Antsla Valla Leht

100
numbrit Antsla
ajalehte

Nr 6 (100) JUUNI 2019 • www.antsla.ee/vallaleht • www.facebook.com/Antslavald

KALEV JOAB

Pidu, pidu pidu!

P O K U M A A

P O S T

Raske prooviperiood ning närvesööv ootus pärast ettelaulmisi ja -tantsimisi on tänaseks
selja taga. On jäänud teine
ootus – esinemised suurel peol.
Palju õnne kõigile kollektiividele, juhendajatele ning
lauljatele-tantsijatele kes selle,
üsnagi raske kadalipu läbisid
ja kutse juubelipeole said.
Ei mäletagi millal oli viimane kord, mil laulupeol osales
Antsla vallast mõni täiskasvanute laulukoor. Sel korral
ollakse aga kohal. Uueks tulijaks Kaika Kuur ning selle heas
mõttes hullud lauluhuvilised
ning entusiastlik juhendaja
Celia Roose.

Antsla Gümnaasiumi poistekoor
ja juhendaja Tiit Raud

4.-7. juulini toimuvale juubelipeole „Minu arm“ sõidab Antsla vallast esinema
7 kollektiivi kokku enam kui
100 osalejaga.
Kes ise peole ei pääse, isegi
mitte piletiga kuulama ja vaatama või muidu pole võimalik,
siis rongkäiku tervitama minna/tulla on igati asjakohane.
On kellele tervitusi ja muud
head-paremat raja kõrvalt
ergutuseks ja elamusteks
hõigata. Laupäevaks 6. juuliks
sättige end varakult rongkäigu
teele.
Antsla valla kollektiividest said kutse osaleda juubelipeol:

Suvi on jõudnud ning isegi veidi varem kui
pokukalender ette näeb. Kõik ümberringi lõhnab
ja õitseb. Kes vähegi saab, vudib või lendab. Vaid
mesilasi on vähevõitu liikvel, kuid see-eest on
Pokukoja silmad olnud metsmesilaste tegemiste
tunnistajaks, kes igakevadise huviga kentsakat
maja piiravad. No kes ei tahaks omale sellist
häärberit!?
Punase maasika päev
12. juuni on Pokumaa asukate jaoks olnud väga eriline
päev juba sellest ajast peale, kui 11 aastat tagasi pidulikult Pokukoda avati. Küll on ikka kiirelt see aeg läinud, imestavad vanemad pokud. Küll nad ikka
mäletavad paljusid asju, imestavad nooremad pokud
vanemaid. Nii see elu juba kord on. Seda enam, et sel
aastal juhtus ilmselt samuti midagi, mida hiljem
meenutada. Isegi kõige väiksem poku teab juba, et
Pokukoja tagant algab nüüdsest Laanetarga rada,
mis kujutab endast Eesti esimest püsimetsa ja
loodussõbraliku metsamajandamise teemalist õpperada. Puuko olla isegi oma häält laenanud ühe iselaadse asja jaoks, mida inimkeeli „rakenduseks“ kutsutakse. Nii saavat Puuko metsateemalisi pajatusi
kuulata ka ilma teda metsa kaasa kutsumata… Vat
sellest pokud väga hästi aru ei saanud, aga nad leppisid
teadmisega, et küll need metsahuvilised selle välja
uurivad, nad Pokumaale seda imeasja vaatama
tulevad.
Nii või naa ei saa pokurahvas oma elu kuidagi igavaks nimetada. Kohe-kohe on käes selle aasta kõikse
lühema ööga õhtu, 21. juuni, ja see tähendab ju seda,
et Hauka õunaaias esinemas Liisi Koikson ja Joel
Remmel. Õunaaiakontsert, mis järjekorranumbrilt

Kaika kuur, täpsema liigina
segakoor (23 lauljat), juhendaja
Celia Roose.
Antsla Gümnaasiumi lastekoor (12 lauljat), juhendaja Eda
Hirson
Antsla Gümnaasium poistekoor (24 lauljat) ja valikmudilaskoor (34 lauljat), juhendajad
Tiit Raud ja Eda Hirson.
Tantsuselts Pärliine on tantsupeol esinemas alates aastast
1988 jätmata vahele ühtki pidu.
Sel korral oseletakse kahe kollektiiviga – naisrühm (12 tantsijat) ja pererühm (9 tantsijat),
juhendajaks Leili Väisa.
Rongkäiku veab ja peole
lööb rütmi Antsla Muusika-

kooli rivitrummarite 8 liikmeline ansambel, juhendajaks
Diana Liiv.
Pidu saab kindlasti olema
suurepärane ja kauaks meeldejääv. Tule kaasa elama rongkäigule ja kontserditele lauluväljakul! Ja kui Tallinnasse tulla siiski
ei ole võimalik, siis kindlasti jälgige pidu teleri vahendusel.
Ise olen kohal ja püüan vahendada emotsioone sotsiaalmeedia kaudu,seda nii prooviperioodist, rongkäigust kui ka
peost enesest. Et see tõesti
oleks meie kõigi pidu!
KALEV JOAB,
arenguspetsialist

juba kümnes! Kellele aga see ajaliselt ei sobi, siis Õunaaiakontsert
#11 on 19. juulil – ansambel Puuluup, kes turnib pärimuse ja
kaasaegsete muusikastiilide piiril. Igale kontserdile eelneb tunnike
lugudevestmist Pokukojas, kuhu Piret Päär ootamas kõiki, kes
oskavad vaikselt kuulata ja tarkuseterad taskusse korjata. Lood kell
19, siis Puuko saatel Haukale ning kell 21 algab kontsert. Tulukesed
suveõhtus ja piknikutekid puude all, nagu ikka.
Mis veel?
Seekordse Pokumaa Posti juurde sobivat pilti otsides arvasid Eku ja
Sooru, et see peaks olema neist. Kalkunipapa mühatas selle peale, et
tema siis ikka ka! Lõpuks lepiti hoopis kokku, et sel korral näitame,
mis sai Meistrite päeval Edgar Valteri auks toimunud rongkäigust ja
kuidas Puuko, pokud, pintselsabad, suuremad ja väiksemad
printsessid, mõni koer, kass, hunt, potsataja, isegi üks vampiir,
muidugi nõiatüdruk Iika ja päris paljud teised 1. juunil Antslasse
kokku tulid ja vanameistri auks ühe uhke rongis käimise tegid. Vot
selline lugu! Kae ja imesta.

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.

Pokumaa-pere lehvitab
! Ahjaa, Puuko on Pokumaal
terve jaaninädalavahetuse.

Kätte jõudnud suvi!
Märkamatult on möödunud kevad ja kätte jõudnud suvi! Kevad on
ikka kiirete toimetuste aeg, kellel tarvis põllud harida, kes hakkab
kodus remontima või uut ehitama, kes hakkab kooli lõpetama või
kellel laps hoopis lõpetab lasteaeda või mõnda kooli. Nii on ka
vallavalitsuses kibe-kiire aeg - hakkavad ju tavaliselt lagunema teed,
hein hakkab kasvama platsidel ja parkides ning leida tuleb
ettevõtted kes hakkavad remontima koolimaju, lasteaedasid ja teid.
Kindlasti ei saa ära unustada erinevate kevadiste ja suviste ürituste
ettevalmistustöid, nagu näiteks Hauka Meistrite päev, laulu- ja
tantsupidu ja jaanipäevad.
Viimases kirjutises palusin Teil pöialt hoida, et Antslat läbivate
riigiteede hange läheks edukalt. Olite tublid, leping on allkirjastatud
ja kopp löödi maasse 5. juunil. Paljud on seda remonti oodanud 20
ja enamgi aastat. Aasta saab olema pingeline, see tähendab, et tuleb
läbida hulk kilomeetreid üleskaevatud teid ja kindlasti tuleb
erinevaid teede sulgemisi ning ümbersõite. Nii, et varuge aega ja
soovin kõigile liiklejatele kannatlikku meelt! Töötegijatele jääb
soovida “JÕUDU TÖÖLE”!
Rõõm on ka selle üle, et perearstikeskuse ehitustööd on hoo
sisse saanud. Lehe ilmumise ajaks on maha peetud ka “sarikapidu”.
Kui planeeringu käigus on hoone plaanis ära mahutada ühele
korrusele, siis projekteerimise käigus selgus, et etteantud maalapile
ei ole seda kuidagi võimalik ära mahutada. Hoone tuleb
kahekorruseline ja vastab kõigile tänapäevastele standarditele. Kui
kõik sujub plaanipäraselt, siis saab hoone valmis käesoleva aasta
lõpuks.
Tuska valmistab Antsla gümnaasiumihoone võimla ja aula osa
rekonstrueerimise hange, kus tekib teivashüppaja tunne, kes
kuidagi ei saa “latist” üle, kord on algkõrgus vale, kord on teivas liiga
lühike või jäik, kord ei ole füüsiline vorm hea. Nii on ka selle
ehitusega - kord on vaja projekti ümber teha, kord ei ole selle alusel
võimalik ehitusluba väljastada, kord ei õnnestu hange, sest hind
kujuneb liiga kalliks. Kindlasti ei ole me lootust kaotanud, siit saab
minna ainult paremaks! Nagu on öelnud Heinz Valk 11. septembril
1988 toimunud üritusel "Eestimaa laul" kõne lõpus “Ükskord me
võidame niikuinii!” Usun, et saame “latist” üle ja saame ikka sellel
aastal ehitustöödega alustada.
Hea meel on selle üle, et Hauka Meistrite päev hakkab tasapisi
traditsiooniks saama, lisaks tullakse igal aastal välja uute ja lahedate
ideedega, nagu näiteks oli sellel aastal kostümeeritud rongkäik
lastele ja lastemeelsetele. See päev väga meeldis meie pere lastele ja
meile! Tänan omalt poolt ilmataati, kõiki korraldajaid. Kõige
suurem kummardus läheb Evelyn Tõnistele kes selle ürituse
veduriks oli.
29. aprillil sai Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 koostöökokkuleppe allkirjastatud Suure Munamäe vaatetornis, mis on
üheks oluliseks aluseks ka edaspidise koostöö tegemiseks LõunaEesti omavalitsuste vahel. Mitte vähem tähtis ei ole fakt, et Antsla
vallas toimub sellel suvel vähemalt 5 erinevat teatrilavastust - mistõttu võiks Antsla tituleerida mitteametlikult teatripealinnaks 2019.
Lisaks toimuvad suurepärased õunaiakontserdid Pokumaal! Mina
igatahes lähen, minge ka Teie ja võtke sõber kaasa!
Jaanitulesid jagub igasse Antsla valla kanti, loodan et igaüks
leiab oma maitsele sobiva peopaiga. Kui ei, siis tulge Antsla kesklinna, kust kõik saavad kaasa võtta
võidutule ja süüdata kodus oma
jaanilõkke!
Hea vallarahvas, soovin Teile head
saabuvat võidupüha ja ilusat suve!
AVO KIRSBAUM,
vallavanem

Võidutuli
Traditsioonid on need, mis kuuluvad ühe organisatsiooni
juurde.
Kaitseliidu Võru Maleva Antsla Üksikkompanii võib oma
traditsioonidele uhke olla. Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik
rivistus toimus sellel aastal 25. korda.
Traditsioon on ka Võidupäeva pidulik rivistus, kus
tunnustatakse parimaid, mälestatakse langenuid ja antakse
kõikidele võimalus võtta kaasa Võidutuli, mille süütas
President ning saatis Tartust üle terve Eesti. Rivistus toimub
23. juunil algusega kell 19.00 Antsla kesklinnas.
Kaitseliidu Võru Maleva Antsla Üksikkompanii
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Meistrite Päev tänab:
Antsla piirkonna rahvast
innuka osavõtu eest meistrite
päeva kogupereüritusel, aiakontserdil ja meistrikodade
ekursioonidel!
Kõiki lapsi, lapsevanemaid
ja õpetajaid lustimast Edgar
Valteri sünniaastapäevale pü-

hendatud rongkäigus!
Meistreid, kes võtsid vastu
meie kutse pakkuda Meistrite
päeva sündmustel toredaid
elamusi töötubades, oma toodete müügil, koduaiakontserdil
ja lasteetendusel.
Helen Vettikut, kes vedas

Teetöödega on alustatud
2019. aastal rekonstrueeritakse neli Antslat läbivat riigiteede
lõiku:
70 Antsla - Vaabina km 0-6,9;
23129 Laatre - Antsla km 12,9-16,4;
25183 Antsla - Kanepi km 0-0,9;
25194 Antsla - Haabsaare 0-1,2.

eest kohalike maitsemeistrite
hõrgutistega kohviku loomist
koduaia kontserdil.
Meistreid võõrustamast
oma meistrikojas ekskursioone
ja jagamast kirglikult enda
teadmisi ja kogemusi.
Suur tänu Antsla GümnaaRekonstrueerimistööde käigus uuendatakse teekate ja parandatakse olulisemate ristmike
liiklusohutus, mille hulgas ehitatakse Antsla keskristmik ümber ringristmikuks. Rajatakse
sademevee äravooluks vajalikud kanalisatsioonid ja drenaažid, kaevatakse kraavid ning
vahetatakse välja vanad truubid.
Lisaks ehitatakse ümber bussipeatused ja paigaldatakse uued
liikluskorraldusvahendid. Antsla ja Kraavi küla vahele rajatakse
jalgrattatee ning Vaabina külas
õgvendatakse ohtlik sõidutee
kurv. Antsla linnas rekonstrueeritakse kõnniteed, valgustus ja
raudteeülesõit. Samuti ehitaSIGNE PÄRNASTE

Õppereis Soome
Soome riik kinkis oma rahvale
juubeliks hiiglasliku keskraamatukogu – OODI, milles on
17250 ruutmeetrit põrandapinda ja kuhu mahub hoiustamisele umbes 100 000 raamatut. Võrumaa ja Tartumaa raamatukogutöötajatel oli võimalus tänu Kultuuriministeeriumi toetusprogrammile
teha tasuta õppereis oma-

näolise arhitektuuriga raamatukokku. Antsla vallast käisid
õppereisil Kuldre ja Tsooru
raamatukoguhoidjad.
OODI on mitteäriline, linna
avalik ruum, mis on avatud
kõigile inimestele. Enne ehitamist sai rahvas avaldada
arvamust, mida nad raamatukokku sooviksid ja ehitamisel
ka sellega arvestati.

OODI raamatutaevas.
Keldrikorrusel on tehnohoolderuumid ja suur WC-de
kompleks (läbi uste oli näha
nagu varjuteatrit, mis sa seal
toimetad). Esimesel korrusel
on infopunkt, kinosaal, kohvikud, suurem koosolekusaal ja
raamatute tagastamise kergendamiseks süsteem, kus arvutiprogrammi abil tagastatud
raamatud liikusid lindil edasi

siumi meediaringile eesotsas
Getter Kõivuga, kelle initsiatiivil ja teostusel sündis Meistrite päeva Instagrami lehekülg ja meistreid tutvustavad
videod
Meie väga heaks partneriks
Meistrite Päeva sündmuste
korraldamisel oli Antsla KSK,
kelle meeskond kor raldas
koduaiakontserdi, aitas kaasa
rongkäigu sujumisel ja võõrustas Meistrite päeva oma
õuealal.
Täname toetuse ja abi eest:
Nele Hendrikosn ja Pokumaa,
Merle Tombak ja Kalev Joab
Antsla vallavalitsusest, perekond Haugas, Antsla ja Kuldre
Noortekeskused, Helger Kavant ja Villike Teatritalu, Antsla
muusikakool!
Eriline tänu kõigile meestele, kes vabatahtlikult tulid
appi Meistrite päeva telgi püstitamisel ja laudade ja toolide
tarimisel!
Täname rahalise toetuse
eest Kohaliku omaalgatuse
programm, Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp
ja Antsla vald!

Vallavolikogus otsustati
21. mail toimunud volikogu istungil:
- kinnitati Antsla valla 2019. aasta I lisaeelarve;
- valiti salajase hääletamise teel uus haridus- ja kultuurikomisjoni
esimees, kelleks sai Margus Klaar ning haridus- ja
kultuurikomisjoni aseesimees, kelleks sai Evelyn Tõniste;
- otsustati anda tasuta kasutusse Urvaste vallamaja hoone esimesel
korrusel asuv ruum MTÜ-le Perlep, kogukonna eakamatele
suunatud tegevuste mitmekesistamiseks.
- otsustati võõrandada enampakkumise korras pärimise teel
saadud korter asukohaga Kobela alevik Kesk tn 15-19;
- muudeti Antsla Vallavalitsuse palgajuhendit;
- muudeti Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgajuhendit;
- otsustati omandada katastriüksus nr 14201:001:0194 (Märdani
tee L1), tegemist on teemaaga.
HELLE SAVI, volikogu sekretär-registripidaja

Võidukad!
Korraldustoimkonna nimel
KADRI KÕIV
takse jalakäijate ülekäigurada.
Tee ehitustöid teostab Trev2 Grupp, omanikujärelevalvet
P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. Ehitustööde maksumus on koos
käibemaksuga on 7,8 miljonit
eurot
Jaani tänava sulgemine
Pärna ja Tööstuse tänava
vahelisel lõigul.
Veoautode ümbersõit on
planeeritud suunata: 25194
Antsla–Haabsaare; 23129
Laatre-Antsla; 25102 VanaAntsla – Lüllemäe; 23205
Lustimõisa-Valtina ja 25194
Antsla-Haabsaare.
MAANTEEAMET
hoidlasse. Teisel korrusel on
hobidega tegelemise koht:
töötoad õmblemiseks, toidu
valmistamiseks, palju arvutitöökohti, tipptehnikaga õppeklassid, suured ja väikesed
kohtumisruumid, võimalik
printida suuremõõtmelisi asju,
3D printerid, helistuudiod,
näituseruumid. Seal on ruumi
nii vaikseks kui mürarikkaks
tegevuseks. Kolmandal korrusel on suur lugemissaal - OODI
raamatutaevas. Raamaturiiulite
vahel kasvab mitmeid erinevaid
elusaid puid. Ruumi vasakpoolses otsas tõuseb põrandapind ja tekib nagu laeva nina.
Laiadel astmetel saab mugavalt
istuda, tegeleda oma asjadega,
lugeda või kohtuda sõpradega.
Vasakpoolne osa on laste päralt,
seal on isegi lapsevankrite parkla. Eriti vahva on suur kõrvitsakujuline tuba, kus käidi pilti
tegemas. Harjumatu on, et
söödi, joodi ja samal ajal loeti
raamatut või mängiti põrandal.
Tegime tutvust ka klassikalise Helsingi Ülikooli Raamatukoguga. Suured tänud asjaliku
reisi eestvedajale, Võrumaa
Keskraamatukogu direktor
Inga Kuljusele.
SAIMA TELL,
Kuldre Raamatukogu direktor

Aeg valmistuda kolmandateks
Vunki mano! loometalguteks
Kahed Vunki mano! loometalgud on edukalt seljataga ja mitukümmend kasulikku ning Võrumaa elu edendavat ideed on läbi
töötatud. Enamus neist veel arendab oma lahendusi edasi ja paljud
on jõudnud juba esimeste tulemusteni.
Loometalgud on osutunud üle ootuste populaarseks ja on suur
rõõm, et Võrumaa inimesed on valmis oma kodukoha heaks nii
palju ära tegema ning kasutavad innukalt koju kätte toodud
pilootprojekti võimalusi.
Ka kolmandad loometalgud ei ole enam kaugel. Arvestades
osalejate ning ideede suurt hulka tuleks kõigil, kes soovivad
talgutest osa saada, juba nüüd ettevalmistusi tegema hakata.
III Vunki mano! Loometalgud toimuvad 26.–28. septembril Võru Gümnaasiumis. Avasime oma kodulehel
vunkimano.vorumaa.ee registreerumise, et kõik huvilised saaksid
ennast aegsasti kirja panna. Eelmisel korral pidime registreerimise
juba kümme päeva enne üritust sulgema, sest kohad said väga
kiiresti täis. Kuna sel korral mahub loometalgutele natuke vähem
osalejaid, siis tuleb kaasalöömise otsus võimalikult ruttu ära teha.
Kui soovid tulla osalema oma ideega, siis anna endast
korraldajatele esimesel võimalusel teada, kirjutades e-aadressile
taavi.karu@gmail.com. Juba praegu on päris mitu ideed kirjas,
seega tasub kiiresti reageerida.
Loometalguid korraldavad Võrumaa Omavalitsuste Liit koos
Võrumaa Arenduskeskusega, Tallinna Ülikool ning Helpiﬁc
projekti “Co-creation of Service Innovation in Europe” (CoSiE)
raames.

Surma registreerimine
muutub lihtsamaks
Seoses seadustest tulenevate muudatustega ei saa enam alates
01.juulist 2019 Antsla Vallavalitsuses surma registreerida.
Edaspidi registreerib surma tervishoiuteenuse osutaja (enamasti ravi- või perearst), kes väljastab ka surmatõendi. Vaid
erandjuhtudel (näiteks kui arst ei tea lahkunu isikukoodi või
lahkunul polegi Eesti isikukoodi või kui on mingi tehniline takistus
isiku surmaandmete liikumiseks rahvastikuregistrisse) peab surma
registreerima maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses (Võru
Linnavalitsus).
Matusetoetuse suurus on 250 eurot ja seda makstakse endiselt
Antsla Vallavalitsuse kaudu. Avaldust matusetoetuse saamiseks
saab esitada kas posti teel, aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 1, 66403,
Antsla linn või digitaalselt allkirjatatult e-posti vahendusel
sotsiaal@antsla.ee või vallavalitsuses kohapeal. Avalduse vorm on
leitav Antsla valla kodulehel http://antsla.kovtp.ee/
sotsiaaltoetused .
ANTSLA VALLAVALITSUS
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TEATRISUVI ANTSLAS –
kolm väga erinäolist etendust
Töötukassa toetab
karjäärivalikute
tegemise
Kas peas on ringelnud mõte, et
võiks teha midagi muud, minna
hoopis õppima, vahetada töökohta, hakata ise ettevõtjaks,
minna välismaale? Kuidas saada
enesekindlust, et tehtud valikud on
õiged just minu jaoks? Milliseid
karjäärivalikuid siis ikka teha?
Küsimusi on palju, kuid kust
saada vastuseid? Töötukassa
karjäärikeskuse töötajad aitavad
sellega. Karjäärinõustamine aitab
teil teha tööeluga seotud otsuseid
ja planeerida karjääri.
1.jaanuaril 2019. a toimus
karjäärireform, mille tulemusena
vahendab kõiki karjääriteenuseid Eesti Töötukassa. Varasemalt pakkus näiteks noortele
karjääriteenuseid Rajaleidja
Keskus, siis nüüd on kõik teenused kättesaadavad Töötukassast.
Karjääriteenused on mõeldud
kõigile. Karjäärialast infot ja nõu
saavad nii noored, töötavad isikud,
samuti vanaduspensionärid, kui
ka töötud. Karjäärispetsialistid
aitavad leida ja kasutada sinu
karjääri kujundamiseks infot
õppimisvõimalustest, tööturu
olukorrast, elukutsetest Eestis ja
välismaal. Karjääriteenuseid
pakutakse nii Töötukassa kontoris
kohapeal, koolides kui ka tööandjate juures.
Üha enam pööratakse tähelepanu töötavatele inimestele.
Kuuludes sihtrühma on läbi
Töötukassa võimalik saada
tasemeõppes osalemise toetust
kui ka tööturukoolitust. Toetame
nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja
rohkem töötajaid ning kus juba
praegu sobiva ettevalmistusega
töötajaid napib. Alates 2020.
aastast peavad kõik hooldekodudes töötavad hooldustöötajad
olema vastava erialase ettevalmistusega. Töötukassa toel on
Võrumaal ligi 20 hooldustöötajat saanud võimaluse osaleda
vastaval erialasel koolitusel.
Selleks, et hinnata, kas Töötukassal on võimalus toetada sinu
ümberõppesse asumist on vajalik
pöörduda Töötukassa karjäärinõustaja juurde, et selgitada välja
sihtrühma kuuluvus.
Hea tervis on meie kõige
suurim väärtus, kuid mida teha
siis, kui terviseprobleemid hakkavad kimbutama ning senisel
töökohal jätkamine on raskendatud? Toetame samuti tervisest
tingitud ümberõpet, et inimesed
leiaksid endale eriala, mis toetab
nende hõives püsimist.
Karjääriteenuste saamiseks
võta ühendust Töötukassa Võrumaa osakonnaga ning broneeri
endale sobiv aeg, seda kõike saad
teha ka e-töötukassas. Täpsem
info karjääriteenuste ja koolitustel
osalemise ja tasemeõppe toetusel
osalemise tingimuste kohta on
leitav Töötukassa kodulehel.
MARILIIS RAIDMA
Eesti Töötukassa
Võrumaa osakond
Karjäärinõustaja

Mõtle korraks tagasi hetkel, mil
viimati teatris käisid. Oli see kuu või
kaks tagasi? Äkki hoopis eelmisel
aastal? Või käisid teatris viimati
keskkoolis?
Sel suvel on teatrisõpradel
Antslas ja ka kaugemal põhjust
rõõmustada. Vana-Antsla
teatriait ja Villike Teatritalu
koostöös R.A.A.A.M-iga toovad vaatajateni kolm väga
omanäolist etendust.
Juuli ja augusti alguses saab
teatrikülastaja näha nii esimest
korda etenduvat monoetendust
“Põgenik” kui ka publiku poolt
juba palavalt armastatud etendust “Praegu pole aeg armastamiseks”. Lisaks sellele on viimast korda võimalik näha Argo
Aadli monoetendust “Hullumeelse päevik”.
Täiesti esimest korda esietendub 13. juulil Villike Teatritalus monoetendus “Põgenik”.
Etendus põhineb Jaan Kaplinski 1974. aastal kirjutatud
novellil “Põgenik”. Lavastaja
Madis Kalmeti sõnul oli
Kaplinski kirjutatud tekst tol
ajal väga varjatult, allegooriliste
vihjetega, ajakohane. Lugu
räägib paari sajandi tagusest
verisest konﬂiktist mõisavalitseja ja talupoisi vahel. See on
emotsionaalne tekst eestlusest
ja eesti inimese väärtushinnangutest.
Kalmeti sõnul on ilmselge
see, keda nähti nõukogude ajal
valitsejatena ja keda orjadena.
Ta ütleb, et etenduses segunevad viha ja äng võõrvalitsejate
vastu, kes on orjastanud rahva
tema omal maal. Kalmet lisab,
et kuigi ühiskondlikud formatsioonid on muutnud, jäävad
põhiküsimused “Kes on tegelik
peremees meie maal ja kas oleme
saanud lahti orjatunnetusest oma
hinges? oleme me vaba rahvas vabal
maal, või oleme siiski juhitavad ja
talutatavad?”. Sündmuste ahel
paigutub sajandite tagusesse
mõisaorjuse aega, kuid peegeldab üldistavalt ka meie tänase
inimese hingemaastikku. Laval
Kristo Viiding. Etendused
toimuvad Villike Teatritalus
13/15/16/18/19. juulil kell
19.30 ja 20/21. juulil kell
17.00.
“Praegu pole aeg armastamiseks” esietendus esimest
korda juba 5. juulil 2017. aastal,
kuid etenduse näol on tegemist
niivõrd hea tükiga, et Helger
Kavanti sõnul oleks kahju see
mängukavast maha võtta.
“Tegelikult tundis R.A.A.A.M-i
juht Märt Meos juba eelmisel aasta
huvi etendus meie kanti tuua, kuid
kuna meil oli plaanid teist hooaega
“Õhtu on salameri. Edgar Valteri
rahutu rahu” mängida, jäid nad
esialgu ootele,” ütles Kavant.
Etendus toimub just VanaAntsla teatriaidas, sest aida
interjöör ja etenduse teema
lähevad hästi kokku.
“Praegu pole aeg armastamiseks” tugineb Guilherme
Figueiredo näidendil “Um
Deus dormiu lá em casa” (Maja,
kus magas jumal). Etendusse
on põimitud kaas- ja antiikaeg,
jumalad ja orjad ning inim-

suhete loomus. Lavastuses saab
näha, kuidas asjade väljamõtlemine inimkonna üksteisest eraldab, ja kuidas inimene ise oma õnne edasi
lükkab. Lugu põhineb vanakreeka müüdil armukadedast
sõjapealikust Amphitryonist,
tema naisest Alkmenest ja
kavalatest jumalatest. Ettekuulutaja, kes pole oma elus
kordagi eksinud, ennustab sõjapealikule, et samal öösel, kui
tema sõtta läheb, tuleb tema
imekauni naise juurde teine
mees. Kuna peategelane on
tähtis väepealik, siis ei saa ta
sõtta minekust loobuda. Samas
piinab teda ettekuulutaja ennustus. Mis saab edasi ning kuidas
kogu tants ja trall loo ümber
edasi minema hakkab, saab
teada juba etendust vaatama
tulles. Osades Kristo Viiding,
Mari-Liis Lill või Ingrid
Margus, Harriet Toompere
(Eesti Draamateater) Martin
Kõiv, Ott Kartau ja Tõnn
Lamp (Tallinna Linnateater). Etendused toimuvad
Vana-Antsla Teatriaidas
29/30/31. juulil ja 1/5/6/7.

augustil kell 19.30 ja 4.
augustil kell 15.00.
Viimased kaks korda, 2. ja
3. augustil kell 19.30, on
Villike Teatritalus võimalik
näha lavastust “Hullumeelse
päevik”, kus Linnateatri näitleja
Argo Aadli kujutab meisterlikult järk-järgulist hulluks
minemise protsessi ehk seda,
kuidas inimmõistus hälbima
hakkab. Teatrispetsialist Madis
Kolk on öelnud, et see lavastus
on inimesele, kes hindab heal
tasemel psühholoogilist teatrit.
“Argo Aadli on väga hea näitleja,
oma psühholoogilise süvenemise
oskab ta vürtsitada koomiliste
momentidega,” lisab Kolk.
Juulis ja augustis toimub
kokku tervelt 17 etendust.
Helger Kavant ütleb, et tema
missiooniks on inimeste meelitamine teatrisse. “Sa pead kogu
aeg seda asja tegema, et inimene
harjuks teatris käima,” ütleb ta.
Kavant ütleb, et teatriga tegelemise juures hoiab teda tunne,
mis valdab siis, kui etenduse
lõpus tuled kustuvad ning kõigil
on hea meel. “Publik on rahul.
Näitlejad on rahul. Produtsendi on
rahul. Ja siis saabki kõike seda
energiat juurde,” ütleb ta.
KELLI AIA
MATS ÕUN

Raamatusoovitus
Kuldre raamatukogu soovitab lastele suviseks ajaveetmiseks
järgmisi raamatuid:
• Multiﬁlmidest tuttav põrsas Peppa tegutseb raamatutes
„Hambahaldjas”, „Georg jääb haigeks” (ettelugemiseks) ja
„Peppa 100 esimest sõna” (toredate avatavate klappidega,
avastamisrõõmu pakkuv), „Tuut-tuut!Põrr! (helinuppudega),
taluloomadest helinuppudega „Talu”.
• Suurtähtraamatud „Olen pahur” ja „Olen tusane” õpetavad
mudilasi, kuidas oma tundeid ära tunda ja nendega toime tulla.
• Kümneaastaste klassikaaslaste Lasse ja Maia tegemistest
jutustava raamatusarja järjekordne detektiivilugu „Hõbedamõistatus”.
• Raamat „See lustakas Katarina”on kimp vahvaid lugusid talus
elavast viieliikmelisest perest, täis üllatusi, naeru ja seiklusi.
• Juunikuu juubilari, Ilmar
Tomuski, raamatusarja „Ajurändurid” 4. raamat „Tulnukate rünnak” viib meid ajarändurite maailma, kus peab
vahet tegema, millal lõpeb oma
ja algab võõras maailm.
• Noorsookirjanduse raamatud „Ole nagu oled”, mis
juhib noore tähelepanu endast
lugupidamisele ja enesega leppimisele, „Kui sõnadest jääb
puudu”, kus kaks noort saavad
sõpradeks just siis, kui neil seda
kõige rohkem vaja.
Antsla raamatukogu soovitab
• Lastele: „Unenägude
kaitsjad”, autor Heiki Vilep, „Magnus Vesse ookeaniseiklus”,
autor Janis Mackay
• Noortele: „Valentine`id”, autor Holly Smale
• Täiskasvanutele: „Mägede kuninganna”, autor Daniel Wisser,
„Eksisamm”, Maria Adolfsson, „Lükake emakeele kontrolltöö
edasi....”, autorid Lena Greiner, Carola Padtberg
Haabsaare raamatukogu soovitab:
• Reisihuvilistele Minu sarjast „Minu Iirimaa”.
• Tõlkekirjandusest, kes tahavad sukelduda aadlite ellu ja
romantikat nautida: N.Mitford „Armastus külmas kliimas”,
eestimaine S.Laidla „Nõgesnurme”, O.Remsu „Buraševo
hullud”.
Ilmar Tomusk, armastatud lastekirjanik, ligi 30 lasteraamatu
autor, saab 28. juunil 55 aastaseks. Palju õnne! Tema
lasteraamatuid on kõigis Antsla valla raamatukogudes.
Raamatusoovitused kogus kokku ja pani kirja
LIANA ALLAS, Linda raamatukogu

Laste- ja noortelaager 18.-21.juuli 2019

Antsla EKB Kogudus on
korraldanud lastele ja noortele
laagreid alates 2003 aastast selle
aasta suvel tähistame laagri
kuueteistkümnendat aastapäeva. 2016 aasta suvelaagris
osales 168 last ja noort. Tänu
sponsorite toetusele on lapsed
ja noored saanud igal aastal
tasuta osaleda laagrites. 2018
aasta suvel toimus lastele ja
noortele kaks laagrit, üks juunis
ja teine juulikuus. Laagris saa-

vad lapsed ja noored teha sporti, orienteeruda metsamängudes, võtta osa põnevatest atraktsioonidest trossisõit, õhkbatuut maastikumängud, veeta
vaba aega, kohtuda huvitavate
sõpradega, ujuda, osaleda
huvitavates õpikodades jms.
Linnalaager kestab neli päeva,
igal päeval on lõuna- ja õhtutoit
ning päeva alguses tervituseks,
maiustused, mitmel laagripäeval avatud ka laagrikohvik... Igal

laaripäeval on korraldatud
maapiirkondadest lastele ja
noortele transport laagrisse ja
õhtul tagasi koju. Ootame
laagrisse lapsi ja noori vanuses
6-17a. Tule ja võta sõbergi
kaasa.
Oleme kogumas vahendeid
laagrikulude katteks, kuid laagri
üldsummast on veel puudu
toidu ja transpordikulud. Seega
pöördume ka kogukonna ettevõtete ja üksikisikute poole pal-

vesooviga, et ühiselt koguda
vahendeid laagri korralduseks.
Oleme südamest juba ette
tänulikud iga annetuse eest koguduse arveldusarve on:
Antsla EKB Kogudus
a/a: EE561010402015478008
selgitus - annetus laste ja
noortelaagriks.
Südamest ette tänades
Jumala õnnistust soovides
Antsla EKB Koguduse pere
pastor PEETER LEMATS

KALEV JOAB
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Säravad hetked Antsla Gümnaasiumis
Head õpilased, nende vanemad
ja õpetajad!
Esimene suvesoe on juba
olnud ja jahe jaanipäev on ees.
Koolirahval kulgeb elu omasoodu ja hiljuti oli „tibudelugemisepäev“. Nüüd kui kokkuvõtted tehtud, saab teilegi
teada anda tulemustest.
Reedel, 7.juunil, oli koolimaja saalis 45 õpilast, kelle
tulemused sel õppeaastal olid
silmapaistvad. Ühtedele tulid
need lihtsamalt, teistel tuli näha
rohkem vaeva. Kaks abiturienti
lõpetasid kooli medaliga. Hannale ja Eva-Mariale võib igaüks
vaadata alt ülesse, sest pingutust
kroonis edu. Heade ja väga
heade tulemustega lõpetasid
klassikursuse või kooli 97
õpilast.
Rakett69 peakohtunik, noor
Eesti teadlane, Aigar Vaigu on
öelnud, et „Haridus on ainus,
mis avab uksi ja aitab inimese
parema järje peale.“ Ja sellele
aitab tublisti kaasa huvi maailma vastu. Ikka nii, et vaatan –
küsin – õpin – teen järgi.

Õppimine nõuab kindlasti
distsipliini, järjekindlust ja
vastutustundlikkust. Oluline on
inimestel, keda õppiv noor sel
teekonnal kohtab. Koostöös
sünnivad ägedad ideed, mis
võivad teostudes luua uut
väärtust nii meile endile kui ka
kogu maailmale. Vähem tähtis
pole oma kire leidmine, lemmikaines või valdkonnas oskuste arendamine nii, et sellest
võiks saada tulevikus elukutse
või karjäär. Olgu siinkohal väike
meenutus säravatest ja südamlikest hetkedest meie koolielus.
Sporditüdruk, Sandra Rumask (juhendaja Lea Kukk),
sisekergejõustikus vabariigis
60m jooksus kolmas koht,
2018. aasta kahekordne Eesti
meister ja TV10 vabariiklikus
ﬁnaalis 60m tõkkejooksu teine
koht.
Kristina Kreevald (juhendaja Katrin Kool) osales üleeestilises kogumisvõistluses
"Püüa vanaema jutt purki". Ta
esitas oma vanaema Signest
kaks videot ja kirjutas ühe loo.

Ettevõtlusalases meeskonnamängus Creatlon (juhendaja Katrin Kool) edukalt osalenud õpilased: Getter Kõiv ja
Mart Peedel saavutasid vabariigis esimese koha ja eripreemia Maksu- ja Tolliametilt;
Asser Lutsar, Trond Bjarte
Tagamets, Elisabeth Geier said
eripreemia Tarbijakaitseametilt. Võitjad sõitsid lennukiga
Saaremaale, kus kohtusid ettevõtjatega. Võitjad saavad soovi
korral stipendiumi õpinguteks
EBS Gümnaasiumis.
“Rene retkel 2019” osalenud Noored Kotkad (juhendaja
Aire Reiljan) Heikko-Hardi
Reinhold, Trond Bjarte Tagamets saavutasid esimese koha ja
Kodutütred (juhendaja Piia
Mandli) Triine Beate Tagamets,
Laura Valner saavutasid tubli
kaheksanda koha.
Eesti Vabariigi Presidendi
poolt väljakuulutatud 20. õpilaste ajaloo alaste tööde võistlusel "Vabadus" pälvis HeikkoHardi Reinhold ("Metsavendlus Eestis: metsavenna punkri

ehitamine", juhendaja Eve
Kubi) loovtööde kategoorias
esimese koha ja autasustati
Vabariigi Presidendi tänukirjaga.
Karl Sander Liiveri loovtöö,
osavusmäng „Auklik väli“,
juhendaja Talvo Kont, saavutas
töö- ja tehnoloogiaõpetuse
olümpiaadil maakonnas esimese koha ja riiklikul konkursil
kolmanda koha.
Tunnustust väärib kindlasti
projekt Koolipingist ettevõtjaks, mis teostus koostöös AS
Antsla Inno ja Tartus asuva
Ettevõtluskülaga. Haridus- ja
Teadusministeeriumi ettevõtlusõppeprogrammi Edu ja
Tegu tunnustuskonkursi silmapaistaks nominendiks oli
AASTA ETTEVÕTLIK
ÕPETAJA kategoorias Liivia
Rebane ja AASTA
ETTEVÕTLUSÕPPE
E D E N DA JA k a t e g o o r i a s
Antsla Gümnaasium, kui
silmapaistev nominent.
Lastekoor, mudilaskoor ja
poistekoor, juhendajad Eda
Hirson ja Tiit Raud läbisid
edukalt ülevaatuste kadalipu ja
said kutse laulupeole.

Võr u Maakonna Aasta
Klassiõpetaja tiitli pälvis Ly
Raudsepp.
Mis on meie õpilaste eesmärgid uueks aastaks?
Ma kutsun teid üles, armsad
noored õppurid, endaga rohkem tegelema, pingutama enam
kui varem ja pingutama rohkem, kui õpetajad teilt nõuavad.
Õpetajad ja vanemate poolt
ootan ma head koostööd ja
igakülgset toetust, aega, ener-

Parimad õppurid 2019
Izanna Junolainen
Cristofer Vaiksalu
Henri Haugas
Romet Carl Jaanimägi
Ruudo Puksing
Rebeka Salumets
Lisete Kall
Ott Ruben Morel
Romero Mürk
Mirjam Pedaja
Riona Raag
Elisabeth Tamm
Aleksander Vein
Ville Robin Vieno
Lisanna Haller

Hans Erik Joab
Gregor Kuusik
Maanus Lillmann
Magnus Lillmann
Kaarel Paat
Karoli Kattai
Marleen Rätsep
Kristjan Tuulas
Annabel Hirv
Liisa Loreena Värton
Jan Fred Joab
Emil Saaroja
Kristlyn Jaanimägi
Kärt Verš
Elena Kannimäe

KULDRE LAULULIND 2019
Haller, ülesandeks oli valida
igast vanuserühmast kolm
lauljat, kes teiste hulgast millegagi silma paistsid. Nii valitigi
sel korral ainult eripreemiaid ja
lauljaid otseselt paremuse järgi
ei järjestatud.

10. mail toimus Uue-Antsla
rahvamajas Kuldre Kooli laste
lauluvõistlus „Kuldre laululind
2019“, mis sel kor ral oli

pühendatud emadepäevale.
Kontserdil esines kokku 26
lauljat neljas erinevas vanuserühmas. Iga osaleja sai mäles-

tuseks tänukirja ja rõõmsavär vilise mapi, millel peal
spetsiaalselt selleks ürituseks
tehtud kleeps ning kuhu hea

edaspidi laulunoote koguda.
Žürii, kuhu kuulusid Merle
Tombak, Kerli Hellamaa ning
lauluvõistluse vilistlane Maris

giat, et meie lapsed oleksid
toekad, väärikad ja õnnelikud.
Järgmise aasta eesmärke
seades võiks meeles pidada
A.H.Tammsaare sõnu: „Siin
ilmas peab ikka üle jõu tegema,
kui tahad midagi kätte saada. Ja
isegi siis on vähe, isegi siis ei saa
seda kätte, mis tahad.“
Rõõmsat suve ja kohtumiseni 2.septembril kell 10.00!

Eripreemiate saajad olid:
4.-6. aastased: Aleksander
Kirsbaum – väga keskendunud
esituse eest, Riin Heleen Paring
– väga hea diktsiooni eest,
Adeliine Kirsbaum – imeilusa ja
tervikliku esituse eest.
7.-9. aastased: Victoria Värton
– krapsaka esituse eest, GustavAlexander Oja – eriliselt suure
kopsumahug a laulja, Reti
Veskus – keerukate käikude
puhtuse eest.

Helena Kriibi
Kristin Lust
Konrad-Konnor Perli
Kristiina Puija
Gerda Lepik
Jenny-Ly Hillak
Karl-Sander Liiver
Asser Lutsar
Diana Ots
Anett Ruven
Getter Kõiv
Diana Liiv
Kertu Niit
Hanna Hillak
Eva-Maria Tiits

10.-12. aastased: Sharliin
Kõivisto – väga puhta esituse
eest, Meribel Paeglis – hingestatud esituse eest, Kaidi
Viitkar – puhta ja tervikliku
esituse eest.
13.-15. aastased: Lisett
Nurmetalo – rõõmsa lavalise
oleku eest, Marilin Mets – hea
dünaamilise esituse eest.
Ka publik valis oma lemmiku ja sel korral sai publikupreemia Marilin Mets.
Laululapsi juhendasid õpetaja Linda Kapp ja Kristina
Saar. Vahetekste lugesid UueAntsla rahvamaja draamaringi
„Like“ tüdrukud, juhendaja
Annika Põldsepp. Aitäh ka
kõigile teistele abilistele, kes
ürituse õnnestumisele kaasa
aitasid. Oli väga ilus kontsert
ning ma loodan, et ka järgmisel
aastal on kõigil lauluhuvilistel
põhjust taaskord kohtuda.
KRISTINA SAAR,
Kuldre Kooli huvijuht
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Lusti Lasteaia
lõpupidu
Lasteaia lõpupidu toimus
31.mail ja lõpetajaid oli 24.
Selline päev, kus midagi lõpeb ja
midagi algab. Nii on see alati
kui midagi lõpeb saab ruumi
millelegi uuele - uued sõbrad,
uued õpetajad.
Soovime kõigile ilusat
kooliteed. Olge alati rõõmsad,
õpihimulised ja oma kaaslastest
hoolivad. Elus on kõik võimalik, kui ise tahta ja püüda
ning üksteist toetada ja aidata.

Ilusat kooliteed!

ELINA ANTSI

Projektimaailm Antsla Gümnaasiumis
„Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ seadis eesmärgiks
õpikäsituse muutumise: Eesmärk on iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut
toetava, õpioskusi, loovust ja
ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine kõigil
haridustasemetel ja -liikides.
Õpikäsitust ehk kõige lihtsamalt öeldes – ar usaama
õppimisest ja lõimimine,
meeskonnatöö, loov ja kriitiline
mõtlemine, eneseväljendusoskus, ettevõtlikkuse õpetamisest – kirjeldatakse strateegias märksõnadega, mis kajastavad nii õppeprotsessi kui selle
tulemust: õppijakesksus, aineja eluvaldkondade, võtmepädevused, faktiteadmiste
asemel oskus probleeme lahendada.

S e o s e s m u u t u v a õ p ik ä s i t u s e g a o n t ä n a p ä e va
koolielus palju väljakutseid, sest
koolielu koosneb põnevatest
tegevustest. Emadepäeval ütles
üks I astme lapsevanem, et
tänapäeva kool on nii põnev, et
tahaks isegi veel koolis käia.
George Bernard Shaw on
öelnud: “Me ei lõpeta mängimist, sest jääme vanaks, vaid
jääme vanaks, sest lõpetame
mängimise.” Paraku ka mängimist ja mängulisi elemente
õpivad tänapäeval lapsed just
koolis.
Antsla Gümnaasium on
VUNK-kool. Projekti “Liikuma Kutsuv Kool” eesmärk
on lapsi nutimaailmast eemale
meelitada ja liikuma kutsuda.
Ühismängud ja lust on see, mis
paneb laste silmad särama.

Antsla kooli õpetajad kirjutasid projekti ja said õpilaste
tarbeks liikumisvahetundidesse
hulgaliselt liikumisvahendeid.
Liikumine vahetunnis ja koos
mängimine ning lustimine on
enamusest lastele meelepärane
tegevus. Projekti raames läbisid
paljud õpetajad aktiivsete
ainetundide koolituse, kus
tutvustati õpetajatele erinevaid
v õ i m a l u s i i s t u m i s a j a vähendamiseks ning liikumisvõimaluste loomiseks ainetundides.
VEPA (Veel Parem) on
rahvusvaheliselt tunnustatud ja
kõrgelt hinnatud tõenduspõhine ennetusprogramm,
mille metoodika ennetab
käitumisprobleemide teket ja
arengut) ja KIVA (teadusp õ h i n e k i u s a m i s va s t a n e,

metoodiline ja süsteemne
programm) on samuti projektõpped, mille abil lapse
turvatunnet ja koos tegemise
rõõmu koolipingis suurendatakse.
MTÜ noorteorganisatsioon
TORE (Tugiõpilaste Oma

Autoorienteerumine
Juba teist aastat toimus meil
18+ noortele mõeldud autoorienteerumine. See aasta toimus orienteerumine 25. mail ja
osales 12 võistkonda. Eelmine
aasta oli neid 7, seega super
tulemus. Enamasti oli tegemist
kohalike inimestega, kuid paar
võistkonda tuli ka väljastpoolt
Antsla Valda.
Valla piires asus 10 punkti,
mida võistkonnad pidid külastama. Paljudes punktides ootas
võistlejaid ees ülesanne. Selle
aasta muudatus oli see, et autosid saime jälgida GPS süsteemi
abil, mis tagas ohutu liiklemise.

Idee uuesti võistlust korraldada tekkis kohe peale esimest
üritust. Korraldusmeeskond
hakkas tänavust üritust planeerima juba talvel. Esimesel
koosolekul jaotati ära ülesanded, kes mida tegema hakkab. Paika oli vaja panna uued
punktid, auhindade saamiseks
kirjutada projekt ja otsida
sponsoreid.
Peale võistlustrassi paika
saamist jäi üle veel määrata
ürituse kuupäev ja hakata
võistkondi registreerima.
Kui eelmisel aastal keskendusime peamiselt vaatamis-

väärsustele ja kultuuriobjektidele, siis selle aasta eesmärk oli
peamiselt tutvustada kohalikke
ettevõtteid.
Läbi tuli sõita iga nurk
Antsla vallas, sest punktid
asusid nii Tsoorus, Kobelas,
Ähijärve ääres, kui ka Pokumaal.
Võistkonnad pidid maitsma
toitu pimesilmi, andma esmaabi, kus kannatanu on saanud
ussi käest hammustada, puid
lõhkuma, püssi laskma ja tundma Eesti näitlejaid.
Täname meie koostööpartnereid, ilma kelleta poleks

meil see üritus õnnestunud:
Triinu Baar, Hauka Talu.
Pokumaa, Villikese Teatritalu, Linda Raamatukogu,
Vahtrasalu kohvik, Ähijärve
külastuskeskus, Kaitseliit ja
Aivar Kroonmäe, Antsla
Tarbijate Ühistu, AntslaInno AS, Veski Pubi.
Järgmine aasta jälle!
F E R D I N A N D R AU DA ,
ANNE KODU, ANDRES
MANDLI, LAURA
VASSILJEV, MAARJA LIBA,
KRISTINA SISKA

Ring Eestis) on Antsla Gümnaasiumis tegutsenud juba
1998. aastast. Tänase seisuga on
Antsla torekate hulka kuulunud
üle 130 noore.
Antsla on ka Tervist edendav kool ja Ettevõtlik kool.
Ettevõtliku Kooli programmi
moto on: „TAHAN – SUUDAN – TEEN.“
Ettevõtliku kooliga seoses
öeldakse, et ammu ei ole koolile
hea laps see, kes vaikselt nurgas
istub, kõik raamatutarkused
pähe õpib ja ainult sellele
mõtleb, kuidas vanematele ja
õpetajatele meeldida.
Tänu eelnimetatud projektidele on meie kooli õpilased
uudishimulikud, küsivad palju,
suudavad tegutseda nii üksikult
kui rühmas ning teha uuenduslikke ettepanekuid, tahavad
organiseerida ja korraldada
ning samas suudavad ka vastutada. I kooliastme traditsiooniline projekt “Väikeste
Professorite Lõimingupäev”
on kaasanud kogu I astme
õpilaskonda. Tegevuspunkte
viivad läbi koolitöötajad,
vanemate astmete õpilased,
lapsevanemad, vilistlased ning
treenerid. Kaasatud on ka
Keskkonnaamet, Maanteeamet, Päästeamet, Hauka
Veloklubi, Noor tekeskus.
Lapsed on tõelised professorid
ja see üritus on tuntuks saanud
üle kogu vabariigi.
Selliseid lõimingupäevi, kus
on ühe teemaga seotud mitmed
erinevad ainetunnid, toimub
tänapäeva koolis üha rohkem.
Päris mitmetel kordadel on
teemapõhiselt liidetud lõimingutundidesse ka erinevate
klasside õpilasi. Nii õpetasid
neljandikud väiksematele
inglise keelt ning 3. astme
õpilased tegid koos 1. astme
õpilastega keemia- ja füüsika-

katseid. Kolmanda klassi
õpilased tutvustasid esimese
klassi õpilastele robomatemaatikat. Lõimitud oli ka
viienda ja teise klassi draamatund ning viienda ja teise
klassi loodusõpetuse tund, kus
tehti koostööd GLOBE programmi õppimise ja uurimisega.
Et loodusõpetuse tunnis tuleb
tegemist teha inglise keelega on
paratamatus, kuna GLOBE
koduleht ja andmete edastamine maailmakaardile toimub
ainult inglise keeles. Sügav
kummardus RMK-le, mille
raames saavad meie kooli
õpilased õuesõppe tunde, osalevad harivates õppeprogrammides, käivad matkadel,
kohtuvad erinevate põnevate
inimestega ja kuulavad võrratuid loenguid, osalevad
toredates praktikumides.
Ülekooliliselt on Antsla
koolis toimunud juba aastaid
töötubade päevad, karjääripäevad ja e-õppepäevad. Kõik
see näitabki uut õpikäsitust.
Ainekeskne õppimine asendub
jär jest enam õpilaskeskse
õpetamisega.
Keegi on öelnud: “Minevikuga tuleb meil leppida,
olevikuga tuleb harjuda ja
tulevikku tuleb meil koos
kaasamõtlejatega ise kujundada”. Seepärast oleme õnnelikud, et elame teelahkmel, kus
uus õpikäsitus toob rohkelt
projektitegevusi. Õppeaasta
2019/20 on tulemas suur viie
kooli projekt kolme erineva
õpikojaga. Sellesse projekti on
kaasatud kogu koolipere.
LY RAUDSEPP ja ÜLLE
ANIER
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Autobuseliin Urvastega.

Elu, 26. juuni 1939 lk 3

Kuuldavasti esitas liinipidaja P. Kunnus ja Ko Teedeministeeriumile palve autobuseliini avamiseks
Urvaste ja Võru vahel.
Ka möödunud aastal esitas sama liinipidaja palve Urvaste-Võru bussiliini avamiseks, mis
ministeeriumis ei leidnud aga rahuldamist, kuna arvati et sellel liinil autobus võistleb raudteega.
Urvaste ümbruskonna rahva seas on aga ammu tuntud tarvidust nimetatud liini järele, kuna
Urvaste asub raudteest kaugel ja maakonna linnaga ühendus raskendatud. Nii ei saa juttugi olla, et
see liin võistleks raudteega. Loodetavasti tullakse nüüd siiski laialdaste rahvahulkade soovidele
vastu, kuna uus bussiliin läbistaks tihedalt asustatud ümbruskonda.

Kaitse end ja aita teist
Võr u maakonna koolide
kuuendate klasside õpilased
kogunesid 29. juunil Haanja
Puhke- ja Spordikeskuses, et
praktikas proovile panna
koolitusprogrammis „Kaitse
end ja aita teist“ (KEAT)
omandatud teadmised.
Projekti kõige laiem ja olulisem eesmärk on vähendada
noorte vigastuste ja õnnetuste
arvu, õpetades nendele eluks
vajalikke ohutusalaseid tead-

misi ja seda, kuidas ohtusid ette
näha ning kuidas hakkama
saada erinevates hädaolukordades. KEAT koolitused
läbinud õpilane oskab aidata
teisi, tagades seda tehes ka enda
ohutuse. Ta oskab käituda
tulekahju korral, teab ohutu
ujumise põhitõdesid ja oskab
uppujat märgates tegutseda.
Ta teab, kuidas turvaliselt
liigelda ning millal helistada
hädaabinumbril 112. Samuti on
lapsed KEAT programmiga
omandanud põhilised esmaabivõtted ning oskavad tegutseda verejooksu, põletuse või
luumurru korral. Haanjas toimunud ohutuspäeval osales 120
õpilast 12 koolist.
Ohutuspäeva toimumisse
panustasid erinevad organisatsioonid ja ametkonnad, nende hulgas Päästeamet, PPA,
Eesti Punane Rist, Kaitseliit,
Maanteeamet, Häirekeskus,
Demineerimiskeskus, Elektrilevi, Keskkonnaamet, Võru
Noortekeskus, MTÜ Vabadussport, SA Võrumaa Aren-

URVASTE KÜLAKINO
näitab kahel päeval XXXIII Pärnu Filmifestivali ﬁlme.
Teisipäeval 2.juulil kell 20
tuleb näitamisele MATUSEPÄEVIKUD, autor Marko
Raat Kanada 2018. Algus kell
20. Surm ja usk, elu ja eksiil.
Üksinduse ja surmaga tegelemine on
väikekoguduse vaimuliku igapäev.
Küpses eas võõrasse kultuuri istutatud hingehoidja on ka ise sageli väga
üksik.
Teiseks lühiﬁlmiks on Poola
2018 RADWAN, autor Teresa
Cżepice. Portree heliloojast Stanislaw Radowanist, sadade ﬁlmide ja
lavastuste muusika autorist. Algus
kell 20.
Kolmapäeval 3. juulil kell 20
Eesti 2019 aasta ﬁlm JAGADA
VÖ I M I T T E J A G A DA ,
autorid Miina Hint ja Meelis
Muhu.

duskeskus, MTÜ HOIA.
Paralleelselt õpilastele suunatud ohutuspäevaga toimus
lastega kaasas olnud õpetajatele Laste Tervisekooli koolitus „Mitmekesisemad tegevused koolitundides ja vahepauside ajal“. Koolituse eesmärgiks oli anda õpetajatele
harjutuste ideid vahetundideks,
mille tulemusena õpilased on
aktiivsemad ning nende sotsiaalsed oskused, käitumine ja
o m a va h e l i n e l ä b i s a a m i n e
paraneb.
Ürituse sponsoriks oli KPG
Kaubanduse OÜ.
Tegevust kaasrahastatakse
kogukondliku tur valisuse
maakondlikust toetusvoorust.

KULTUURISÜNDMUSED
JUUNI
20. Antsla Gümnaasiumi ja
Kuldre Kooli lõpuaktused
21. Õunaaiakontsert
Haukal, Pokumaal: Liisi
Koikson ja Joel Remmel /
Pokumaa
23. Laste jaanituli / Antsla
kesklinn
23. Antsla valla jaaniõhtu /
Nässmõisa järve ääres
23. Jaaniõhtu / Tsoorus
23. Jaaniõhtu / Uhtjärve
vabaõhulava
23. Võidupüha pidulik
rivistus / Antsla kesklinn
24. Vana-aja jaanipäev /
Uue-Antsla Rahvamaja
JUULI
30.06-05.07 10. aastat Hauka
Rock bändilaagrit / Antsla

Urvaste seltsimaja kutsub
Pärast kaheksat töösuve Pokumaa pannkoogitares koondab
Urvaste Külade Selts tänavu kõik oma jõud seltsimajja. Remondime, sisustame, teeme süüa, koome-õmbleme, peame projektiplaane. See tähendab ka seda, et vana koolimaja on pea kõigil
argipäevadel avatud! Meie juurest saab osta kama, Loona talu
jahusid ja helbeid, ubinavurtsu, käsitööd, poejäätist, teha väikese
kohvipausi. Soovi korral saab siin ka pesu pesta, dušši kasutada,
kaltsuvaipa kududa, Karillelt õmblustöid tellida või mõnda
sündmust tähistada. 2.-3. juulini näitame külakinos killukest Pärnu
ﬁlmifestivali programmist.
Päevases telefonivalves on seltsimaja raudvara Kadri Võrel, kes
lisaks seltsiasjade ajamisele ja kultuuriakadeemias õppimisele
aastaringselt värvirõõmsaid sokke koob. Kadrile saab helistada
numbril 5665 9888.
AIRI HALLIK-KONNULA

Konverents Harri Neem 100
Suur spordimees Harri Neem jättis Urvaste spordielusse jälje
muuhulgas ka Uhtjärve jooksu ellukutsumisega. 23. juulil,
täpselt sel päeval, mil täitub 100 aastat Harri Neeme
sünnist, toimub Urvaste seltsimajas, algusega kell 11.00
Harri Neeme juubelikonverents, kuhu on lubanud tulla
Harrit meenutama Laur Lukin, Ants Joonas, Raivo Jeenas,
Aksel Saal, Enn Tupp, Harri kohtumisest saksa jooksuässa
Harbigiga ja küllap paljustki muust räägib Tiit Lääne,
võimalikud on ka üllatuskülalised. Lisaks muid Harriga
kaudsemalt seotud sporditeemasid.
Kontakt urvaste@gmail.com, 528 3540 Margus Konnula

KIRIKUTEATED
EELK URVASTE PÜHA URBANUSE
KOGUDUSES

Kuidas elada ilma rahata? Hollandist pärit Mark püüab luua kogukonna, kus elatakse ilma rahata,
ning omavahel jagatakse oskusi,
kogemusi, asju, toitu.
Teise ﬁlmina näeme Sweitsi
autori Laura Marquesi 2018.
aasta eksperimentaalset
dokumentaali LEHMAD JA
KUNINGANNAD - kaelas
olevate kaameratega jäädvustavad
lehmad oma igapäevaelu.
Piletiraha ei küsita, aga väike
annetus kohvi,koogi ja korralduse eest on teretulnud.
Sügisel alustame jälle uuesti
ja hooga. Ootaksin teie ettepanekuid ja huvivaldkondi, et
paremini teie soove täita. Ka
kellaaeg ja nädalapäev, millal
oleks kõige õigem aeg kinoskäimiseks.
VIRVE ÜPRUS, tel 517 0030

KSK
5. Hauka Rock lõppkontsert
ansambliga „Köömes” /
Antsla KSK
13, 15, 16, 18 ja 19
"Etendus „Põgenik” kell
19.30 ja 20, 21 juuli kell 17.00
/ Villike Teatritalu
15. - 21. juuli puukunstipäevad „Pargist parki” /
Roosiku
16. Komöödiateatri etendus
„Igaühel neli nägu” / Antsla
vabaõhulava
19. Õunaaiakontsert
Haukal, ansambel Puuluup
/ Pokumaa
20. Jaanus Kala viievõistlus
/ Antsla staadion
21. Uhtjärve jooks / Uhtjärve
ümbrus
26. Paul Neitsov ja Brigita
Murutar kontsert „Valgust
hinge” / Urvaste kirik
27. Südasuvesimman
ansambliga „Mahmõr” /

Juulikuu juhtsõna: Teadke seda, mu armsad vennad!
Iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane
rääkima, pikaldane vihastama. Jk. 1.19
23.06 kell 11.00 Urvaste surnuaiapüha,
14.00 Urvaste kirikus ristimispüha.
30.06 kell 11.00 Urvaste kirikus, 14.00 Kraavi surnuaiapüha
07.07 kell 11.00 Urvaste kirikus kuldleeripüha,
16.00 Antsla palvemajas
12.07 kell 18.00 Urvaste kirikus orelikontsert.
Esineb organist Enrico Presti (Itaalia).
14.07 kell 11.00 Antsla surnuaiapüha,
14.00 Heimtali kiriku aastapäev.
21.07 kell 11.00 Urvaste kirikus noorte leeripüha.
Leerikursus algab 7. juulil 12.00, 16.00 Antsla palvemajas
28.07 kell 11.00 Urvaste kirikus briljantleeripüha,
16.00 Antsla palvemajas
30.-31.07 Urvaste koguduse lastelaager Urvaste kiriku
juures. Algus 30. juulil kell 12.00 Urvaste kirikus.
EELK Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets tel 511 8271
Annetused: EELK Urvaste kogudus
SEB EE981010402011463004;
Swedbank EE062200221010554707
www.eelk.ee/urvaste

Tsooru
AUGUST
29.07-07.08 etendus
„Praegu pole aeg
armastamiseks” / VanaAntsla Teatriait
02. Õunaaiakontsert ,Marek
Sadam ja Tõnu Laikre /
Pokumaa
02. ja 03. august etendus
„Hullumeelse päevik” /
Villike Teatritalu
08.-11. etendus Roosikul:
„Mis sa tont vahid”.
„Jutuvestja lahkumine” /
Roosiku
09. Hauka Laada Avapidu /
Antsla laululava
09.-10. Hauka Laadapidu /
Antsla staadion
10.-11. Hauka Laat / Antsla
kesklinn
16. Antsla rattatuur III
etapp / Kobela

Täname!
Suur aitäh kõigile, kes aitasid
meil muuseumiöö näitust
korraldada. Selle aasta muuseumiöö teemaks oli “Öös
on mustreid” ja selleks puhuks korraldasime erinevate
karpide näituse. Karpide
vanus ulatus tsaariajast tänapäevani.
Suured tänud veelkord:
Jüri Kiidron, Kaarin Paping, Enn Vära, Juta
Mõts, Karille Bergmann,
Anti Värton, Ruti Ingver,
Ester Kallion, Vaike Põldsepp, Siiri Jõgisuu, Kaja
Roots, Vladimir Golubev,
Ellen Varov, Aime Saar,
Erika Anger ma, Pille
Saar, Varje Kukker.
Kokku saime eksponeerida üle 400 karbi, millest üle
100 olid pärit Jüri Kiidroni
erakogust. Osa karpe olid
näitusel ka muuseumieksponaatide hulgast. Uute kohtumisteni järgmisel näitusel!
MTÜ Uue-Antsla
vanaemade nimel ELLEN ja
VARJE
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90
HILJA SAAROJA
80
JUHAN VEIN
ESTA SAAR
ZIINA KONTSE
75
KALJU KREEVALD
HELVE ADAMSON
70
AKSEL HANNUST
HELDUR PAULUS
KALLE PÄRN

Õnnitleme
juubilare!

Õnnitleme uusi
vallakodanikke ja
nende vanemaid!
mais – juunis sündisid:

Südamlik
kaastunne
lahkunute
lähedastele!

GRETHE-LIIS JAANIMÄGI
ADALIA TURNAS
AMELIA TURNAS
MARIE RANDLA
PERLEIDA VAINOMAA
15.04.1925 - 17.05.2019
AARE LUTSAR
12.03.1937 - 23.05.2019
MIINA-ELAINE ZIMMERMANN
08.09.1927 - 24.05.2019
HELJU ZIMMERMANN
04.06.1935 - 29.05.2019
ASTA KALANÜP
14.10.1932 - 07.06.2019
VIRVE LIBA
15.11.1931 - 12.06.2019

9. JUULIL KELL 14.00-16.00
TILGA-HINDRIKU REHEALUSES,
ROOSIKUL

LOENG KRIISIOLUKORDADEKS
VALMISTUMISEST
Lektoriteks Naiskodukaitse instruktorid
Merlit Aldošin ja Helen Allas
Kui soovid loengul osaleda, aga ei ole
Roosiku küla elanik, registreeru hiljemalt
30.juuniks tel 5030107,
saates sõnumi oma nimega.
PÄRAST LOENGUT AINULT ROOSIKU KÜLA RAHVAGA
KÜLA KRIISIPLAANI KOOSTAMISE RÜHMATÖÖ

19.
juuli
2019

Laulu- ja tantsupeo "Minu arm"
ühesvaatamine Võrumaal
7. juulil 2019 toimub Tallinna lauluväljakul XXVII laulupeo
„Minu arm“ suurkontsert. Koostöös Kultuuriministeeriumi,
Rahvakultuuri Keskuse, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA ja Eesti
Rahvusringhäälingug a toimub laulupeo kontserdi
otseülekanne ja tantsupeo etenduse salvestuse vaatamine
suurtel LED väliekraanidel Võru vallas, Loosi mõisa hoovis.
Tantsupeo ülekande algus on orienteeruvalt kell 11.00 ning
laulupeo otseülekanne ühesvaatamiseks ja kaasalaulmiseks
algab kell 14.00. Ootame kõiki tantsijaid ja lauljaid, kes on
jäänud ametlikust peost kõrvale , osalema rahvapeol ning
esinema ülekannete ajal Loosi mõisa hoovis koos Võrumaa
rahvaga. Kogu päeva jooksul on avatud Uma Meki toiduala ja
kohvikud, võimalik osaleda erinevates õpitubades ja osta
kohalike meistrite käsitööd.
VARJE KUUSIK, Käsitöö Kodu MTÜ

Eakate ekskursioon
Arvo Pärdi keskuse ja Keila-Joa mõisa külastus. Buss
väljub Antsla kesklinnast hommikul kell 6.00. Korraldaja on
MTÜ klubi Sügismeloodia. Osavõtutasu: 65 a. ja vanemad 43
eurot, noorematel 48 eurot. Hinna sees on bussisõit, A.Pärdi
Keskuse pilet ja giiditeenus, lõunasöök ja Keila-Joa mõisa
külastuse pilet. Erinev hind on tingitud piletite hinnavahest.
Palume kindlasti eelregistreerida ja tasuda osalustasu
hiljemalt 15.juuliks. Ülekanded koos märgusõnaga
„ekskursioon“ teha arveldusarvele EE651010402012540007
„Sügismeloodia“
Täiendav info ja eelregistreerimine tel Maivi 504 5784, Asta
524 5885, Ene 5560 4094.

Seoses raamatukoguhoidja puhkusega on Urvaste
Raamatukogu suletud 1. juuli - 14. juuli.
15.07 - 21.07 ja 19.08 -26.08 on Kuldre raamatukoguhoidja on
puhkusel ning raamatukogu suletud.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

24. ümber Uhtjärve jooks
Pühapäeval 21. juulil kell 15 stardiga Nõiariigist.
Lastejooksud Nõiariigis ja poole maa jooks algusega
laululava juurest. Soodsama hinnaga eelregistreerimine lõpeb
võistluseelsel südaööl. Võistluspäeval registreerimine (nii netis
kui kohapeal) oluliselt kallim. Aga veel soodsam on registreerimine vähemalt kaks päeva enne võistlust.
Lisainfo vorumaaspordiliit.ee
Kontakt urvaste@gmail.com, 528 3540 Margus Konnula
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ATKO Liinid OÜ võtab tööle AUTOREMONDILUKKSEPA ja
TÖÖKOJA MEISTRI, tasu kokkuleppel.
Täpsem info tööpäeviti tel 687 9437.
Ehitisregistrisse kandmata hoonete mõõdistusprojektid,
olemasolevate hoonete kasutusload,ehitisaudit, uute hoonete
eelprojektid ja ehitusload. OÜ Mallmandra, tel 5817 1136.

Antsla turuplatsil

6. juuli kell 9-12

Urvaste Kool kutsub oma meeskonda osalise koormusega
SOTSIAALPEDAGOOGI ja PSÜHHOLOOGI.
Kandideerijatel esitada motiveeritud avaldus, CV,
kvaliﬁkatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 30.06.2019
aadressile Urvaste Kool, Urvaste küla, Antsla vald, 66518 Võru maakond
või jaanika.kast@jaanikese.edu.ee.
Lisainfo tel 5341 2974 (direktor Jaanika Käst).
Vaata meie kooli tutvustavat videot https://www.urvastekool.edu.ee/

Järgmine turupäev
20. juuli

Antsla Valla Leht
VÄLJAANDJA:
Antsla vallavalitsus,
F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn
66 403 Antsla vald,
tel 785 5164, vald@antsla.ee
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Juunikuu lehe materjalid palume saata kalev@antsla.ee 17. juuliks

