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100-ga edasi!
Eelmise aasta viimastel päevadel õnnestus käia Antsla valla
eakama inimese sünnipäeval.
Antsla valla kodanik Arnold
Meier sai 100 aastaseks. Ta oli
oma väärika ea kohta väga
vitaalne ja jutukas. Meid võeti
väga kenasti vastu Rõuge vallas
Nursi kandis, kus vanahärra
oma kalli kaasaga pensionipõlve veedab. Väga uhke ja hea
tunne oli käia sellise inimese
sünnipäeval, kes on Meie vabariigiga ühevanune. Soovin Talle
tugevat tervist ja kõike kõige
paremat.
2019. aasta on alanud sama
tormiliselt nagu lõppes aasta
2018. Kohe aasta alguses toimus Antslasse planeeritava uue
kaupluse eskiisprojekti arutelu
Antsla kultuuri- ja spordikeskuses, kus Antsla Tarbijate
Ühistu juhtkond koos valla-

valitsusega tutvustas planeeritava kaupluse asukohta, suurust
ja mis muutub võrreldes senisega. Mina isiklikult toetan uue
kaupluse rajamist Antslasse,
kuhu oleks võimalik siseneda
suurema vaevata liikumispuudega inimestel, lapsevankriga ja
kus oleks võimalik ostukäruga
liigelda riiulite vahel. Uus kauplus vajab ka korralikku parklat,
selleks tuli appi Antsla vallavolikogu, kes toetas jaanuarikuu
volikogu istungil hoonestusõiguse seadmist Antsla vallale
kuuluvale maale Tarbijate Ühistu kasuks. Ühtlasi on Tarbijate
Ühistuga kokku lepitud parkla
kasutamise tingimused ning avaliku tualeti rajamise kohustus.
Lähikuudel on ees on ootamas kaks suuremat muudatust
Antsla valla korraldatud jäätmeveo osas. Esiteks, laieneb korraldatud jäätmeveo piirkond,
see tähendab et kõik endise
Urvaste valla elanikud peavad

sõlmima teenuse pakkujaga prügiveo lepingu ning on kohustatud vähemalt korra kvartalis
tühjendama konteinerit. Teiseks, vahetub prügivedaja.
Seniste Ragns Sells’i roheliste
autode asemel hakkavad Antsla
vallas ringi vurama Eesti Keskkonnateenuste valged autod.
Kes soovib rohkem informatsiooni, soovitan lugeda Antsla
Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Liana Neeve koostatud
selleteemalist artiklit lk 2.
Sellel aastal hoian kõige
rohkem pöialt Maanteeametile,
et Antsla linna läbivate riigimaanteede ehitushange õnnestuks. Soovin, et Antsla linna
läbivad riigiteed saaksid uue
katendi, rajatakse uued jalgteed
ja rekonstrueeritakse osa tänavavalgustust. Hoiame õige kõik
sellele pöialt!
Eesti Vabariik saab tänavu
101 aastaseks. Sellel aastal
teeme midagi teisiti, nimelt
peatub soomusrong nr. 7
“Wabadus” Antsla raudteejaamas 21.-27. veebruarini,
kus on koos giidiga võimalik
tutvuda rongiga nii seest kui
väljast.
Ühtlasi kutsun Teid kõiki
tervitama Eesti Vabariiki 24.
veebruari hommikul Antsla
kesklinna, kus toimub Kaitseliidu pidulik rivistus.
Hea rahvas, soovin Teile
palju õnne Eesti Vabariigi 101.
sünnipäeva puhul !
AVO KIRSBAUM, vallavanem

Teade RMK poolt plaanitavatest raietest
Antsla linna puhkemetsas
Tulenevalt RMK poolt kehtestatud kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alade töökorraldusest teavitame Teid RMK
poolt planeeritavatest töödest
riigimetsamaal Antsla linnaga
piirnevas riigimetsas.
Antsla vallas Taberlaane
külas Antsla linnaga piirnev
riigimets on määratud kõrgendatud avaliku huviga (edaspidi
KAH) alaks. RMK määras
antud ala juba 2012. aastal
puhkemetsaks, arvestades selle
metsaosa rekreatiivset kasutust.
Kohalik rahvas nimetab seda
põlist riigimetsa ka Kasumetsaks. Antsla vallaga on
RMK 2011. aastal sõlminud
rendilepingu terviseraja rajamiseks ja kasutamiseks. 2015.
aastal rajati Antsla valla poolt
riigimetsa Antsla-Kobela
kergliiklustee. Kõik need tegevused on toonud kaasa ala
aktiivse kasutuse kohaliku
elanikkonna poolt. 2018. aastal

on sõlmitud Antsla valla ja
RMK vahel leping terviseraja
laiendamiseks. Ter viseraja
laienduseks vajaliku raadamise
läbiviimiseks ja kogu piirkonna
metsade sanitaarse seisundi
parandamiseks on RMK plaaninud teostada raietöid terviserajaga piirnevates metsaosades.
2016. aasta suvine torm
kahjustas oluliselt antud piirkonna metsa ja selle tagajärjel
on tekkinud mitmes metsaosas
üraskikahjustus, mis on toonud
kaasa puude kuivamise. RMK
plaanib terviserajaga piirnevates metsaosades teostada
sanitaarraie kuivanud ja ohtlike
puude eemaldamiseks. Metsakvartali AS010 eraldise 12
puhul on tegu 2011. aastal
teostatud turberaie alaga, kus
mets on tänaseks uuenenud
männi ja kuusega. Metsauuenduse kasvutingimuste
parandamiseks on antud
eraldisel plaanis sanitaarraie

korras eemaldada üksikpuude
rinne, et luua sobilikud valgustingimused noore metsapõlve
kasvuks. Kasvama jäetakse
eraldisele säilikpuud. Metsakvartali AS009 eraldisel 17 (0,27
ha) ja eraldisel 19 (0,6 ha) peame
l i k v i d e e r i m a va n a m e t s a
lageraie korras metsa sanitaarse
seisundi tõttu. Samaaegselt
eelpool nimetatud töödega
teostatakse ka Antsla valla poolt
taotletud terviseraja laiendus
0,18 ha ulatuses (Antsla Vallavalitsuse 26.10.2017 taotlus nr
717/1086).
Neid RMK poolt plaanitavaid töid ja tööde läbiviimise protsessi soovime tutvustada kohapeal 27. veebruaril 2019. aastal. Ootame
huvitatuid Kasumetsa terviseraja parklas kell 15.00.
Raieplaanide kohta võib
arvamusi saata e-kirjaga aadressile agu.palo@rmk.ee või
helistades telefonile 517 7116.

KALEV JOAB

EV 100 Antslas.

Pöördelised ajad Antslas
Väike parandus eelmises lehes
ilmunud lookesele. Antslas
paiknes enne saksa okupatsiooni Võru Eesti Pataljoni 4
rood, kuhu kuulus 480 tääki ja
nende ülesandeks oli ümberkaudsetes mõisates ja valdades
korra hoidmine. Aga jätkame.
17 detsembril 1918 kirjutab
Eestisse tunginud punaste ajaleht “Eesti Kütiväe Teataja“, et
Pihkva- Valga sihis on meie
väed Võrust läbi läinud ja
Antsla jaama ära võtnud (8.
detsember 1918). Tegelikult
sakslased vastu ei hakanud ja
pidasid isegi läbirääkimisi
soomusrongi ja sõjariistade
üleandmisest meie kaitseväele.
Ilmselt toetust neilt ei saadud ja
peamiselt koolipoistest koosnev kaitseliit ning 3. Eesti polk
punastele vastupanu osutada ei
suutnud. Järgmise päeva lõuna
ajal peale sakslaste lahkumist
läks Antslast läbi lätlastest umbes 30 pealine punaste rühm,
ülejärgmisel päeval saabus aga
rong koos võimumeeste ja sõjavarustusega. Tuletõrjemaja
saalis toimunud koosolekul
valiti 10 liikmeline komitee,
mille esimeheks sai seltsimees
Angerjas, umbes 25 aastane
taluperemehe poeg Antsla
lähedalt. Tänu temale lõhenes
komitee kaheks ja enamuses
oleva liberaalsema poole esindajana arvestati ka arreteeritute
süüdistamisel komitee arvamusega ja nii mõnegi mehe süü
kahanes olematuks.
„Postimees“ 8 märtsil 1919
kirjutab Antslast saadetud
artiklis: “Kõige jäledamad terroristid olid Rätsep Larna ja Peeter
Haabmets, kes alati ümber hiilisid,
nagu verejänulised metsloomad, et
keda jälle kinni võtta ja Wõrule
tapakirve alla saata. Nende alatised
ja ainukesed ütelused olid: Kinni
võtta, maha tappa need bursuid ja
valgekaartlased!“
Vana- ja Uue-Antsla vallast
ning Antsla alevikust võeti
kinni 21 inimest, lisaks Urvaste
ja Vaabina valla kodanikud.
Paljud taluomanikud olid läinud
varjule metsa. Kõik arreteeritud
toimetati Võrru, kus teadaolevalt hukati kaupmehed Kristjan

Rägo ja Priske, lihttööline
Nikolai Pruuli, hobuste postijaama pidaja vend Jakob Pill,
Haabsaare vabriku juht KarlEvald Uibopuu, Kärstna karjamõisa rentnik Matt Johanson
ja tema poeg Jaan. Vaabina
vallavalitsus annab teada: “… et
23. jaanuaril s.a. enamlaste walitsuse ajal oli Waabina mõisa üks 10st soldatist, ühest komissarist ja ühest
kantselei ametnikust koosseisew
punawäelaste karistus salk ilmunud.
Muu seas, aresteeriti selle karistus
salga poolt Waabina wallawanem
Karl Perw, tema abi Jaan Sibbul,
Saksa wõimudeaegne politsei
kordnik Kusta Hame ja Waabina
mõisa tallipois Peeter Zolgo. Kõik
need aresteeritud isikud said karistus
salga poolt üheswiitud ja Wõru
jaama ruusa haua juurde metsikult
ära tappetud.“
Punaterrori läbiviijatena on
ära mainitud kogu tolleaegne
maakonnavalitsus, eriti aga
Leegenid ja ka keegi h. Vallner
Antslast, kui tribunali ülem.
Paljusid piinati, kuid Võru
vangimajast võis ka suurema
altkäemaksu eest vabaks saada.
Nii pääses Antsla kaupmees
Andres Raag vanglast ja võibolla ka hukkamisest 3000
kerenski rubla eest. 24 jaanuaril

tuli aga uus käsk, milles nõuti
vabastatute uuesti arreteerimist.
Kuna aga info oli lekkinud, olid
tag aotsitavad juba meie
vabastatud aladel. Kohe pärast
Va l g a v a b a s t a m i s t l a s i d
punased võimumehed Antslast
jalga. Kaitsma jäid Antslat
2.Viljandi kütipolgu osad, kes
kuulusid Läti punaste küttide
Petseri gruppi. Lahkusid aga
nemadki vastupanu osutamata.
Antslasse saabus võimu kindlustamiseks umbes 30 meest,
asutati komandantuur. Seesama
vangistusest end vabaks ostnud
Andres Raag kirjutab oma
mälestustes: “Tagasi ilmusid ka
kohalikke noori, kes edeotsa
punastega kaasa läksid, nägid vist
tõotatud paradiisi teises valguses kui
lubatud. Kohapeal nähti nende hinge
peal olevat süüd, mida enamlased
korda saatsid. Nad nabiti kinni ja
istusid samas ruumis kus Rägo ja
teised enne Wõrule saatmist. Ühel
hommikul nägin kuis eesti sõdurid
viisid vangid raudteejaama. Jaama
saabus soomusrong. Vangisid oli 4.
Viidi kohe rongile, minuti 10 pärast
kuulsin püsside raginat, vagunite
vahelt nägin lumel lamamas 4 laipa.
4 mahalastu nimed olid: E. Kasvand, O. Spiritonov, Turnas, Savi.“
Kuigi lahinguid otseselt
Antslas ei peetud, tõi sõda kaasa
kõik endaga kaasneva, aga
sellest juba edaspidi.
AIVAR KROONMÄE
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Vallavolikogus otsustati
29. jaanuaril toimunud
volikogu istungil:
- kehtestati Antsla valla jäätmehoolduseeskiri;
- kehtestati Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisud ja töötasustamise alused;
- kehtestati toitlustuskulude
katmise kord Antsla valla koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides;
- otsustati osaleda projektis
„Antsla linna veetöötlusjaama
rekonstrueerimine”. Projekti
kogumaksumus on hinnanguliselt 282 770 eurot, millest
omaﬁnantseering on kuni
114 000 eurot;
- otsustati mitte osaleda projektis „Kraavi küla reovee
juhtimine Antsla linna reoveepuhastisse”;
- otsustati mitte osaleda projektis „Kasumetsa terviseraja
arendamine”;
- kinnitati Antsla valla 2019.
aasta teehoiukava. Investeeringuteks ettenähtud summa on
534 620 eurot ja hooldustöödeks ettenähtud summa on
180 000 eurot;
- toimus Antsla valla 2019.
aasta eelarve I lugemine;
- tunnistati kehtetuks Urvaste
Vallavolikogu 22.03.2017. a
otsus nr 1-2/4 „2. ja 3. haiguspäeva hüvitamine Ur vaste
vallavalitsuses ja hallatavates
asutustes”;
- Antsla Vallavolikogu kinnitas

revisjonikomisjoni 2018. aasta
akti nr 3 ja 2019. aasta tööplaani;
- otsustati taotleda Roosiku
küla ja Luhametsa küla piiri
muutmist;
- otsustati sõlmida kinnisasjade
vahetusleping võrdsetel tingimustel, omandades Antsla Tarbijate Ühistult F.R.Kreutzwaldi
tn 2a kinnistust ligikaudu 383
m² ja võõrandades Antsla Tarbijate Ühistule Põllu tn 5
kinnistust ligikaudu 383m² ning
seada hoonestusõigus Antsla
linnas Põllu tn 5 kinnistule
Antsla Tarbijate Ühistu poolt
uuele kauplusehoonele vajaliku
parkla rajamiseks;
- otsustati moodustada 2019. a
Riigikogu valimiste läbiviimiseks kolm jaoskonnakomisjoni - valimisjaoskond nr 1,
Antslas, asukohaga Kooli tee
19; valimisjaoskond nr 2, Tsoorus, asukohaga Tsooru Rahvamaja ning valimisjaoskond nr 3,
Kuldres, asukohaga endine
Urvaste vallamaja. Nimetati
jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed.
- valiti rahvakohtunikukandidaadid, kelleks said Kaire
Uiboleht, Mari-Liis Kulbin ja
Helen Vettik;
- valiti Antsla Vallavolikogu
esimees, kelleks sai Merike
Prätz.
H E L L E S AV I , v o l i k o g u
sekretär - registripidaja

LEADER-meetme toetuse
taotlejad ja toetuse saajad
Riigihangete INFOPÄEV kolmapäeval 13. märtsil 2019,
kl 10.00-15.30
Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Eesti maaelu arengukava 2014-2020
teadmussiirde meetme programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm
põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas"
raames 6 infopäeva teemal "Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel".
Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka
toetuse saajad, MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud
omavalitsused. Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad
riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse
samaaegselt ka pakkuja poolset vaadet. Teretulnud on ka teised riigihanke
teemast huvitatud osalejad.
Infopäevade lektoriks on riigihangete korraldamise kogemusega jurist
Keidi Kõiv.
LEADER meetme näited tutvustavad Võru- ja Valga Partnerluskogude
ja teiste Lõuna-Eesti tegevusgruppide tegevjuhid ja meetmespetsialistid.
Infopäeva arutelus osalevad ka PRIA spetsialistid.
R E G I S T R E E R I M I N E k u n i 11 . m ä r t s i n i : g o o . g l / f o r m s /
WjgCazRb7rlEmzCQ2
Infopäevale saab registreerida ka e-postil - merry@kodu.ee või 736
6955.

LEADER toetused 2019. aastal
Küla- ja kultuurimeede: 10.- 17. aprill 2019 kell 16.00
Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil
tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud
omavalitsused, v.a. Orava ja Misso piirkond.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 15.juuli 2019.
Küla- ja kultuurimeetme infopäev taotlejatele toimub 04. märtsil 2019 kell
14.00 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 (sissepääs L.Koidula tn
poolsest uksest).
Ettevõtluse meede: 04.-11. september 2019 kell 16.00
Taotlusi saavad esitada Antsla-,Rõuge- ja Võru valla territooriumil
vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust
ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused
v.a. Orava ja Misso piirkond.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg: hiljemalt 04.detsember 2019.
Ettevõtluse meetme infopäev taotlejatele toimub 05.augustil 2019 kell
14.00 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 (sissepääs L.Koidula tn
poolsest uksest).

Kaasava eelarve
2020.a ideevoor
Eelmise aasta juunis võttis
Antsla vallavolikogu vastu
Kaasava eelarve menetlemise
korra.
Selle korra alusel saavad
kõik inimesed alates 1. märtsist
kahe nädala jooksul ehk siis
kuni 14. märtsini 2019.a esitada ettepanekuid valla elu
edendamiseks, elukeskkonda
ilmestavate objektide rajamiseks või mõne olemasoleva
objekti kaasajastamiseks.
Kaasava eelarve realiseerimise käigus valmiv objekt peab
pakkuma avalikku hüve, olema
avalikus kasutuses, ajas ja ruumis tajutav. Teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke
kulusid valla järgnevate aastate
eelarvetele.
Ettepanek peab sisaldama:
1) idee esitaja nime ja kontakte;
2) idee nimetust, mis kirjeldab
ettepaneku sisu;
3) idee eesmärki ja olulisust
(kirjeldus, missugusele vajadusele ettepanek vastab, missuguse probleemi lahendab);

4) sihtrühma kirjeldust (kes
saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, sihtrühma
hinnanguline suurus, vanus jm
olulised tunnused);
5) idee teostamise hinnangulist
maksumust.
Ettepanekuid saab vallavalitsusele esitada elektrooniliselt
vald@antsla.ee või veebilehel
https://goo.gl/forms/zca4kD
Pu11zSZgFI2 ning paberkandjal aadressil: Antsla Vallavalitsus
F. R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn
66 403 Antsla vald.
Pärast ettepanekute laekumist ning nende vaagimist
komisjoni poolt, pannakse
ideed rahvahääletusele ning
enim hääli saanud idee realiseeritakse 2020. aasta jooksul.
KALEV JOAB,
arenguspetsialist

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele,
alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused
oma ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.
Koolituse peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:
• Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: mina kui ettevõtja,
äriidee ning äriidee arendamine
• Turundus ja müük: turundusstrateegia ning turundus- ja
müügiplaan
• Finantsjuhtimise alused
• Juhtimine: juhi roll ja enesejuhtimine, meeskond ja partnerid
Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava,
mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.
Koolitused toimuvad Kubija hotell-loodusspaa
seminariruumis, Männiku 43a, Võru:
18.-19. märtsil, 2.-3.aprillil, 9.-10.aprillil ja 30.aprillil
kell 10.00-17.15
Osalemistasu 50 eurot,
milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus,
mille leiate www.vorumaa.ee
Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt 8.märtsiks.
Lisainfo tel 521 7705

Algamas on uus korraldatud jäätmeveo
periood Antsla valla territooriumil
Alates 1. aprillist 2019. a on
Antsla valla territooriumil
Võrumaa nelja valla ühishanke tulemusel segaolmejäätmete ning paberi- ja kartongijäätmete vedajaks AS
Eesti Keskkonnateenused.
Uue lepinguperioodi algusega liidetakse ka endise Urvaste valla majapidamised korraldatud jäätmeveoga. Varasemad Urvaste poole klientide
lepingud, mis on sõlmitud
Ragn-Sellsiga, lõpevad automaatselt, klient ise lepingut
lõpetama ei pea.
Märtsikuu jooksul saadetakse uue vedaja poolt inimestele
lepingud ning vedajapoolne
info jäätmeveo kohta.
0,24 m3 jäätmemahuti tühjendamise hind on sellel aastal

näiteks 4.93 eurot, 4,5 m3 mahuti tühjendamise hind 70.85
eurot. Põhjalik hinnainfo saadetakse jäätmevedaja poolt
inimestele koos lepinguga.
Märtsis ja aprillis avatakse
vallamajas AS Eesti Keskkonnateenused klienditeeninduse punktid, anname sellest
teada, kui täpsed ajad on paika
pandud.
Kuna jäätmevedaja saadab
lepingud vastavalt jäätmeregistri andmetele, siis palume
mõistvat suhtumist, kui teade
saabub asukohta, kus tegelikult
inimesi ei ela. Kuna kehtivate
õigusaktide kohaselt on kõik
jäätmevaldajad kohustatud
omama jäätmemahutit, siis
registris on andmed kõikide
hoonestatud kinnistute kohta.

Palun andke valla keskkonnaspetsialistile varakult
teada, kui teile kuulub Antsla
valla territooriumil hoonestatud kinnistu, kus tegelikult ei
elata, näiteks on tegemist
lagunenud või hetkel elamiskõlbmatute hoonetega. Siis
saame registris andmeid korrigeerida.
Kui soovite jäätmevedu ajutiselt peatada või viibite kinnistul vaid suveperioodil, on võimalik esitada Antsla Vallavalitsusele taotlus jäätmeveost
erandkorras vabastamiseks.
Algaval hankeperioodil on
võimalus taotleda tiheasustusalal konteineri harvemat
tühjendamist (kuni 12 nädalat),
kui biolagunevad jäätmed on
nõuetekohaselt kompostitud.

Info Antsla valla sotsiaaltoetuste kohta
Laste toitlustamise eest
tasumine on vähekindlustatud peredele suur kulu.
Väiksema sissetulekuga peredel on võimalus Antsla
vallavalitsuselt taotleda toetust lapse toitlustamiskulude vabastamiseks
või hüvitamiseks lasteaias,
põhikoolis ja gümnaasiumis (lisatoitlustamised hommikusöök või õhtuoode).
Toiduraha maksmisest
vabastuse saamiseks palume pöörduda sotsiaaltöötajate poole.
Käesolevast aastast tõusid sotsiaaltoetuste piirmäärad. Antsla valla sissetulekust sõltuvatele toetustele on kehtestatud kahekordsed toimetulekutoe-

tuste piirmäärad, milleks on
leibkonna esimesele liikmele 300 eurot, ülejäänud
täiskasvanud pereliikmetele
240 eurot ja igale lapsele
360 eurot. Kuludokumentide esitamisel võtame arvesse ka eluasemekulud sarnaselt toimetulekutoetusele. Näiteks, valla ühekordse toetuse saamiseks

on kahe täiskasvanu ja kahe
lapsega pere toetuse arvestamise valemiks järgnev
mudel: 300+240+360+
360=1260 eurot, toetuse
arvestamisel võetakse arvesse kuludokumentidega
tõestatud eluaseme, (küte,
vesi, elekter, prügi, kindlustus, maamaks), kulud
piirmäärade ulatuses.

Ühiskonteineri soovijad
(näiteks kortermajade elanikud)
peavad Antsla Vallavalitsusele
esitama ühiskonteineri kasutamise taotluse, kus on isiku
andmed, kes on korteriühistu
poolt volitatud jäätmeveolepingut sõlmima.
Taotluste vor mid saab
Antsla valla kodulehelt
http://antsla.kovtp.ee/taotlust
e-vormid.
Alates veebruarist 2019. a
kehtib Antsla valla territooriumil ka uus jäätmehoolduse e s k i r i . J ä ä t m e h o o l d u seeskirjaga saab tutvuda http://
a n t s l a . k o v t p. e e / k o r r a d eeskirjad.
Erinevate küsimusteg a
prügiveo teemal palun pöörduge keskkonnaspetsialisti
poole telefonil 5349 2922 või eposti aadressil liana@antsla.ee.
LIANA NEEVE,
keskkonnaspetsialist

Vähekindlustatud peredel ja isikutel on võimalik ka
taotleda toetust ravikulude
või abivahendi soetamiseks,
toetust koolitarvete, riiete ja
jalanõude soetamiseks ning
küttepuude hüvitamiseks.
Täpsem info telefonil 785
5378.
MALLE KODU,
sotsiaaltöö spetsialist

Puudega inimeste eluruumi kohandamise
taotluste vastuvõtmisest teavitamine
Antsla Vallavalitsus kuulutab välja avatud taotlusvooru puudega inimeste eluruumi kohandamise
taotluste esitamiseks.
Taotluste esitamise tähtaeg 25. veebruarist - 24. märtsini 2019.
Taotlused esitada Antsla Vallavalitsuse sotsiaalosakonda aadressil Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66403
Võrumaa või meilile sotsiaal@antsla.ee
Täpsem info ja abi sotsiaaltöötajatelt telefonidel 7821 906, 7855 378.
Taotlusvormi leiab Antsla valla kodulehelt http://antsla.kovtp.ee/sotsiaaltoetused
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Riigikogu valimised 2019
Enne valimisi saadetakse valijale tema registrijärgsele elukoha aadressile valijakaart. Valijakaart on vaid
informatiivse sisuga, seda ei ole vaja valimisjaoskonda kaasa võtta. Valijakaardil on andmed hääletamise aja ja koha kohta. Valijakaardi kättesaamine kinnitab, et isik on kantud valijate nimekirja.
Kui paberil valijakaart ei ole 16. veebruariks kohale jõudnud, tuleb selgituse saamiseks pöörduda
Antsla Vallavalitsuse poole (volikogu sekretär-registripidaja Helle Savi või kantselei peaspetsialist Tiina
Vares 7855004).
Riigikogu 2019. aasta 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).
Valimisjaoskonnas saab hääletada:
• eelhääletamise päevadel 25.–27.02.2019 kella 12.00–20.00
• valimispäeval 03.03.2019 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.
Kodus hääletamine
Kui Te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis,
võite taotleda hääletamist kodus. Kodus saab hääletada valimispäeval, 3. märtsil. Taotlus kodus
hääletamiseks tuleb esitada vallavalitsusele (tööpäevadel) või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile
kirjalikult hiljemalt 3. märts kl 14.00. Taotluse võib elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile esitada
valimispäeval 9–14.00 ka telefoni teel. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust (näiteks: terviseseisund, kõrge iga,
rasked teeolud, transpordivõimaluste puudumine).
Valima minnes võta kindlasti kaasa isikut tõendav dokument! Isikut tõendavad dokumendid on
näiteks: ID-kaart, Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat, juhiluba.

Valimistel on igal häälel jõud

Roosiku külas on avatud
talverõõmude keskus
Tänavuse lumerohke aasta
algus rõõmustas paljusid. Kõige
enam muidugi mitmed aastad
tööootel lumelükkajad. Aitäh
tublidele meestele, kes valla- ja
talude juurde viivad teed nii
hoolikalt lumevabana hoiavad.
Sipelgapesana hakkas tööle
ka Roosiku külas Rehepapi
mägi. Siin tuleb suured tänud
öelda taluperemees Tiit Tammele, kes suvel õigeaegselt
niiöelda ree korda seadis. Kohe
aasta alguses, 4. jaanuaril, avas
mäemeister tuubimäe. Uudis
levis justkui kulutuli, meelita-

des sõitjaid kokku nii lähedalt
kui ka kaugemalt. On ka põhjust, sest lähikonnas samalaadseid talvemõnusid võib
nautida veel Urvaste kandis
Nõiariigis ja ka naabervallas
Karula-Lüllemäe Tervise- ja
spordikeskuses. Just viimane
neist on Rehepapile nõu ja
jõuga abiks olnud talverõõmude keskuse rajamisel
Roosiku külla.
Tiit Tamm on oma ettevõtmise suunanud eeskätt
kõige noorematele, et neid
suuskadega sina peale viia.

KALLE NURK

Tiit Tamm neljaaastase suusahüppajaga kolmandal
treeningpäeval.

Nii väikeste laste spordi
juurde juhtimiseks on omamoodi nipid ja peab olema ka
annet. Üks põhitõdedest on,
et kõige paremini saavutatakse
eesmärk läbi mängu. Rehepapi
suusamägi pakubki mitmekülgseid võimalusi lumerõnga- ,
2 km suusaraja ja suusakrossi
rajaga. Olemas on ka slaalomi-,
lumelaua- ja väikehüppemäe
algõpetusnõlvad. Emad-isad
võivad muretult usaldada oma
lapsed Tiit Tamme hoolde, kel
kuuenda kategooria treeneri
paberid ja kes on jõudnud välja
õpetada sadu lapsi läbi viie
põlvkonna. See on ka põhjusi,
miks tulemusi võib märgata
juba mõne treeningpäeva järel.
Mägi on lustimiseks avatud
teisipäevast reedeni kella 1120ni ja laupäeval-pühapäeval
koguni kümneni õhtul.
Muude teenustena pakutakse veel suuskade määrimist,
sauna koos jääaugus suplusega
ja suusaalast algõpet.
Kes pole veel Roosikule
jõudnud, leidke see tee üles ja
te ei pea kahetsema.
5. märtsil aga saab toimuma samas kohas ja samal
mäel tegevusterohke vastlapäev.
KALLE NURK

Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue Riigikogu koosseisu. Suuri muudatusi valija
jaoks seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme päeva,
hääletada saab nii jaoskonnas
kui ka juba kümnendat korda
elektrooniliselt. Kuid mõnele
olulisele punktile tahan siiski
tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi on tänavu
vähem kui 2017. aasta kohalikel
valimistel (vastavalt 557 ja 451),
mistõttu tasub varakult välja
selgitada, kus täpsemalt teie
kodujaoskond asub. Vajadusel
tuleb appi kaardirakendus,
mille leiate aadressilt
kaart.rahvastikuregister.ee.
Neljal esimesel eelhääletamise
päeval, 21.-24. veebruarini
paikneb enamik jaoskondi
maakonnakeskuste kaubamajades ja teistes populaarsetes
paikades. Seega, kui valik on
langetatud, on vormistamine
mugav ja lihtne. Samuti oleme
julgustanud kohalikke omavalitsusi tegema mobiilseid
valimisjaoskondi – ehk et 25.27. veebruarini, kui kõik jaoskonnad on avatud, toimuks
hääletamine ühel päeval näiteks
valla ühe küla kultuurimajas,
teisel päeval aga teise küla raamatukogus.
Riigikogu valimistel on 12
ringkonda, valija saab hääletada
vaid kandidaadi poolt, kes on
üles seatud tema ringkonnas.
Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris oleva aadressi
alusel 1. veebruari seisuga. Kui
elukohaandmetega tekib prob-

leeme, on nende kordategemine lihtne – uue aadressi saab
vormistada paari minutiga
eesti.ee veebilehel, samuti võib
pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti
kui e-posti teel.
Korraldajatena on meie
jaoks tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda
ei mõjutaks kõrvalised tegurid.
Erinevate riikide kogemusele
toetudes, kus valimisi on püütud mõjutada sotsiaalmeedias
levivate valeuudiste ja kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme selgitanud
küberturvalisuse tähtsust. Soovime ennetada ja varakult
märgata, kui levib valeinfo
või muu valimiste läbiviimist
takistav teave. Teeme koostööd
erakondade ja kandidaatidega,
et ka nemad suhtuksid tõsiselt
oma seadmete, veebilehtede ja
meiliaadresside turvalisse käsitlemisse. Üldse on „koostöö“
märksõna, millega annab palju
ära teha – meiega koos aitavad
valimisi läbi viia oma valdkonna
asjatundlikud asutused, kes on
abiks nii jõu kui ka nõuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline
hääletamine algab 21. veebruaril. E-hääletamine algab
neljapäeval, 21. veebruaril kell 9
ja kestab ööpäevaringselt kuni

kolmapäeva, 27. veebruari kella
18-ni. Hääletada saab aadressil
www.valimised.ee. Tuletan
meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras
ning ID-kaardi ja koodide
andmine teiste inimeste kätte
ei ole lubatud. Elektroonilist
häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul
jääb kehtima hilisem hääl.
Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse.
Valimispäeval oma e-häält
enam muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul, 21.-24.
veebruarini saab olenemata
elukohast hääletada maakonnakeskustes.
25.-27. veebruarini on avatud kõik 451 jaoskonda, samuti
on igas maakonnas avatud
vähemalt üks jaoskond, kus
saab hääletada väljaspool elukohta.
Valimispäeval, 3. märtsil on
kõik jaoskonnad avatud kella
9 – 20, siis saab hääletada
vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Riigikogu valimised on aeg,
millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal
häälel jõud!
PRIIT VINKEL,
riigi valimisteenistuse juht
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Veebruarikuu teemanädalad
A n tsla gümn a a siumis o li
veebr uaris viis temaatilist
nädalat. Esimene väljakutse
kooliperele oli T.O.R.E. organisatsiooni sünnipäevanädal, kus stiilipäevade raames
olid õpilased ja paljud õpetajad
vastavalt teemale riides: retro-,
lemmiklooma, geomeetrilised
kujundid, muinasjutumaa
tegelaste ja kaisukaru stiilis.
Elevust oli majas palju, eriti, kui
kostüümis olid õpetajad. Getter
Kõiv oli tubli fotograaf ja pildid
ilmestavad meie kodulehekülge ning on kättesaadavad ka
Facebooki leheküljel. Nädala
kor raldasid ja viisid läbi
TOREsse kuuluvad õpilased ja
nende juhendaja õpetaja Ülle
Anier.
Matemaatikanädal sai
alguse 30. jaanuaril toimunud
üle-eestilise Matamängude
võistlusega, kus võisteldi peastarvutamises. Esindatud olid
viieliikmelised võistkonnad 2. –
10. klassini. 1. veebruaril oli
Võrus Nuputa võistluse

eelvoor. 6. veebruaril osalesid
7.–10. klassi tublid matemaatikud piirkondlikul matemaatika olümpiaadil. Nädala
jooksul lahendati lisaks õppekava ülesannetele huvitavaid ja
põnevaid ülesandeid. I kooliastmes toimusid õpilaseltõpilasele robomatemaatika
tunnid. Ees on ootamas 1. – 4.
klassi õpilastele üleriigiline
arvutipõhine matemaatika-

nautida talverõõme Kuutsemäel, kus osales kokku 100 last.
Liikumisrõõmu toonud talispordinädala viisid läbi kehalise
kasvatuse õpetajad Kalle Samarüütel, Lea Kukk ja klassijuhatajad.
Sõbranädal 11.–15.
veebruar oli täis erinevaid üritusi. Toimusid tantsu- ja mänguvahetunnid, mida juhendasid
õpilasesinduse mängujuhid ja
torekad. Toimus õpilasﬁrmade
müügipäev, kus miniﬁrmad

Räätsamatk.

Loovtöölaager Kuldres
1.-2. veebruarini toimus
K uldr e noor kotkaste ja
kodutütarde rühmalaager,
mis oli 8. klassis õppivate
kodutütar Lisett Nurmetalo
ja noorkotkas Rasmus
Paringu loovtöö. Selleks,
et laager üldse toimuda
saaks, kirjutasid Lisett ja
Rasmus projekti Kaitseliidu Isamaalise hariduse
programmi (IHP), et
taotleda rahasid laagri
korraldamiseks.
Isamaaline hariduse programm on Haridusministeeriumi
ja Kaitseministeeriumi koos-

võistlus „Matatalgud“. Matemaatikanädala korraldusmeeskonda kuuluvad kõik matemaatikat õpetavad õpetajad.
Ilus talv kutsub välja talverõõme nautima. 5.–7. veebruar
oli talispordinädal, kus osaleti
teatesuusatamises, individuaalses sprindivõistluses, klassidevahelises kelguvõistluses.
Matkati Kobelasse suunduval
kergliiklusteel, käidi räätsamatkal Luhasoos, Pähni Looduskeskuses ja soovijad said

tööna ellu kutsutud selleks, et
kõik kodutütarde ja noorte
kotkaste rühmad üle vabariigi
saaksid oma rühmale rahasid
taotleda ja nende rahadega
tõhustada ja mitmekesistada
rühmade väljaõpet ja tegevusi.
Eelmisel aastal sai Kuldre
r ühmale kokku kirjutatud
kolm projektitaotlust, millega
saadi rühmale 3600€. Selle
raha eest korraldati kokku
8 erinevat üritust (matka,
laagrit, väljasõitu ja väljaõpet).
Aga laagrist. Laagrisse oli
kokku tulnud peaaegu kogu
rühm – 37 liiget. Laagri ees-

märgiks oli omandada teadmisi
ja oskusi V ja IV järgu katsete
sooritamiseks. Õpiti sõlmede
tegemist, morset, esmaabi
andmist külmakahjustuse
korral, kompassi kasutamist,
kaardi tundmist ja koordinaatide märkimist kaardile.
Veidi lõbusamatest tegevustest
olid kokkamine, kus valmistati
pulgakooke, meisterdamise,
kus tehti quillingu tehnikas
öökullikesi, takistusraja läbimine kaaslase juhendamisel
ning erinevad meeskonnamängud õues, kus pandi proovile koostööoskus ja kaaslasega
arvestamine.
Kõige põnevamaks ja lõbusamaks osaks oli muidugi omaloominguline etteaste ühe

veebruarikuu tähtpäeva ainetel.
Ja ei pääsenud sellest ka täiskasvanud juhendajad ja töötubade läbiviijad. Tormilise
aplausi saatel tuli minna lavale ja
kiiresti üks sõbralik sõbrapäeva
tants improviseerida. Väga
vahva!
Tagasisidet lastelt küsides
aga selgus, et laagri kõige
meeldejäävamaks ja lahedamaks osaks oli hoopis ühine
isamaaliste laulude öölaulmine.
Kogu saal rõkkas laulust ja
polnud üldse oluline, kas sa
pidasid viisi või mitte, oluline
oli laulurõõm.
Aitäh Lisettile ja Rasmusele
toreda laagri eest, aitäh meie
toetajad Angela Kadak ja Kaie
Mets, aitäh Tiina Paeglis väga

tegid sõbrale kingituse leidmise
lihtsaks. Koostöövahetundides
valmistati sõbrakaarte, mida oli
võimalik läbi sõbrapostkasti
adressaadini toimetada.
Sõbranädala läbiviijad olid
õpilasesindus ja torekad.
Kõik need toredad temaatilised nädalad olid ellu
kutsutud eesmärgiga, et õpilased oleksid ettevõtlikud,
loovad ja saaksid koolipäeva
jooksul liikumisvõimalusi ja
suuremat koolirõõmu.
Eesti Vabariigi
101. sünnipäeva
nädalal toimus
kõigis ainetundides
lõiming eesti ajalooga. 80 õpilast ja
40 koolitöötajat
külastavad organiseeritult soomusrongi „Wabadus“.
Noored kotkad ja
kodutütred on aktiivselt osa võtnud
EV 101. sünnipäeva
üritustest. Toimus
mälumäng, mis oli
pühendatud eesti

keele aastale ja 150. aasta
möödumisele esimesest üldlaulupeost. Mälumängu viisid
läbi 8. klassi õpilased Ragnar
Puura ja Kristjan Sermat. Oli
koolivormi kandmise nädal.
Pidulikul kontsert-aktusel
tunnustati erinevate kategooriate tublimaid õpilasi, koolitöötajaid, lapsevanemaid ja
koostööpartnereid. Aktusel
toimus käesoleval õppeaastal
algatatud ühislaulmine, millega
tehakse ajarännak 1869. aastasse, mil toimus esimene üldlaulupidu.
Koolivaheaja nädalal on
kõigil võimalus osa saada soomusrongi „Wabadus“ ekskursioonidest, nautida talverõõme,
liikuda looduses, veeta kasulikult aega koos sõpradega ja
puhata, et rõõmsalt vastu minna viimasele trimestrile.
Ettevõtlike õpilaste ja õpetajate
nimel
LIIVIA REBANE

***

Mida teha külmakahjustuse korral?
maitsvate laagritoitude eest,
aitäh Ivo Nurmetalo, et meie
laagri jäädvustasid ja aitäh
IHP-le võimaluse eest selline

IVO NURMETALO

vahva laager korraldada!
HELI KUULMETS,
Kuldre rühma rühmavanem

Valga Jaanikese kooli ja Urvaste kooli juhid ja õpetajad külastasid
haridusmessi EDUCA 2019 ja Oodi raamatukogu Helsingis
Osalesime EDUCA Soome
suurimal kõigile haridusvaldkondadele suunatud messil, mis
on orienteeritud haridusala
kõikidele tasemetele: kõrg-, erija tavakoolid, samuti koolieelsed lasteasutused. EDUCA
kajastas hariduseelu ja õpetamise uusimaid arenguid.
Messil eksponeeriti kõige

värskemaid õpikuid, õppematerjale ja -vahendeid, ITlahendusi, kooliinventari ning
mitmesuguseid teenuseid.
Eksponeeritud tootegrupid ja
teemad olid: koolitusteenused,
trükitud õppematerjalid, ajakirjad, õppevahendid, IT ja
digitaalsed õppevahendid ja
tarkvara, audio-visuaalsed

seadmed, mööbel, sisustus,
sport, tervis, muusika, loodus ja
keskkond, personali värbamine, alaga seotud organisatsioonid ja asutused.
Silmaringi avardav oli Oodi
raamatukogu külastus. Tänapäevases raamatukogus on
näituseruumid, kinosaal, kohvikud, helistuudiod, õppe-

klassid, lasteala, polüfunktsionaalne saal, kohad esitlusteks
ja vestlusteks, töötoad, mänguja meediaruumid, koosolemisalad, vaikusekohad, õmblusmasinad, köök, tööriistad,
3Dprintimine jpm.
Urvaste kooli muljed:
Õppereis Soome haridusmessile EDUCA 2019 oli silmaringi
avardav üritus, mis oli hästi
korraldatud.
Mess pakkus meie õpetajatele suurt huvi. See andis ülevaate sellest, kuhu Soome
haridus suundumas on ja mida
soome laste õpetamisel oluliseks peetakse. Ka neil on esikohal laste võimete ja huvide
maksimaalne märkamine,
uusima IT-tehnolooogia kasutamine õppetöös, õpetada lapsi
jätma endast võimalikult väike
ökoloogiline jalajälg. On asju,
mida saame ka meie Eestis oma
töös kasutada: interaktiivne
inglise keele õppe programm,
perekonnaõpetuse programm,
mis tutvustab lastele tänapäevaseid peremudeleid, mit-

mesugused mängud ja abivahendid matemaatika õpetamiseks, huvitav ja kaasaegne
klassiruumimööbel. Kõige
krooniks oli linnaekskursioon –
eriti vastvalminud supermoodne raamatukogu “Oodi”,
toomkirik, Finlandia Talo ja
kogu lumine Helsingi jätsid
kustumatu mulje.
Va l g a Ja a n i k e s e k o o l i
muljed:
Messil oli valehäbita käsitletud
seksuaalkasvatuse teemasid.
Saime kaasa nii eesti- kui
venekeelset õppemater jali
teemal „Minu keha ja turvalisus“. Suure elamuse saime
inimloote arengut selgitavast
mulaažide komplektist, sest
elusuurused loote jäljendid olid
rabavalt loomutruud. Messil
tutvustati hulgaliselt uusi ja
põnevaid digilahendusi, näiteks
nn võluvaip ning erinevad
tahvlid ja ekraanid. Kindlasti
meeldiksid meie õpilastele Wii
ﬁrma mängukonsooli mängud.
Messil tutvustati erinevaid roboteid, nii sai meie kooli

robootikaringi juhendaja teavet
teiste tootjate poolt pakutavate
vahendite kohta. Kunstiõpetajale pakkus huvi nn emotsioonide tulp (puidust näod eri
emotsioonidega). Täiesti võimalik on ise valmistada jalgpalli
mängimise kast (istutakse pinkidel, jalgadega mängitakse
kastis palli). Suur rõhk oli
maailmahariduse ja lõimumise
teemal. Otseselt eripedagoogikat puudutavaid väljapanekuid
oli suhteliselt vähe. Tutvusime
autismi ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemust selgitavate
materjalidega ning lapse aistingute arengut toetavate vahenditega.
Saime kaasa nii eesti- kui ka
venekeelset õppematerjali ning
uusi teadmisi ja mõtteid edaspidiseks tööks. Kahjuks olid
ettekanded soome keeles ja
tõlketa, nii et neist me osa ei
saanud.
Heade soovidega,
Jaanika Käst direktor
Valga Jaanikese kool/Urvaste
kool
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Vallad tulevad ja lähevad maaelu jääb ehk

Uue-Antsla rahvamaja uksed kinni.
Kihutuskoosolek ajavat rahva marru.
Kõnekoosoleku ruumi eest taheti 250 kr.

Võru Teataja
9. veebruar 1929

Ühel viimasel Uue-Antsla vallavolikogu koosolekul oli muu seas arutusel, kas anda valla rahvamaja
ruume tarvitada isikutele kõnekoosolekute pidamiseks või mitte.
Volinik Sisas tegi ettepaneku rahvamaja ruume mitte tarvitada anda kõnelejatele. Sõnavõtja
põhjendas seda selle asjaoluga, et enne valimisi käivad mitmesuguste rühmade esitajad kõnelemas,
see kihutavat valla elanikke üksteise vastu ülesse. Kui valimised möödas, siis ei olevat näha ühtki
kõnelejat.
Kogumees Albrecht aga trumpas oma eelkõneleja üle. Ta tegi ettepaneku, mis kõlab sõna-sõnalt
järgmiselt: “anda ruume kõnelejatele, kuid võtta tasu 250 krooni õhtu päält.”
Lõpuks tegi volinik Kübara ettepaneku rahvamaja ruumid kõnelejatele tasuta tarvitada anda.
Asuti hääletamisele. Ning hääletamise tagajärgedest selgus, et volinik Sisasi ettepanek on saanud
kõige rohkem poolt hääli. Nimelt 9 poolt ja 6 vastu.
Sellega siis võttis vallavolikogu otsuse vastu, misjärele rahvamaja ruume kihutus kõnekoosolekuteks kellegile ei anta. Ning see sündis sellepärast, et üks volinikkudest oli niivõrd arg ja kartlik, et
kõnekoosolek on nagu mõni peru või maru hobune, mis ümbruskonna inimesed hulluks ja üksteise
vastu vihaseks teeb. Seni on igalpool kõnekoosolekuid peetud ja lubatakse ka hiljem pidada. Ning
väga mitmesuguseid kõnekoosolekuid, ka kihutus-kõnekoosolekuid, kuid pole kuulda olnud, et
nende pidamine nii lõpmata kardetav on.
Asjas on aga hoopis muud põhjused süüdi, mitte sugugi hirm rahva pärast, vaid oma väikesed
potimehelikud kelkimised ja hooplemised, mis võivad mõne teise mõtteosalise kõne kaudu nii
mõnegi mehe jalgealuse kuumaks teha. Seda kõike teavad ümbruskonna inimesed ise paremini.

On nagu kõrts ja
ei ole ka.
Elu 27. veebruar 1929
lk 2 Vaabinast.

URVASTE KÜLAKINO
ANNAB
TEADA

Aasta tagasi avati Vaabinas
aktsiisivalitsuse loal, vallanõukogu kahest protestikirjast
hoolimata, õlleladu. Nagu
igalpool, nii peaks ka siin olema väljapandud silt, et õlut on
saada ainult väljaviimiseks,
kuid sarnane asi siin puudub.
Kas tuleb see sildi puudumisest või millestki muust, kuid
paljud õlletarvitajad arvavad
siin hääks ka õlut sees juua.
Üldse on see õlleladu siitnurga elanikkudele suureks
pahandusallikaks kujunenud,
kus rahvas oma mõistust vähendavad ja vekslite hulka suurendavad. Ka räägivad kurjad
keeled, et Vaabina metsapanamas suurelt süüdi olla
too õlleladu, või nagu rahvas
teda kutsub, "Kilukõrts". Tihtigi olla õllekorvid rändanud
kõrtsi ja metsa vahel ja küllap
vist õlu leotas suure hulga
puid juurtest lahti.
Ümberkaudsel rahval ei jää
vist küll muud üle, kui lao
sulgumiseks rahvahääletus
korraldada ja sel teel rist
kaelast raputada.

22. veebruar
kell 19.10
Tõde ja õigus.
Seekord tuleb varuda palju aega - ﬁlm kestab 2 tundi ja 45
minutit. Külakino ise on aga avatud varem kui harilikult - alates
kella 18.00 tervitame lähenevat vabariigi sünnipäeva mullijoogi ja
elava muusikaga. Pidupäevakõned on teretulnud!

Pääse 5.-/4.Kordusseanss ﬁlmile ,,Tõde ja
õigus,, toimub 26.02 kell
19.10 ikka Urvaste Külakinos.

14. märtsil kell 19.10
näitame
Vene-Eesti-Prantsuse
2018. aastal valminud

Mees, kes üllatas kõiki.
Film sai ka tunnustuse Veneetsia ﬁlmifestivalil. Operaatoriks on meie enda mees
Mart Taniel.
Igor on 40 aastane Siberi metsa-

vaht, tubli pereisa ja austatud
kogukonna liige. Tema abikaasa
ootab nende teist last. Ootamatuna tuleb teadmine, et Igor
põeb ravimatut vähki ja elada

on jäänud kaks kuud. Traditsioonilisest meditsiinist ja nõiaväest abi saamata hakkab ta
jälgima vana Siberi müüti.
Pääse 5.-/4.-€

KULTUURIÜLE-EESTILISELT
SÜNDMUSED KÜLAELUST
Oli võimalus osaleda 26.01 Pärnus üle-eestilisel külavanemate
VEEBRUAR
22.-28. veebruar
soomusrong „Wabadus”
Antsla raudteejaamas
/Antsla Raudteejaam
22. Vabariigi aastapäeva
tähistamine Kaika
Seltsimajas / Kaika
Seltsimaja
22. Film „Tõde ja Õigus”
koos muusika ja kosutava
mullijoogiga / Urvaste
Seltsimaja
23. Matk Saerasse.
Start kell 11 Soomusrongi
juurest / Antsla raudteejaam
23. Eesti Vabariik 101,
Antsla valla tunnustuste
pidulik üleandmine / Antsla
KSK
24. Kaitseliidu Antsla
maleva pidulik rivistus /
Antsla kesklinn
24. Jääraja võistlus „Kobela
jää” / Kobela
MÄRTS
02. Linetantsijate stiilipidu
/ Tsooru Rahvamaja
03. „Kala ja vastel”
Nõiariigis / Nõiariik
05. Vastlapäev Roosikul
Rehepapi talus / Roosiku
05.-07. märts mänguﬁlm
Tõde ja õigus / Antsla KSK
09. Tsooru külateatri
esietendus „Poolikud
patud” ansambel Viiser /
Tsooru Rahvamaja
09. Kohtumine
selgeltnägijatega /
Uue-Antsla Rahvamaja
10. Tsooru meister
lauatennises VI etapp /
Tsooru Rahvamaja
13. Kolme Kooli Kontsert
Urvaste, Kuldre, Antsla
kool
13. Film „Väike draakon
Kokosaurus: Seiklus
džunglis” / Antsla KSK
14. Emakeelepäeva kontsert
/ Antsla KSK
17. Tsooru mälumängur
2019 ﬁnaal / Tsooru
Rahvamaja
21. Ivi Rausi ja Tiit Born
„Aitäh, Kustas Kikerpuu!” /
Antsla KSK
23. 100 aastat Saera
lahingust / kell 10.00
Ähijärvel. loeng ja matk
23. 2 Quick Start Linda
Rahvamajas / Linda
Rahvamaja
27. Mänguﬁlm
Klassikokkutulek 3 / Antsla
KSK
29. Vana Baskini Teatri
etendus „Öökuninganna” /
Antsla KSK
APRILL
04. Alle-Saija Teatritalu
etendus „Täpselt nagu
roos” / Uue-Antsla
Rahvamaja
06. MTÜ Kungla muusikal
„Rokiajastu” / Antsla KSK
06. Võrumaa maateatrite
päev / Tsooru Rahvamaja
10. Mänguﬁlm
„Raamatupood” / Antsla
KSK
12. Rakvere Teater "Põrsas
Desmond ja sookolli lõks" /
Antsla KSK
12. Puhkeõhtu ansambliga
Absoluut lühis / Tsooru
Rahvamaja

foorumil ,, Külavanem - maaelu kujundaja?,,
Päevakorras olid ettekanded ja mõttekoda ning päeva teises
pooles debatt kõigi parteide esindajatega. Foorumit juhtis
ajakirjanik Kristel Paris.
Hotelli Strandi konverentsikeskuse Jurmala saali oli kogunenud
üle 120 külade, valdade ja ka linnade esindaja. Ülevaate Eesti
Kodukandi tööst tegi juhatuse liige Krista Habakukk. Arukatest
küladest rääkis Ave Bremse maaeluvõrgustikust. Kogukondade
praktikast ja edulugudest jagasid oma kogemusi Eve Soopa
(Sürgavere külavanem), Ahti Bleive (Taevaskoja külavanem), Ants
Kuningas (Kuusiku külavanem).
Külavanem on maaelu kujundaja, kuid vaid koos kohalikega.
Taevaskoja külavanem Ahti Bleive tõdes, et rahvast liidab kõige
rohkem ühine vaenlane. Neil oli selleks seekord vald, kelle arvamus
kohalike elanike omadega kokku ei läinud.
Mõttekojas arutati teemadel - kuidas külavanem saab kaasa
aidata maaelu väljakutsete lahendamisele.
- kuidas luua mõjusat partnerlust külade ja KOV i vahel
- kuidas teha hüpe külapidudest kogukonna ettevõtluse ja
teenusteni.
- kuidas saame mõjutada poliitikuid nii, et nad maaelu toetaks.
Valimiseelne debatt kõikide erakondade esindajatega toimus
pealkirja all ,, Mis saab maaelust pärast valimisi ". Teemapüstitus
küttis saali kuumaks. Kuulajad küsisid otse, miks haldusreform ei
andnud loodetud tulemusi, miks tehakse panus vaid riigigümnaasiumidele, miks pole korralike ühendusteid ja kiiret internetti?
Huvipakkuv oli mõte teha poliitikutele kohustuslikuks maal
elamise praktika. Rõhutati külade omavahelist ja KOV koostöö
vajadust, teenuste üleandmist külaseltsidele.
Paljud need probleemid olid juba tõstatatud eelmise maapäeva
manifestis ja Kodukant korraldab 29.septembril maal elamise
päeva, kus linnarahvas saab olla maal tööandja juures töövarjuks.
Järjekorras 13. Eesti Külade Maapäev toimub 26 -27.07
sedakorda Põlvamaal.
Kohaliku elu edendamist peab ikka alustama kohalikust
külakoosolekust. Jälgige reklaami, Urvaste kandi koosolek toimub
kohe pärast liulaskmist vastlapäeval pastoraadis.
VIRVE ÜPRUS

Õnnitleme uusi vallakodanikke ja
nende vanemaid!
jaanuaris-veebruaris
sündisid:
SEBASTIAN MÄESAAR
JARET VOLENS
JAREK VOLENS
LISANDRA KANNIMÄE

Südamlik kaastunne lahkunute lähedastele!
MIRALDA LIIBERT
21.03.1930 - 25.12.2018
KALJU JÄNES
18.10.1930 - 01.01.2019
LEIDA RAAT
10.01.1928 - 06.01.2019
LJUBOV KOZORIS
08.03.1931 - 06.01.2019
VIKTOR NURMETALO
18.02.1944 - 11.01.2019
ADELE KÄIS
17.11.1932 - 21.01.2019
ÕIE VALLING
05.02.1925 - 22.01.2019
VAIKE KANGRO
19.01.1937 - 23.01.2019
SALME EISENBERG
09.07.1924 - 24.01.2019
KAIE RUMASK
12.02.1949 - 25.01.2019
ENE KERA
04.06.1934 - 29.01.2019
KSENIA VARIK
15.05.1923 - 05.02.2019
ASTA NAADEL
11.04.1925 - 14.02.2019
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Valmis AS Võru Vesi jätkusuutlikkuse uuring
Keskkonnalahendused OÜ
koostas eelmise aasta teisel
poolel AS-ile Võru Vesi jätkusuutlikkuse uuringu, mille
eesmärgiks oli anda hinnang
vee-ettevõtte poolt osutatava
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
(ÜVK) teenuste jätkusuutl i k k u s e l e h a l d u s r e f o r m ijärgsetes oludes ja regionaliseerumisele suunatud veemajanduse tingimustes. Analüüsi eelduseks oli, et ÜVK
teenused oleksid jätkusuutlikud, kui on täidetud järgmised
aspektid:
1) ﬁnantsiline – hind katab
kvaliteetse ÜVK teenuste osutamise kulud;
2) sotsiaalne – vesi on ÜVK
tegevuspiirkondades kõigile
kättesaadav ja taskukohane
ning kulud on õiglaselt jaotunud.
Töö hõlmas olemasoleva
olukorra analüüsi, AS-i Võru
Vesi ﬁnantsmajandusliku jätkusuutlikkuse prognoosi tulevikus, võimalike arengustrateegiate hinnangut ning nende

ﬁnantsmajandusliku jätkusuutlikkuse prognoosi tulevikus, võttes arvesse veeteenuse
kulukust tarbijale ja sotsiaalset
taluvust. Alternatiivsete arengustrateegiate valikul analüüsiti
olemasolevaid ja potentsiaalseid tegevuspiirkondi, lähtudes
haldusreformi tulemusel liitunud kohalikest omavalitsustest
(KOV) Võru maakonnas ning
Põlva maakonnas Kanepi vallas. Alternatiivide analüüsi käigus võrreldi erinevaid piirkondi
ja anti hinnang vaadeldavate
üksuste suhtelisele tõhususele
ja mastaabiefektiivsusele, analüüsiti ÜVK teenuste taskukohasust erinevates piirkondades ja teenustariiﬁde kujunemist võrrelduna reaalsete
tegevuskuludega. Uuringuga
tehti ﬁnantsmajandusanalüüs
ja ÜVK teenuste hinna prognoos järgneva 40 aastaks.
Koostamisel võeti arvesse
vajalike asendusinvesteeringute
mahtusid, riigiabi potentsiaalset
mahtu või selle lakkamist, rahvastikuprognoosi jms, arvestades sealjuures ka kulutõhu-

suse tõusuga läbi mastaabisäästu ning tegevuste tehniliselt
efektiivsemaks muutmise liituvates piirkondades.
Rahavoogude analüüsi
tulemused näitasid, et kui kõik
järgnevad asendusinvesteeringud viidaks ellu omavahenditest ilma omavalitsuste ja riigi
panuseta, siis:
• kõikides analüüsitud piirkondades, k.a AS-i Võru Vesi
olemasolevates teeninduspiirkondades tõuseks ÜVK teenuste hind hiljemalt 25 aasta
pärast üle kokkulepitud taskukohasuse piiri (5,43 EUR/m3 +
KM);
• enamikel vee-ettevõtetel tõuseks vaadeldava perioodi lõpuks ÜVK teenuste hind eraldi
tegutsedes oluliselt rohkem
(kuni ca 18 eur/m 3 + km).
Kui AS Võru Vesi laieneks
ülemaakondlikuks veeettevõtteks oleks hind perioodi
lõpus 36 aasta pärast ca
7 eur/m3 + km).
• esimese 12 aasta tulemused
sõltuvad oluliselt ÜVK arendamise kavas ettenähtud tege-

vustest. Piirkondades, kus on
hiljuti suur osa süsteeme rekonstrueeritud ning lähiajal ei
ole suuri investeeringuid ette
nähtud, siis seal ei tõuse veeteenuse hind ka nii märgatavalt
kui piirkondades, kus kõik
süsteemid on amortiseerunud
ja vajavad lähitulevikus olulises
mahus väljavahetamist.
Kokkuvõtteks võib öelda,
et AS-i Võru Vesi laienemine
osadesse või kõikidesse analüüsitud ÜVV tegevuspiirkondadesse ei tekitaks olulist
muutust vee-ettevõtja poolt
pakutava veehinna kujunemisel, kuid laienemine aitaks
hoida tariiﬁ liituvates piirkondades oluliselt madalamana kui
eraldi tegutsedes jätkates. AS-i
Võru Vesi liitumisel väiksemate
vee-ettevõtetega suureneksid
müügimahud, kuid samas tegevuskulud ei kasvaks märkimisväärselt. Seega on liitumine
oluline ka AS-ile Võru Vesi.
Uuringu terviktekstiga saab
tutvuda AS Võru Vesi kodulehel www.voruvesi.ee.
JURI GOTMANS,
AS Võru Vesi juhatuse liige

Raamatututvustus
7. veebruaril jõudis meediasse
uudis, et riiklikud kultuuri
elutööpreemiad pikaajalise
väljapaistva tegevuse eest pälvisid sel aastal kirjanikud
Leelo Tungal ja Viivi Luik ning
loodusemees ja mõtleja Fred
Jüssi.

Kahe maakonna lauatennisesõbrad Tsoorus.

Tsooru lauatennis vallutamas maakondi
Sügisel Tsoorus alus pandud
lauatennisevõistluste sarjale on
võtmas üha suuremat kõlapinda. Kui alguses tulid kohale
huvilised oma vallast, siis nüüdseks on Tsoorus toimuvat oma
kohalolekuga toetama hakanud
ka Põlvamaa lauatennisemängijad. Võisteldakse kord kuus.
Üks asi on võistlus, teine aga
uute kontaktide loomine, lauatennise olemasolu propageerimine, talvise vaba-aja sisustamise mitmekülgsemaks muut-

mine. Pärast võistluspäeva
lõppu tunned ennast palju
reipamana.
Tsooru lauatennisevõistlused on avanud järgmise akna
meid ümbritsevasse. Mitte
ainult siin ei käida võistlemas,
vaid oleme saanud mitmeid
vastukutseid teistele võistlussarjadele. Viimane neist olid
võistlused Tallinnas Kristiine
spordikeskuses.
Kuigi igal võistluspäeval
selgitatakse välja paremusjär-

jestus ja antakse kaasa punktid
mai kuus toimuvale lõppvõistlusele, ei ole selles mängus
kaotajaid. Kui ongi, siis ainult
mõni kilogrammike kogutud
kehakaalust. Kui oskad sinagi
reketit käes hoida, tule liitu
meiega. Oleme üks suur heatahtlik perekond, kes ei pea
piinlikkust tundma ei oma
vanuse, soo ega oskuste pärast.
Järgmine kokkusaamine
juba 10. märtsil kell 14 Tsooru rahvamajas.

Leelo Tunglalt on nende
aastakümnete jooksul ilmunud
ligi 90 raamatut, viimase aja
tuntuimad on "Seltsimees
laps ja suured inimesed"
ning "Samet ja saepuru ehk
Seltsimees laps ja kirjatähed,” sest nende põhjal valmis ﬁlm. Autobiograaﬁlistel
jutustustustel põhineva ﬁlmi
esilinastus oli eelmisel aastal.
Viivi Luige tuntuim teos
„Seitsmes rahukevad” ilmus
1985. aastal, selle mõtteline järg
„Varjuteater” aga 2010. aastal.
Ka need on suuresti autobiograaﬁlised, aga romaani
vormis. „Varjuteater” on kaasajale omaselt pisut esoteerilises
võtmes.

Fred Jüssi nimi ei vaja
tutvustamist, samuti mitte
Urmas Oti oma. Raamatus
„Mister Fred” sisaldub Urmas
Oti viimane intervjuu 7. septembril 2008. aastal, mil ta
küsitles legendaarset looduseuurijat ja -fotograaﬁ Fred Jüssit.
Raamatust leiab ka valiku Jüssi
esseedest, artiklitest, märkmetest ja fotodest.

Millistes Võrumaa raamatukogudes (sealhulgas Antsla
valla omades) huvipakkuvad
raamatu olemas on, seda saab
vaadata internetist

vorumaa.webriks.ee
LIANA ALLAS,
Linda raamatukogu
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OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

Antsla turuplatsil
9. märtsil
kell 9-12

Tänud rajameistrile!

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

Märtsikuu lehe materjalid palume saata
kalev@antsla.ee 18. märtsiks.

