud jäätmeveoga, on olnud
väga kiire ja keeruline ettevalmistusperiood, et uuel viieaastasel perioodil saaks prügivedu Antsla vallas enamvähem
tõrgeteta toimuda. Jaanuaris
võttis volikogu vastu uue jäätmehoolduseeskirja, mille alusel

ning hankelepinguga kokkulepitud tingimustel jäätmevedu
Antsla vallas toimib.
Neil, kellel varasemalt korraldatud jäätmevedu toimis,
toimib see ka edaspidi ehk
mõning ate muudatusteg a.
Urvaste valla rahva hulgas, kel
varem kohustust jäätmeveoga
liituda polnud, tekitas uus
jäätmekorraldus palju segadust.
Muidugi, esiteks oli jäätmevaldajate registris ekslikult
andmed majapidamiste kohta,
kus ei ole elamiskõlbulikke
hooneid. Arusaadavalt ei pea
seal ka jäätmevedu toimuma.
Aga harvad polnud ka vestlused teemadel – meie seda prügilepingut ei vaja. Aga kuhu te
seni olete oma prügi pannud?
Ei noh, eks me ole põletanud ja
maha matnud ja no ma toon
nendesse avalikesse prügi-

Piltmõistatus: kus asub pildil olev prügipaik?
Lisapunktid sellele, kes oskab anda infot prügila tekke kohta.

kastidesse.
Nö avalikud prügikastid on
kollast värvi konteinerid, kuhu
võib tuua puhtaid ja kuivi
pakendeid. Meie valla territooriumil on konteinerid segapakenditele – sinna võib tuua
kilepakendid, pappkarbid,
purgid, pudelid jms. Need
konteinerid ei ole mõeldud
kodumajapidamises tekkinud
segaolmejäätmete jaoks. Samuti
ei ole kalmistute ja muude
avalike kohtade konteinerid
mõeldud kodus tekkinud jäätmete jaoks.
Mis need segaolmejäätmed
siis on, kui me kõik ära sorteerime, neid ju õieti ei jäägi
üle? Segaolmejäätmed on väga
määrdunud pakendid, katkiläinud asjad, mida ei saa viia
jäätmejaama, mähkmed, jahtunud tuhk jm. Tänapäeval ei

hääletada saab. Samuti on
valijakaardil kontaktandmed,
kust saada infot hääletamise
korraldamise kohta ning kutsuda jaoskonnakomisjoni kodus
hääletamiseks.
Kui isik muudab rahvastikuregistris oma elu- ja viibimiskoha andmeid pärast 26.
aprilli 2019, siis tema uued aadressiandmed valijate nimekirjade koostamisel arvesse ei lähe
ning isik saab valida vastavalt
enne 26. aprilli 2019 rahvastikuregistrisse kantud elukoha- ja
viibimisaadressile.
KERSTI KÄIS, vallasekretär

Teade
Seoses lähenevate Euroopa
Parlamendi valimisteg a
palub Antsla Vallavalitsus
valla elanikke paigaldada
oma kinnistule, selle piirile
või külakeskusesse perenimega tähistatud postkast.
Väga paljud eelmisteks,
Riigikogu valimisteks, saad e t u d va l i j a k a a r d i d e i
jõudnud adressaatideni
sellepärast, et puudusid
postkastid ja valijakaardid
kuulusid tagastamisele.
ANTSLA
VALLAVALITSUS
lähe olmejäätmed prügilasse,
vaid need viiakse jäätmepõletustehasesse, kus jäätmetest
toodetakse soojust ja elektrienergiat tehnoloogiaga, kus
õhku ei satu ohtlikke saastavaid
osakesi.
Juhul, kui teil tekib pakendijäätmeid korraga suur hulk, siis
palume viia need jäätmejaama,
sest vastasel juhul võib kollane
konteiner ületäituda, enne kui
see graaﬁku järgi tühjendatakse.
Antsla jäätmejaam võtab
teilt tasuta vastu päris palju eri
liiki jäätmeid, täpsem info on
olemas Antsla valla kodulehel.
Vastu ei võeta vaid segaolmejäätmeid ning ehitusjäätmeid.
Kel võimalus kodulehelt infot
vaadata puudub, siis helistage
valla keskkonnaspetsialisti
telefonil 5349 2922 ja küsige
järele, kuhu ja kuidas jäätmeid
sorteerida. Võimalusel tutvuge
ka Antsla valla jäätmehoolduseeskirjaga.
Väga tahaks paluda, et kui
toote jäätmejaama juurde oksi
või aiajäätmeid, siis ärge jätke
okstesse naeltega lauajuppe,
traati või muud prügi, mis võib
lõhkuda hakkuri, kui see oksi
purustama tuleb. Samuti jälgige,
et aiajäätmete hulka ei satuks
kilekotte ega muud mittelagunevat materjali. Aiajäätmetest
saab väärt kompostmulda, kahjuks erineva prügiga saastunud
komposti on peaaegu võimatu
kasutada.
Jäätmejaama saab ära tuua
oma vana mööbli, nii et pole
mingit tarvidust mööblitükke
lõkkes põletada. Erinevad töödeldud materjalid eritavad
põledes õhku väga kahjulikke
materjale, mis on ohtlikud nii
teile endale kui teistele elusolenditele. Kel puudub vajalik
sõiduvahend suurte esemete
jäätmejaama viimiseks, siis valla

Vallavolikogus otsustati
19. märtsil toimunud volikogu istungil:
• kiideti heaks Võru maakonna
arengustrateegia 2035+ lisa 3
„Tegevuskava 2019-2022 ja
seirenäitajad”;
• otsustati osaleda projektis
„Sotsiaaltransporditeenuse
kor raldusmudelite testimine”. Projekti eesmärk on
eakatele, erivajadustega ja
toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad hoolekandeteenused;
• seati hoonestusõigus munitsipaalmaale (asukohag a
Antsla linn Lõuna tn 42);
• vallavanem Avo Kirsbaum
vastas arupärimistele, mis
puudutasid Antsla Gümnaasiumi C-korpuse rekonstrueerimistöid;
• vallavanem tutvustas Võrumaa Arenduskeskuse poolt

tehtud ettekannet Kohaliku
omaalgatuse programmist
(KOP) eraldatud vahendite
kohta 2019. aastal, kus Antsla
vald oli kõige aktiivsem
toetuste taotleja. Toetust
taotleti 14 projektile ja
toetust eraldati 20 472.82
eurot;
• a b i va l l a va n e m K u r m e t
Müürsepp tutvustas meedet
Kagu-Eesti programm,
millesse Eesti Vabariigi Valitsus on eraldanud vahendid
spetsialistide eluaseme toetuseks. Projekt algab 2019.
aastal ja kestab kolm aastat.
Meetme kogumaksumus
aastas on 300 000 eurot.
Projektis osalemine on
Antsla vallale vabatahtlik ja
selle otsustab volikogu.
HELLE SAVI, volikogu
sekretär-registripidaja

Ohtlike jäätmete kogumisring
Antsla valla territooriumil 27.04.2019
Kogumisringi käigus võetakse elanikelt TASUTA vastu
järgmist liiki ohtlikke jäätmeid: eterniit, vanad päevavalgustuslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, akud ja patareid,
vanad ravimid, õlijäätmed (vedelad) ja õliﬁltrid, vanad aerosoolipudeleid, lahustijäätmed, liimijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pühkmed ja pakendid, taimekaitsevahendite jäägid, värvi- ja
lakijäätmed, kemikaalide jäägid, elektroonikaseadmed.
Ajakava ja auto peatumise kohad:
10.00-10.30 Tsooru (rahvamaja parklas)
10.45-11.15 Haabsaare (kortermajade juures)
11.30-12.00 Vaabina (bussipeatuse juures)
12.10-12.40 Urvaste (bussipeatuse juures)
12.50-13.20 Uue-Antsla (endise kaupluse parklas)
13.30-14.00 Kuldre (endise vallamaja parklas)
14.10-14.40 Vana-Antsla (Ülemise järve parklas)
14.50-15.20 Kobela (rahvamaja parklas)
15.30-16.00 Kraavi (ridaelamu ees)
Vastu ei võeta ohtlikke jäätmeid juriidilistelt isikutelt.
Ohtlike jäätmete kogumisringi teostab Epler&Lorenz AS
ning toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Lisainfot saab Antsla valla keskkonnaspetsialisti
tel 5349 2922.

töötajad aitavad transpordiga,
kui sellest vajadusest keskkonnaspetsialistile teada annate.
27. aprillil toimub valla
erinevates piirkondades ohtlike
jäätmete kogumisring, mille
käigus saab tasuta ära anda
peamiselt eterniiti, aga ka teisi
ohtlikke jäätmeid. Täpsem info
valla lehes ja kodulehel ning
sotsiaalmeedias.
Kogu see prügi, mis kevadel
lume alt välja sulab, sellest ei
taha enam üldse rääkida. Mõtlen ainult, et kui usinad prügikorjajad autost välja visatud
prügi ära ei korjaks, kattuks
meie Eestimaa ühtlaselt prügikihiga. Ja siis mõtlen, et tahaks
väga sellise inimese mõttemaailmaga tutvuda, st mis on prügi
mahaviskajate selgitus või
õigustus oma tegevusele.
Kevadel on paljudele jalgrattasõitu ja jooksmist harrastavatele vallaelanikele suureks
mureks koduõuest teedele
j o o k s va d ko e r a d . Ko e r aomanikud küll väidavad, et
nende loom on väga sõbralik.
Kahjuks loom väljaspool oma
territooriumi võib käituda
ettearvamatult. Sellepärast on
loomaomaniku kohustus hoida

koer kinnistu piirides või jalutada koera vaid rihma otsas.
Selliste vabalt liikuvate koertega
on probleeme Tsoorus, Anne
külas, Kuldre teeristil, Taberlaane külas, Kobelas. Kui vaatamata loomaomaniku teavitamisele koer ikka liigub väljaspool oma territooriumi, siis
võib looma hulkuva loomana
varjupaika toimetada. Oma
koera saab varjupaigast tagasi
vaid tasu eest.
Valmimas on Keeritiigi
pargi projekt, projektiga saab
tutvuda valla kodulehel
antsla.kovtp.ee/projektid1.
Kavas on selle aasta eelarve
vahenditega ehitada välja pargi
teedevõrk ja valgustus.
Valminud on Boose järvedega seotud parendustööde
tegevuskava. Kui on huvilisi,
kes soovivad tegevuskava kohta
rohkem teavet, korraldame
kokkusaamise Urmas Nuginiga
Inseneribüroo Urmas Nugin
OÜst.
Ikka kaunist kevadet ja
puhast keskkonda!
LIANA NEEVE
keskkonnaspetsialist
tel 5349 2922
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Hauka meistrid said vunki mano
Meistrite Päeva ja Antsla käsitöölisi ühendava MTÜ Hauka
Meistrid meeskonnad on juba
mõnda aega pidanud plaani
tegevused ühendada. Nii saigi
koos mindud Võrumaa loometalgutele „Vunki mano“ eesmärgiga mõtestada ja panna
kirja esimesed sammud. Talgutel arutleti teemadel, kuidas
Hauka meistrite ühistegevusele
hoogu juurde anda ja ühtlasi
läbi meie ägedate tegijate ka
oma kant kuulsaks teha.
Selleks, et meistrid kogukonnas nähtaval oleks ja
inimestel tekiks harjumus
ko h a l i k k u t o o d e t o s t a ,
hoiame neid pidevalt pildis,
korraldades erinevaid kogukonnaüritusi ja meistrite mõõduvõtmisi, mis kasvatavad
meistrites riski- ja ettevõtlusjulgust. Meie unistuseks on
avada mõne aasta pärast Eestimaa ühes kaunimas aedlinnas
Antslas omalaadne kogukonnakeskus, kus on koha leidnud
pood ja kohvik, avar galeeripind

Siia tuleb Antsla
Esmatasandi
Tervisekeskus

Embach Ehitus OÜ alustas lepingujärgseid ehitustöid
Antsla Esmatasandi Tervisekeskuse rajamiseks.

Vabadussõda ja Antsla 4
Preisi sõjandusteoreetik Carl
von Clausewitz on öelnud, et
sõda on poliitika jätkamine
teiste vahenditega. Vastloodud
Eesti Vabariik ei tahtnud
temale teise osapoole poolt
pealesurutud tahet omaks võtta
ja pidi kaitsma oma vabadust
relvade abil. Kuid sõda ei ole
ainult sõdurite ja poliitikute
tahteavalduse täideviimine.
Sõda hõlmab kogu rahvast,
lastest vanuriteni. 1. veebruaril
lasid punased Antslast jalga.
Antslasse määratud Võru maakonna komandantuuri III
jaoskonna komandant lipnik
Karl Taal teatab maakonna
komandandile alamkapten
Hans Luigale, et Kaitseliit on

korraldatud 2. veebruarist
1919. Võimuvaakumit ei tekkinud. Sõjaolukorrale kohaselt
hakkab kehtima ka tsiviilelus
sõjaline kord. Võrumaal saab
olema kaheksa jaoskonda, neist
kolmas Antslas. Maakonna
komandant on ühtlasi ka Kaitseliidu ülem ja jaoskondade
komandandid jaoskonna piiresse jäävate valdade Kaitseliidu üksuste ülemad. Antsla
jaoskond hõlmab Vana-Antsla,
Uue-Antsla, Vaabina, Linnamäe, Urvaste vallad ja Antsla
alevi. Kaitseliitu kaasatakse pea
kõik rahvaväest vabad mehed
16 eluaastast kuni 65. Liikmed
jaotatakse kahte kategooriasserahvaväekohuslased ja vane-

KIRIKUTEATED
EELK URVASTE PÜHA URBANUSE
KOGUDUSES
Lehekuu juhtsõna: Seepärast oled sina, Issand Jumal,
suur. Sest ükski pole sinu sarnane ega ole ka muud
Jumalat kui sina, kõige selle põhjal, mida me oma
kõrvaga oleme kuulnud. 2Sm. 7:22
28.04 11.00 Urvaste kirikus ja 16.00 Antsla palvemajas
05.05 11.00 Urvaste pastoraadis ja 16.00 Antsla palvemajas
12.05 11.00 Urvaste kirikus kontsert-jumalateenistus.
15.05 17.30 piiblitund Urvaste pastoraadis
19.05 11.00 Urvaste kirikus ja 16.00 Antsla palvemajas
26.05 11.00 Urvaste kirikus leeripüha ja
16.00 Antsla palvemajas
30.05 Taevaminemispüha, 17.00 Urvaste kirikus

ja piirkonna muuseum – kõik
see kokku on Hauka meistrite koda. Unistus on suur,
aga alustame pisikestest sammudest, uurides järgi nii
meistrite soovid ja võimalused, kui ka siinsete inimeste
ootused kohaliku kraami tarbimiseks.
Keskendume meistrite
turundamisele oma piirkonnas, aga alustame tööd
ka selle nimel, et levitada teavet Hauka meistrite tegevusest
kaugemale. Aja jooksul töötame välja teemaretked meistrikodadesse ja võtame vastu
huvilisi, kes tahavad tulla
me kanti oma silmaga kaema
ja kuulama lugu sellest, kuidas
Hauka meistrid kuulsaks said
Hea meel on selle üle, et
meistrite tegemisi ning koduvalla turundamist peetakse
niivõrd oluliseks, et kaasa
mõtlemas olid ka vallajuhid.
Suur tänu kõigile, kes meie
meeskonnas kaasa lõid, nii
kohapeal ajusid ragistades, kui

Ehitus algas 1958. aastal ehitatud katlamaja lammutamisega.
Katlamaja andis sooja 40 aastat Antslas tegutsenud haiglale. 1998
aastast on katlamaja olnud kasutusest väljas ning oodanud uut elu.
Antsla Tervisekeskuse kõrvale kerkib selle aasta lõpuks uus
hoone, kus leiavad endale uued ruumid meie toimekad perearstid
ja õed. Lisaks ehitatakse sinna kaasaegsed ruumid hambatohtrile,
füsioterapeudile, ämmaemandale, psühholoogile ja koduõele.
Ehituse maksumus on 1 miljon eurot, millest pool raha tuleb
Euroopa Liidu eelarvest Eestile eraldatud regionaalarengu
fondist. Euroopa Liit toetab selliste keskuste ehitamist, et aidata
kaasa inimeste tervisemurede leevendamisele.
KURMET MÜÜRSEPP, abivallavanem
mad kui 35. Kaitseliitlaste põhiülesandeks jääb korra tagamine
põhiliselt vahipostide näol,
aga ka küüdikohuste täitmine,
desertööride püüdmine, vangide edasitoimetamine ja palju
muud, lisaks muidugi ka rindelähedase olukorra tõttu regulaarvägede toetamine lahingutes. Vahti saabudes pidi kaasas
olema vastavalt vahikorra pikkusele 3-7 päeva toidumoon.
Küüti või vahti mitteilmujat
karistati kas aresti või rahatrahviga. Vabastas vaid arstitõend. Maakonna toitlustuskomitee poolt määrati valdadele toiduainete ja loomasööda
normid, mille täitmist korraldas
samuti komandatuur. 1919
aasta kevadel hakati põllumehi
laskma rahvaväest koju põllutöödele. Oma tallu ilmudes

pidid nad end kohe kaitseliitlastena arvele võtma. Suur
probleem oli puskari ajamine,
kuna selleks kasutati toiduks ja
söödaks hädavajalikku teravilja. Viinaajajaid ähvardas väga
kar m karistus kuni mahalaskmiseni. Luba pidude, pulmade, matuste korraldamiseks
tuli samuti taotleda komandandilt nagu ka liikumiseks
väljapoole komandatuuri piire.
Kehtis öine liikumiskeeld kella
9.00 õhtul kella 4.00 hommikul.
Mais tulid käsud korda teha
lagunevad teed, paigutada
ristmikele eestikeelsed viidad ja
kontrollida, kas telefonipostid
sirgelt seisavad. 4. aprillil palub
insener Jürjens saata töölisi,
sealhulgas Antslast 40, Pimša
silla remontöödele saata.
Põgenikud Venemaalt tõid kaas

Toeta oma kodukoha kirikut!
Hoone on tugev, kui sellel on
kindel vundament ja korralikud
seinad ja katus. Urvaste kirik on
seisnud sellel kohal üle 600
aasta. Erinevatel aegadel on
inimesed hoolitsenud selle
paiga eest, kus käia koos Jumala
Sõna kuulamas, ristida oma
lapsed, laulatada abielu, jätta
jumalaga oma lähedastega.
Inimesed tulevad pühakotta
erinevate murede, lootuste ja
igatsustega. Kirikupühadki
kõnelevad meile Jumala armastusest, mis rõõmustab,
lohutab ja täidab meid erilise
õnnistusega meie elu erinevatel
aegadel. Keegi meist ei ole

kaitstud katsumuste eest, milles
meie usk proovile pannakse.
Oleme panustanud palju, et
Urvaste kirik oleks korras ja
säiliks ka meie järglastele.
Kahjuks on ajad, kus kogudus
ei suuda rahaliselt enda kanda
võtta suuremamahulisi töid.
Summa, mida ehitusettevõte
lõunalöövi kordategemiseks
küsib, on 73 040 eurot, millele
lisandub järelevalve 2400 eurot.
Muinsuskaitseamet on eraldanud 67000 eurot ja Antsla
Vallavolikogu 6390 eurot, tasudes ehitustööde omaosaluse.
Võru vald on lubanud toetada
3000 euroga, mis läheb muin-

Loometalgute Antsla meeskond ja
Tagurpidi Ants.
telefoni teel mõtteid andes või
koduarvutis kiirkorras slaide
kujundades.
NB! Kui ka sinul tekkis huvi
Hauka meistrite nähtavaks
tegemisele kaasa aidata,

foto: GRETE RÕÕM

siis võta ühendust: Evelyn
Tõniste, tel 504 3391.
EVELYN TÕNISTE
Antslast, mis om üts hää väega
kotus!

KUTSE
Kui sul on kodus lähedane, kes vajab hoolt, sest:
• Tal esinevad mäluhäired, vahel eksleb tu avas kohas, ei
tunne tu avaid inimesi ega oma asju ära.
• Vahel unustab enese eest hoolitsemise, söömise, joomise.
Vahel ei saa aru kellaajast.
• Vahel esineb süüdistamist ja kurjustamist.
• Võib olla diagnoositud Alzheimeri tõbi või muul põhjusel
tekkinud dementsussündroom.
Olete oodatud kohtumistele
algusega kell 16.00
Võrus Jüri tn 27 II korrusele,
07.05.2019
Töö- ja tegevuskeskus Mosaiiki
06.08.2019
sissepääs Liiva tn poolsest
08.10.2019
uksest
26.11.2019
• Räägime dementsusest kui psüühika häirumise
seisundist.
• Jagame soovitusi, mida tähele panna.
• Vahetame mõ eid, kuidas dementsusega inimest
suunata ja aidata.
• Räägime, kuidas suhelda ja kuidas enda stressi juh da
Võimalusel oma osalemisest teada anda tel 515 6103

tüüfuse. Laste surevus oli väga
kõrge. Urvaste kiriku meetrikaraamatusse kantakse 1919 a.
271 lahkunut, nendest 105 on
lapsed. Vaatamata rasketele

sõjaoludele käib Asutava Kogu
valimistel umbes 80% vastse
riigi kodanikest.
AIVAR KROONMÄE

suskaitselise järelevalve palkamiseks.
Enne külglöövi uue katusekatte paigaldamist oleks aga
vajalik värvida kiriku kesklöövi
fassaad, sest pärast uue katuse
paigaldamist on seda võimatu
teha. Samuti tuleb nende tööde
käigus paigaldada uus vihmaveesüsteem ning teha ühe torni
akna remont. See jääb koguduse

ja sponsorite kanda. Eelmisel
aastal kuulutasime välja korjanduse, millest heatahtlike
toetajate abiga laekus 2600
eurot. Loodan, et ka sellel aastal
leiavad inimesed võimaluse
toetada Urvaste kihelkonnakirikut. See on pühakoda, mis ei
seisa tühjalt. Saada on kindlasti
võimalik rohkem, kui me anda
suudame.

Annetused on võimalik teha järgmistele kontodele:
SEB a/a EE981010402011463004 Saaja: EELK Urvaste
kogudus. Swedbank a/a EE062200221010554707 Saaja:
EELK Urvaste Püha Urbanuse Kogudus. Selgitusse märkige
„fassaadi remondiks“.

Õnnistatud Ülestõusmispühi!
EELK Urvaste koguduse õpetaja ÜLLAR SALUMETS
tel 511 8271
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Eesti keele nädalast ja muustki

Eesti Vabariigi juubeliüritused jätkuvad
Reedel 5.aprillil tähistati üle
vabariigi 100 aasta möödumist
Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu valimisest
austusküünalde süütamisega
kõikide 120 Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadikute sünnikohas. Tänasest Antsla valla
piirkonnast oli kaks saadikut
valitud esimesse Asutavasse
Kogusse. Nendeks olid Karl
Ferdinand Kornel ja Emma
Petersen (kuni 1921 Emma
Asson). Kuldre koolis peetud
aktusel süüdati nende mälestuseks küünlad ja meenutati seda
tähtsat ajaloolist sündmust. Ajaloolises meenutuses ütles meie
vallavanem Avo Kirsbaum, et
kes ei tea minevikku, see elab ka
tulevikuta. Oma ettekandes
rõhutas vallavanem, et aprillis
möödub 100 aastat Asutava
Kogu kokkutulemisest. Asutav
Kogu tuli kokku Tallinnas
Estonia teatrimajas jüripäeval
23. aprillil 1919. See on ühtlasi
Eesti rahvaesinduse, Riigikogu
sünnipäev. Meile, noortele on
vajalik teada, kuidas oleme
jõudnud tänasesse päeva. Mis-

sugused võitlused on meie eest
pidanud meie esivanemad.
Ettekanded ajaloolistest
isikutest kandsid ette 8.klassi
õpilased Verner Konnula ja
August Kroonmäe.
Karl Ferdinand Kornel
sündinud 25. august 1882
Tsoorus, oli Eesti õigusteadlane, ajakirjanik, diplomaat ja
poliitik. Ta alustas riigiteenistust diplomaadina Lätis Eesti
saatkonnas 1919. aastal. Lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1923. aastal. Töötas vandeadvokaat Rein Eliaseri abina
Nõmmel 1923–1934. Oli aastatel 1926–1927 Eesti Vabariigi
kaubandus-tööstusminister ja
1930–1940 Eesti Telegraaﬁagentuuri direktor. Karl Kornel
oli Eesti Asutava Kogu ning
II ja III Riigikogu liige. Ta
vahistati 28. novembril 1945,
mõisteti 10. aprillil 1946 NSV
Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi tribunali otsusega 10
aastaks vangi. Karl Kornel suri
19. septembril 1953 vangistuses
Irkutski oblastis.

Emma Petersen (kuni
1921 Emma Asson) sündis
13. juuli 1889 Vaabina vallas,
Võrumaal. Ta oli Eesti pedagoog, haridustegelane ja poliitik. Kuuludes Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Parteisse, valiti ta nende esindajana
Asutavasse Kogusse ja I Riigikogusse. Ta aitas kaasa Eesti
iseseisvuse akti ja esimese põhiseaduse väljatöötamisele ning
tegeles eelkõige haridus- ja
naisküsimustega. Ta koostas
Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi
Tütarlaste Keskkooli jaoks
vanaaja õpiku, mis ilmus 1912.
aastal. Kokku ilmus tema sulest
aga üle 30 ajalooõpiku (koos
kordustrükkidega) ning need
olid ühed esimestest Eesti
algupärastest ajalooõpikutest.
Emma Asson sündis vallakooliõpetaja peres ning kodust
sai ta kaasa ka algõpetuse.
1899–1904 õppis ta Võru
linna-tütarlastekoolis ning
1904–1907 Tartu A. S. Puškini
Tütarlastegümnaasiumis, mille
lõpetas kuldaurahaga. Pärast
gümnaasiumi lõpetamist asus

ta õppima Peterburi, kus lõpetas 1910. aastal O. Bestuževi
kõrgemad naiskursused üldajaloo alal. 1910. aastal kutsuti
ta Tartusse Eesti Noorsoo
Kasvatuse Seltsi Tütarlaste
Keskkooli ajalooõpetajaks,
kuhu ta jäi 1919. aastani. Töö
kõrvalt õppis ta Tartu Ülikoolis
aastatel 1912–1913 keskkooliõpetajate kursustel ja 1916. aastal sooritas samas eksamid ning
sai 1917 ajaloo keeleteaduskonnast ajalooõpetaja kutse.
1917 valiti Emma Asson kirjatoimetajana Tartu Rahvaülikoolide Seltsi ajutisse juhatusse.
Ta valiti Eesti Sotsiaaldemokraatliku Tööliste Partei ühe
esindajana Asutavasse Kogusse
ja I Riigikogusse. Samaaegselt
oli ta tegev Eesti Naisorganisatsioonide Liidus ja mitmesugustes komisjonides, kus
arutati haridus- ja sotsiaalküsimusi. Järgnevatel aastatel
töötas ta mitmes keskkoolis
ajalooõpetajana. Emma Asson
suri – 1. jaanuaril 1965.a
Tallinnas.
DIANA SARAPUU
Kuldre kooli ajalooõpetaja

11.- 15. märtsini toimus Kuldre koolis traditsiooniline eesti keele
nädal, mille raames oli nii õpilastel kui ka õpetajatel toredaid
ettevõtmisi.
Esmaspäeval otsis kogu koolipere eesti keele ilusamaid ja
huvitavamaid sõnu. Iga klass ja õpetajad kujundasid oma sõnade
plakati, mis seati vaatamiseks välja koolimaja seinale. Nende hulgas
jäid enam silma sõnad, mis seostuvad kõige rohkem hea ja ilusaga:
kodu, pere, armastus, päike jne. Õpetajate plakati sõnad olid
põnevad ja kohati naljakadki
Teisipäeval väisas meie kooli kirjanik Aidi Vallik, kes rääkis
haaravalt ja kaasakiskuvalt oma lapsepõlvest, kirjanikuks kujunemisest ja sellest, kust on ta saanud oma raamatute kirjutamiseks
ideed ja inspiratsiooni. Tund kirjanikuga möödus kiiresti.
Kohtumise lõpus said huvilised osta endale huvitava raamatu,
millesse kirjanik kirjutas ka oma autogrammi. Kirjanikku käisid
kuulamas ka huvilised Antsla Gümnaasiumist.
Kolmapäev oli huvitav ja omapärane valla kõigi kolme kooli
jaoks. Toimus järjekordne Kolme kooli kontsert, mis sellel aastal oli
pühendatud eesti keele aastale ja esimese üldlaulupeo 150. aastapäevale. Antsla, Urvaste ja Kuldre kooli lapsed olid oma juhendajate abil valmistanud ette 15- minutilise kava, millega päeva jooksul
esineti kõigis koolides. Kavad kätkesid endas laulu, tantsu,
pillimängu, aga ka ilusaid sõnu eesti keele ja kodu kohta, murdekeelt
ja keelemängulisi väljaütlemisi kirjanike poolt.
Neljapäev kuulus Kuldre koolis ettelugemisele, mis on meie
koolis eesti keele nädala traditsiooniline osa. Iga klassi kaks, mõnes
klassis ka rohkem hakkajat õpilast olid varasemalt valinud endale
tekstikatke või loo, mida nüüd koolipere ees ette kanti. Tekstide
autorid olid selle aasta juubilarid Juhan Jaik, Elar Kuus, Asta
Põldmäe, Kalju Saaber. Ettelugejaid hindas õpetajatest moodustatud žürii, kes selgitas välja iga kooliastme parimad esinejad.
I kooliastme tublimad olid Andreas August Avald, Lisanne Kont
ja Kirke Mai Kambek, II kooliastme parimateks osutusid PaulOskar Puusepp, Sandra Karing ja Ove Proškin. III kooliastmes
osutusid parimateks Kiira- Aliina Kärgenberg, Laura Lees, Birgit
Tiks ja Harri Pormeister.
Märtsikuusse jäi ka meie kolme tubli tüdruku, Birgit Tiksi,
Kiira-Aliina Kärgenbergi ja Karoliine Marinitševa osavõtt Tooliteatrist Võru lasteraamatukogus. Üritus on ettevalmistatud proosaloo ja loosi teel saadud luuletuse esitamine žüriile ja kaasesinejatele.
Maakonna 14 etleja seast valiti välja kolm tunnustuse saajat ja kolm
laureaati, kelle hulgas olid kaks meie valla tüdrukut: Kristel Taal ja
Karoliine Marinitševa.
TIIU KUNGUS, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Öö lasteaias
Võidukad: vasakult
Getter Kõiv, Mart Peedel,
Asser Lutsar, Trond Bjarte
Tagamets, Elisabeth Geier.

VIII Creatlon

Lasteaia traditsioon on
jääda kord aastas ööseks
lasteaeda. Sellel aasta oli
lasteaias Pääsukese rühm
14.märtsil ja Hea Alguse
rühm 28. märtsil.

Hea Alguse rühmas oli
tublisid ja julgeid lapsi seekord kümme. Ettevalmistused
hakkasid juba päeval, riisuti
lõkkeplats ja korjati oksi õhtuse
lõkke jaoks. Peale vahukom-

mide küpsetati lõkkes ka kartuleid. Seni, kuni kartulid küpsesid mängisid lapsed „Aarete
otsimist“ ja leitud tähtedest
ladusid kokku lause „ÖÖ
LASTEAIAS ON TORE”.
Toas ootas kaetud õhtusöögilaud maitsvate viinerite,
lõkke-ja friikartulitega. Kõht
täis, algas saalis laste poolt
oodatud öödisko. Oi seda
tantsu ja tralli. Lapsed laulsid
veel õhtul enne magama minekut oma lemmiklaulu, kaisuloom kaissu ja voodisse
unejuttu kuulama.
Pääsukesed käisid kogu
rühmaga õhtul Antsla KSK-s
Emakeelepäeva kontserdil,
sest mõned lapsed rühmast
pidid esinema ja kaaslased olid
toetamas. Peale kultuuriüritust
mindi õue ja õhtul nägid lapsed
lasteaia õueala hoopis teises

valguses (pimeduses ja tuuletormis). Õhtuse ringkäigu lõpetasid kiirelt zombi- ja tondijutud. Õuest tuppa tulles ootas
lapsi ees rikkalik gurmeelaud.
Menüüs oli laste üksmeelsel
valikul friikartulid, viinerite,
külmakastme ja mitme salatiga. Peale toekat einet oli ka
Pääsukese rühma lastel võimas
öödisko, kus diskopalli saatel
nii mõnigi tants tantsitud sai.
Edasi võttis õhtu rahulikumad
noodid ja lapsed said popcorni
süües vaadata ära kolm animaﬁlmi.
Öö möödus mõlemas
rühmas kiiresti – ilusate unenägude seltsis.
ELINA ANTSI

foto LIANA ALLAS

Eestis kaheksandat korda toimunud ettevõtlusmängu
Creatlon võitis Antsla Gümnaasiumi võistkond
Eelmise sügise oktoobris algas järjekordne 7.-9. klassidele mõeldud
ettevõtlusmäng Creatlon, mis jõudis lõpule märtsis. Junior Achievement Eesti ja EBS Gümnaasiumi korraldatud meeskonnamängus osales 43 võistkonda, Antsla Gümnaasiumist oli esindatud
kaks. Läbi kolme vooru selgusid 16 parimat: Antsla gümnaasiumi
meeskond Pääsukesed (Getter Kõiv, Mart Peedel) saavutasid
vabariigis esimese koha, lisaks veel eripreemia Maksu- ja Tolliametilt. Võistkond Must ja Valge (Asser Lutsar, Trond Bjarte
Tagamets, Elisabeth Geier) said eripreemia Tarbijakaitseametilt. Üldse osales Antsla gümnaasium mängus teist korda.
I voor oli e-viktoriin majandusest ja ettevõtlusest, seal saavutas
silmapaistava tulemuse Mart Peedel Pääsukestest. II voorus oli neli
ülesannet: oli vaja teha video-cv tuleviku töökohale kandideerimiseks, tuli läbi viia teksariiete kogumise kampaania, leida oma
kodukohast või selle lähiümbrusest kolm ehitist või hoonet, mis on
rajatud ühise maksuraha eest ja neid analüüsida, kuidas on see ehitis
ja seal toimuv oluline, kasulik või huvipakkuv. Neljas ülesanne oli
sotsiaalmeedia reklaami analüüs, analüüsida tuli omal valikul mõne
youtuberi, blogija, vlogija, instagrammeri nn inﬂuenceri postitust,
kus on tegemist reklaamiga. Võistkonna Must-Valge liikmed ütlevad, et nad said analüüsimiseks valitud reklaamist ja postitusest
väga õieti aru, tabasid ära pointi ning tegid põhjaliku analüüsi, mis tõi
neile edu. III voorus tuli kirjutada ettevõtlusmuinasjutt.
Võitjaks tulnud neljal esimesel meeskonnal, seega ka Pääsukestel, on võimalus sõita lennukiga Saaremaale ning seal kohtuda ärimeestega. Ka on soovijatel võimalus saada stipendium õpinguteks
EBS Gümnaasiumis.
LIANA ALLAS
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Loovuslaager – motiveeriv kogemus
5.-6. aprillil toimus Antsla
Gümnaasiumis loovuslaager 5.9. klassi õpilastele. Laagri korraldaja olin mina, 8. klassi
õpilane Kristel Taal. Laager on
minu loovtöö. Valisin niisuguse
teema seetõttu, et soovisin saada ürituse korraldamise kogemuse ja tahtsin läbi viia laagri,
mis meeldiks noortele. Samuti
lootsin luua erinevaid võimalusi
õpilaste loominguliseks eneseväljenduseks. Eelnevalt viisin
läbi küsitluse, millest selgus,
mida potentsiaalsed osalejad
laagrilt ootavad.
Laagris oli neli töötuba:
näitlemine, kunst, mängud ja
liikumine.
Esimesel päeval toimus
kaks töötuba: näitlemine ja
kunst. Näitlemise töötuba
juhendas 9. klassi õpilane
Getter Kõiv, kes on hankinud
oma rikkaliku näitlemisalase
kogemustepagasi erinevatest
arendavatest draamategevustest. Osalejatele meeldisid kõige
rohkem keerukad sõnad ja laused, mida kiires tempos öelda
on äärmiselt raske. Huvitav oli
ka mitmekesine liikumistegevus, kus sõna, tempo ja liikumine omavahel toreda terviku
moodustasid.
Kahe töötoa vahel ootas

laagrilisi õhtusöök Piljard&
Pubis.
Teiseks töötoaks oli kunst.
Seda juhendas Liivia Rebane,
kelle abiga said laagrilised
proovida põnevaid trükitehnikaid. Valmisid huvitavad
tööd, mida saab näha emadepäeva näitusel Antsla Gümnaasiumis. Lastele meeldis töötuba
just sellepärast, et kasutatavad
töövõtted olid väga mitmekesised ja erinesid senikogetust.
Kui töötoad edukalt läbitud, oli aeg õhtusteks tegevusteks. Tantsiti, mängiti laua- ja
loovusmänge. Osalejatele meeldis, et laagris polnud ametlikku
öörahu ja nii võis veel kell neli
laagrilisi ärkvel näha. Kõik aga
lõppkokkuvõttes siiski puhkasid ka. Laupäeva hommikul
ärgati isuäratava pannkoogilõhna peale, ja kui kõhud täis,
jätkati töötubadega.
Mängude töötuba, mida
viisime läbi mina ja 9. klassi
õpilane Kertty Keerov, oli väga
lustakas. Tuletati meelde juba
tuttavaid mänge ja õpiti juurde
uusi. Kõige lemmikumaks mänguks oli „Millimallikas“.
Loovuslaagri viimaseks töötoaks oli liikumine, mida juhendasin ise. See oli täiesti erinev
tavalisest liikumisest ja kõik said

olla loovad. Tehti tööd paaris ja
üksi, tantsiti linnulaulu ja karjumise saatel. Kõik ülesanded
olid erinevad ja põnevad ning
meeldisid lastele.
Laager täitis oma eesmärgi.
Kogu üritus oli minu jaoks väga
motiveeriv. Sain teha midagi,
mis mulle meeldis, ja seda ka
teistega jagada. Minuga koos
olid toredad inimesed ja me
tegime vahvaid tegevusi. Lisaks
motivatsioonile sain hea kogemuse: laagri korraldamine oli
raskem, kui arvata oskasin.
Tore aga on tõdeda, et kõik läks
korda ning koduteele mindi
rõõmsa tujuga.
Kummardus ja tänu kõikidele laagrilistele, sponsoritele ja
suurtele abilistele! Aitäh, Anu
Silm, Liivia Rebane, Sandra
Jõela, Karmen Uiboleht, Getter Kõiv, Elisabeth Geier ja
Kertty Keerov!
KRISTEL TAAL

Loovtööde kaitsmine Kuldre koolis
Põhikoolide õppekavast lähtuvalt tuleb teostada 8.klassi
õpilastel loovtöö. Meie koolis
toimus käesoleva õppeaasta
loovtööde kaitsmine 3.aprillil.
Meie, seitsmenda klassi õpilased, kuulasime ja vaatasime,
kuidas tuleb kaitsta oma tööd.
Ka meie klassi kaks õpilast,
Doren Taits ja Marta Marie
Kupits esitasid oma töö, milleks
oli üritus algklassidele „Öölugemine“, juhendaja õpetaja

Tiiu Kungus. Seda oli huvitav
kuulata.
Kaheksanda klassi õpilastel
olid väga huvitavad ja mitmekesised tööd. Eriliselt jäi
meelde Laura Liisu Neve töö,
milleks oli „Noorhobuse õpetamine ja ratsastamine“. Juhendajaks oli Laura Liisule tema isa.
Sellest tööst sain teada palju
huvitavat hobuste kohta. Laura
Liisu koolitas ise oma noorhobuseid ja tegi sellest kaks

Koolitants 2019

Koolitants
2019
nominent
koreograaﬁa
"Kiä lätt
kullõma?"
Tantsu
autorid Leili
Väisa ja
tantsijad,
muusika
ans.Zetod.
Kategooria
6.-9.kl. eesti
ja rahvaste
tantsud.

videot. Põnev töö oli ka Laura
Leesil, kes uuris Egiptuse hauatagust elu. Juhendajaks oli
õpetaja Diana Sarapuu. Laura
töötas läbi palju kirjandust ja sai
teada huvitavaid fakte. Väga
toreda ürituse: „ Noorkotkaste
ja kodutütarde laager„ korraldasid Lisett Nurmetalo ja Rasmus Paring, millest võtsin ka
mina osa. Nende esitlust kuulates meenusid kõik need põnevad tegevused, mida seal tehti.
Nende töö juhendajaks oli
õpetaja Heli Kuulmets.
Kokkuvõtteks võin öelda,
et kõik õpilased, kes kaitsesid
oma tööd, olid väga tublid. Sain
teada, et kui hakkan ise loovtööd tegema, pean valima töö,
mis mulle endale meeldib ja et
selle tegemist pole mõtet jätta
viimasele minutile.
Soovin endale ja oma klassikaaslastele järgmiseks õppeaastaks loovtöö tegemiseks edu
ja huvitavaid mõtteid teemade
leidmiseks.
BIRGIT TIKS
7.klassi õpilane.

Noorsootööst
Alates veebruarikuust on noorsootöötajad hakanud regulaarselt külastama valla erinevaid koole.
Noortejuhid on tegevusi läbi viinud Urvaste Koolis, Kuldre koolis ja Antsla Gümnaasiumis. Samuti
on noortejuhid käinud
külas Lusti Lasteaial
ning Kuldre Lasteaed
on külastanud Kuldre
Noortekeskust.
Külastuste ja
tegevuste läbi viimisel
on mitu eesmärki –
saada rohkem
noortega tuttavaks,
tutvustada noortele
rohkem noorsootööd
ja selle võimalusi ning
ühiselt tegevusi ellu
viia.
Noortejuhid
MARI-LIIS PÄRNA
ja EERIKA LÄÄTS
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Kodumaalt, Antslast.

«Postimees» 5. aprill 1899

22. mkp. peeti Antslas hobuste ja kariloomade laata; niisama hobuste kui ka kariloomade eest
makseti head hinda. Sigu oli laadale vähe toodud. Ka puunõusid ei olnud müügil näha. - Enne laata
oli murdvarguse teel Uue-Antsmõisa kõrtsimehel hobuse riistad ära varastatud. Kuritöö jüngritel oli
vististi nõus hobust ära viia, sest nad olivad kõrtsi rehealuse tagaseinasse, paksu kivimüürisse, suure
augu sisse murdnud, aga saivad selle juures eksitatud, mispärast siis ainult vähemaga leppima
pidivad.

Laupäeval, 4.mail

Siguldasse laadale!
Olemas on projektitoetus 320
eurot. Bussisõit maksab 550
eurot. Seega tuleb osalejatel
omalt poolt lisada 5-6 eurot,
mis on veidi rohkem, kui algul
planeerisime.
Väljasõit Siguldasse:
Urvaste Kool 6.00, sealt edasi
Kuldre - Uue-Antsla - Vaabina Antsla - Kobela - Antsla
Lisainfo tel Maivi 504 5784,
Ene 5560 4094

Aiapidamise tarkus raamatutes
Käes on aiatööde, aiaplaneerimise ja peenarde tegemise aeg.
Raamatukogudes on olemas
hulganisti aiaraamatuid, kust
teadmisi või häid nõuandeid
ammutada. Taimede valiku
jaoks tasuks eelistada Eesti
autorite välja antud aiaraamatuid, mitte tõlkekirjandust.
Sama on aiakujunduse trendidega – kõik ei pruugi sobida
meie kliimasse ja oludesse. Üks
raamat, mida soovitada võiks,
on Katrin Uurmani ja Kristiina
Viironi poolt koostatud, 2018.
aastal ilmunud „Ilus aed lihtsa
vaevaga.“ Autorid tutvustavad
raamatut nii: „Eestlane on looduslembene rahvas, kes armastab oma aeda, olgu see suur
maa-aed või väike linnaaed. Seal
peab olema kindlasti lillepeenar
ja õunapuu, samuti koht köögiviljade kasvatamiseks ning ilus
roheline muru. Aia puudumisel
püüab eestlane kaunistada rõdu

või terrassi, kasutades selleks
kõikvõimalikke ampleid, rõdukaste ja potte. Sa hoiad käes
raamatut, mis on abiks ja toeks
koduaias toimetamisel. Siit leiad
palju praktilisi tarkusi ilusa aia
planeerimiseks, teostamiseks ja
hooldamiseks. See annab nõu,
millest alustada ning kuidas
soove ellu viia. Lisaks pakub
raamat hulgaliselt juhatust ja
näpunäiteid, mismoodi koduaia
taimedega vähese vaevaga toime tulla. Olgu see raamat Sulle
igapäevaseks sõbraks ja abimeheks!“
Kui täpselt seda raamatut
mõnes raamatukogus ei ole, siis
on palju teisi – on Maalehe
poolt välja antud taimeraamatud, on aastaraamatud „Kaunis
kodu,“ on raamatuid iga töö ja
tegevuse jaoks aias. Oma ala
spetsialistid annavad nõu kasvuhoonete ja terrasside rajamiseks, rooside ja muude suve-

lillede kasvatamiseks, viljapuude lõikamiseks või marjasortide valimiseks, ürdiaia loomiseks. Kõiki raamatuid koju
muretseda ei jaksa, mõistlikum
on neid laenutada raamatukogudest. Samuti on seal olemas aianduse ja koduga seotud
ajakirju, ka vanemaid eksemplare. Midagi huvipakkuvat ja
vajalikku leiab alati.
LIANA ALLAS,
Linda raamatukogu

Raamatud aitavad aega maha võtta
Esmakordselt tähistas Rahvusvaheline Noorsookirjanduse
Nõukogu (International Board
on Books for Young People ehk
IBBY) rahvusvahelist lasteraamatupäeva 1967.aastal. Päeva valik langes 2.aprillile, muinasjutuvestja H. C. Anderseni
sünnipäevale. Lasteraamatupäeva korraldamise eest vastutab igal aastal erineva maa
IBBY rahvuslik sektsioon. Läkituse teksti koostab vastava
maa lugupeetuim lastekirjanik.
1969.aastast kaasneb läkitusele
ka plakat, mis pärineb korraldajamaa nimeka lasteraamatu
illustraatori pintsli, sule või
pliiatsi alt. Eestis tähistati lasteraamatupäeva esmakordselt
1991.aastal. 2011. aasta rahvus-

vahelise lasteraamatupäeva
läkituse saatjaks oli IBBY Eesti
osakond Sõnumi “Raamat mäletab” autor oli lastekirjanik
Aino Pervik, plakati kunstnik
oli Jüri Mildeberg, kujundas Jüri
J. Dubov. 2019. aastal saatis
IBBY Leedu sektsioon lastele
läkituse ja plakati, mille autoriks
oli rahvusvaheliselt tuntud
leedu illustraator ja kirjanik
Kestutis Kasparavićius. Tema
läkituse pealkirjaks oligi
„Raamatud aitavad aega maha
võtta”, milles toodi esile, et
raamatud võtavad aega maha,
õpetavad märkama, kutsuvad,
lausa sunnivad istet võtma ja
lugema. Lasteraamatupäeva
kohta saab lugeda www.elk.ee.
Kuldre Raamatukogu tähis-
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VAABINA RAAMATUKOGUS

EMADEPÄEVAHÕNGULINE ÕHTU
Üllatusesinejad
Naudime emadepäevaeelset torti ja koosolemist

Iga tulija on teretulnud!

tas sel aastal lasteraamatupäeva
nädala jooksul seitsme erineva
sündmusega, alates lasteaia
Rõõmusipsikute rühmast ja
lõpetades kooli 5.klassiga.
Lugesime väiksematega H. C.
Anderseni muinasjutte, suuremad jutustasid ise. Vaatasime
üle kõik „Hea lasteraamat
2018” lasteraamatud ja tutvusime maakonna keskraamatukogu lasteosakonna rändnäitusega „Laste-Raamatu-Suvi
2018”, mis sisaldas eelmisel
suvel võistulugemisel loetud
raamatute kokkuvõtteid ja laste
joonistusi raamatute kohta.
Mängisime raamatuvahetuse
mängu, mille kokkuvõtteks
tekkis hoopis uus lugu, kuulasime erinevate loomade hääli,
kord olime isegi maod, kes
riiulite vahel liikusid. Tänud
Kuldre lasteiaia ja kooli algklasside ja kirjanduse õpetajatele!

KULTUURISÜNDMUSED
APRILL
20.-04. mai Käsitöö näitus /
Uue-Antsla Rahvamaja
24. Mänguﬁlm “Ajutised
raskused” / Antsla KSK
26. Tantsupäeva tähistamine / Uue-Antsla Rm
26. tantsuõhtu Parvepoistega / Uue-Antsla Rahvamaja
29. Rahvusvahelise
tantsupäeva tähistamine
/Antsla KSK
29. Pärimusmuusikute
kevadkontsert Antsla KSK-s
MAI
02. „Naised köögis”
kontsert / Antsla KSK
02. kell 19.10 "Skandinaavia
vaikus" / Urvaste Külakinos
04. Talgupäev Uue-Antslas
/ Uue-Antsla Rahvamaja
08. Mänguﬁlm „Mehed” /
Antsla KSK
10. Emadepäevale pühendatud kontsert "Kuldre
Laululind" / Kuldre Kool

23. Pärliine kevadkontsert /
Antsla KSK
25. Urbanipäeva laat /
Urvaste kiriku pastoraat
31. Koduaia kontsert
J.W. Sibul, Karmen Puis
ja keelpillikvartett
CON-TAKTID / Perekond
Haugase koduaed
JUUNI
01. Meistrite Päev Antsla
kesklinnas / Antsla kesklinn
07. Antsla valla koolinoorte
kevadkontsert / Antsla
laululava
17. Laulupeo tuli Antsla
vallas. Pidu Tamme-Lauri
tamme juures / Urvaste
21. Õunaaiakontsert
Haukal, Pokumaal:
Liisi Koikson ja Joel
Remmel / Pokumaa
23. Laste jaanituli, Antsla
kesklinn, Antsla valla jaaniõhtu
/ Nässmetsa järve ääres
23. Jaanipäeva tähistamine /
Tsooru
23. Võidupüha pidulik
rivistus / Antsla kesklinn
24. Vana-aja jaanipäev /
Uue-Antsla Rm

Lahtiste uste päev Urvaste seltsimajas 2. mail
Urvastes on see talv möödunud
kibekiirelt. Kui novembrisdetsembris olime keskküttesüsteemi rajamise ootuses ja
jaanuaris vaatasime juba väga
murelikult oma tühjas puukuuris ringi, siis veebruar ja
suurem jagu märtsikuust möödusid suure ehitustöö tähe all –
LEADER-programmi toetuse
eest paigaldas Rapla Metall OÜ
pelletikatla ja radiaatorid.
Projekti kaasﬁnantseerijaks oli
Antsla vald. Aga oleks see siis
nii lihtsalt käinud! Esmalt aitas
Raudpuu Jaan keldri vanast
briketisodist tühjaks tassida, siis
olid Rattus Jaanus ja Karing
Ahti abiks seinaehitus- ja lammutustöödega, kõige rohkem
aga said vatti meie oma seltsi
juhatuse liige Kadri Võrel, kes
pahteldas ja värvis suure osa
radikataguseid, ning seltsimaja
perenaine Mariina Kõller, kes
kogu selle mäsu sees maja
enam-vähem korras suutis
hoida. Tuhat tänu ka majandusnõunik Rain Ruusale, kes valla
poolt näppu pulsil hoidis.
Nüüd on muidugi mõnus
ühtlaselt soojades ruumides
askeldada, kuigi ikka ja jälle
tuleb ette, et vanast harjumusest
toetad selja vastu „sooja“ ahju.
Tuletikkegi sai kütteperioodi

Katlamaja seadistamine.
Kodumaine trillerlike
elementidega
psühholoogiline ﬁlm

Skandinaavia vaikus
SAIMA TELL,
Kuldre Raamatukogu

11. Emadepäeva kontsert
„Kaunimate Aastate
Vennaskond” / Tsooru Rm
12. Tsooru lauatenniseturniiri ﬁnaal / Tsooru Rm
15. Nukuﬁlm „Kapten
Morten lollide laeval” /
Antsla KSK
17. Antsla Laululaps / Antsla
KSK
17. Õunaaia kontsert
Haukal, Pokumaal: Mari
Jürjens /Pokumaa
18. Muuseumiöö Pokumaal
"Öös on mustreid" /
Pokumaa
18. MuuseumiÖÖ – öös on
mustreid koos
rahvarõivameistri Carmen
Küngasega / Karula
Rahvuspark
18. Muuseumiöö - käsitöö
õpitoad / Uue-Antsla
Rahvamaja
19. Tsooru kevadlaat /
Tsooru Rahvamaja
21. Muusikakooli
kevadkontsert / Antsla KSK
22. Mänguﬁlm
„Skandinaavia vaikus” /
Antsla KSK

2. mail kell 19.10
Pääse 5 / 4 €

Foto: Eesti Rahvusarhiiv
algul nii palju varutud, et jätkub
vast kümneks aastaks. Kuna ka
kõige kehvemas seisus ruumid
muutusid soojaga täitsa õdusaks, dekoreerisid seltsimaja
tüdrukud ühe räämas toakese
otsemaid uueks kangastelgede
ruumiks. Juba sügisel oli ju oma
õmblusmasinatega seltsimajja
tulnud Karille Bergmann, kes
koos Kadriga on tekitanud
meie kamateo ja külakino kõrvale vägeva Vana-Võrumaa
käsitöö haru.
Rõõm on kuulda külalistelt
tunnustavaid sõnu selle eest, et
oleme suutnud majas hoida
hoone ehitamise aegset hõngu
– säilinud on 1939. aasta ruumiplaneering, põrandad, aknad,
uksed. 2010.aasta renoveerimistöid tegime samuti traditsiooniliste materjalidega nagu

lubikrohv ja -värv, mitmed
põrandad said õlitatud. Nüüd
paigaldatud malmradiaatorid
olid selle suuna loogiliseks
jätkuks. Alles jäävad ka kõik
ahjud, mida on vähegi võimalik
korda teha.
Nüüd oleme esitamas uut
taotlust LEADER-programmi,
et renoveerida ajaloolised
aknad. See on kallis töö ja nii
mõnigi kord on küsitud, et miks
me ometi uusi aknaid ei pane.
Teised aga imetlevad endise
koolimaja akende vastupidavust, vana lainelist klaasi ning
haruldasi kremoone. Aknaasjatundjatega ringkäiku tehes
selgus, et seltsimaja kehvas
seisus peauks ei ole kohe kindlasti originaal ning leidsime ka
vanad fotod, kus esialgset ust
näha on. Korrastamist vajavaid
ruume on veel õige mitu, aga
kõige tähtsam on, et igapäevaselt on majas 4-5 inimest ja
päeva jooksul astub tihti veel
kümmekond tüki läbi. Külakino
paremaid ﬁlme käib vaatamas
umbes 30 inimest, mahuks veidi
rohkemgi.
Kõik huvilised on 2. mail
kell 15-19 oodatud seltsimajas ringi vaatama, pakkuma ideid, milliseid teenuseid
seltsimajas veel pakkuda võiks,
külastama improviseeritud
kohvikunurka ning jagama
oma mälestusi hoone kohta.
Õhtu jätkub külakino
ﬁlmiga „Skandinaavia
vaikus“.
AIRI HALLIK-KONNULA
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90
VALENTINA NAGEL
PAULINA SIIMAN
85
ASTA KEEL
ELFRIDA VESKUS

Õnnitleme
aprillikuu
juubilare!

80
OTT URBANIK
75
RIINA LAIDVEE
AINO PALOOTS
70
VAIKE NÕMMIK
NADEŽDA PRANTS
KOIDULA VENTSLI
LEA ZIRK
KALEV TÕRA
RAIVO VALLNER

Õnnitleme uusi
vallakodanikke ja
nende vanemaid!

LUMI-MARII KAVANT
ROSANNA ALEV
RICHARD KÄÄN

märtsis - aprillis
sündisid:

Südamlik
kaastunne
lahkunute
lähedastele!

LAINE PIIGLI
28.11.1934 - 24.03.2019
ALFONS MÕTTUS
15.05.1927 - 28.03.2019
EUGENIA JALLAI
19.11.1934 - 02.04.2019
AILI SALISTE
20.08.1940 - 06.04.2019
VELLO KONGO
25.12.1935 - 14.04.2019
AVO ABSALON
02.04.1950 - 15.04.2019
FRIEDRICH KÜLAOTS
20.07.1921 - 16.04.2019
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OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee
Biopuhastite, septikute
müük ja paigaldus.
Tsentraalse veevärgi ja
kanalisatsiooni väljaehitamine ja liitumine.
Kanalisatsiooni
projekteerimine.
Küsi hinnapakkumist
info@kanall.ee
või tel 56308014
Maakividest ja murtud
maakividest vundamentide,
müüride, treppide ehitus
ja taastamine.
Soovi korral helistada
tel 5300 4321 Ain.
Müüa männitaimi,
kuuse- ja kaseseemikuid
ning kuusehekitaimi
Tartumaal Nõo vallas.
Ülo tel 516 9682,
ylo.kuusik@gmail.com

Antsla turuplatsil

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

Antsla Valla Leht
VÄLJAANDJA:
Antsla vallavalitsus,
F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn
66 403 Antsla vald,
tel 785 5164, vald@antsla.ee

TOIMETAJA: Kalev Joab,
kalev@antsla.ee
KÜLJENDUS: Kuhjakurv OÜ,
mall.sermand@gmail.com
TRÜKK: Kroonpress AS, Tartu.
TIRAAŽ: 1915
Kohaletoimetamine: Omniva

Maikuu lehe materjalid palume saata kalev@antsla.ee 15.maiks

