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Lauri Tamme eestvedamisel valmis Tamme- Suvised toimetused!
Lauri tamme juurde auvärav ja pink
P uukunst ipäevadest meil
Antsla vallas on saanud juba
traditsioon. Seekord algasid
need 4. augustil, lõpetamine
toimus pühapäeva, 9. augusti õhtul Urvastes TammeLauri tamme juures. Ilus õhtu
ja sume suveilm tõi rahvast
kokku hulgaliselt, viimastel
tulijatel oli tegemist, et autole
tamme juurde viiva tee ääres
kohta leida. VII puukunstipäevade “Pargist parki” raames
valmis seekord auvärav ja
tammelehepink Tamme Lauri
tamme juurde. Kui varasemalt
on kogu au endale saanud valmiv pink, siis seekord oli põhirõhk auväraval. „Värav on
läbi aegade olnud tugev sümbol. Kui nüüd Tamme Lauri
tamme juurde minek, siis jääb
seljataha argipäev ja tusamõtted ning väravast läbi astudes
oled satt unud pühasse paika,
kus ootab mõtiskluseks ja paremaks inimeseks saamiseks
väike tammelehepink”, sõnas
õhtu avasõnad Antsla valla kultuuri-ja noorsootööspetsialist Merle Tombak. Valminud
taieste autoriteks ja loojateks
on skulptorid Lauri Tamm,
Kahrut-Silvester Vilbaste, Anna
Otsolainen, Mari Hiiemäe ja
Silver Rannak. Lauri Tamm sõnas, et teda võlus ülesande juures nimemaagia, on ta ju vana
tamme nimekaim. Pühapäeva
õhtul tuli skulptoritel täita veel

Väravad
üks meeldiv kohustus – istutada sirguvasse tammeparki
ka oma tamm meeskonna
poolt. Nime ja mõttega mängides – kas kasvama sai järgmine
Tamme-Lauri tamm?
Vallavanem sõnas rahvast
tervitades: „Miks just Tamme-Lauri tamme juures, et kus
see park siin on, kui puukunstipäevade nimetus on „Pargist
parki”? Varasemalt on seda tehtud erinevates parkides. Aga
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kui mäletate, siis mõni aasta
tagasi sai siia istutatud sada
tamme, need alles kasvavad.
Seitsmendat korda toimuvad
need päevad. Seitse on selline
õnne- ja maagianumber paljude jaoks. On hää meel täna
siin suure hiiglase, meie valla
sümboli all seista. Suure tõenäosusega kestab see tamm
veel, kauem kui meie ja isegi
meie järgmised põlved.”

Vana tamme juures võeti üles
lauluviis ja keerutati tantsu.
A it ä h Ta m mõt üt r i k ud,
Ur va ste sega a nsa mbel ja
kapell ning Koidu Tähed. Aitäh
Urvaste Külade Selts, Werton, Sän&Män OÜ, Margus
Tammsalu, Rein Voor, Jaanus
Vaiksaar, Endel ja Gert Neeve,
kes sündmuse korraldamisel
kaasa aitasid.

ja lahendame ülesannet ositi.
Augusti viimasel nädalal koguneme õpetajatega ja plaanid
A ja B saavad kindlasti tõsiselt
läbitöötatud. Õpetajad teevad
kavasid ja osalevad koolitustel,
et e-õppeks paremini valmistuda, uusi oskusi ja meetodeid
omandada.
Selle õppeaasta üheks oluliseks eesmärgiks on sallivuse
ja hoolivuse arendamine. Distantsõppe perioodi üheks raskemaks ülesandeks oligi erilist
tuge vajavate õpilastega töö korraldamine. Aga teema ei puuduta ainult seda perioodi ja
tugiteenuste pakkumist, vaid
igapäevast toimetamist laste
heaolu/turvalisuse tagamise
nimel. Andestamist, teistega
arvestamist tuleb harjutada,
õppida ja eksimustest õppides
tuleb kogemused talletada. Sellest aastast on 7.klassidel ka
KiVa klassijuhatajatunnid.
Aasta 2020 on Antsla Gümnaasium 75 juubeliaasta. Planeeritud üritusi on rohkelt,
ettevalmistused juba tehtud. Missugused nendest saa-

vad toimuma, sellest teatame
juba edaspidi. Kindlasti oleme
otsustanud korraldada Aksel
Kersna 100. sünniaastapäevale pühendatud konverentsi
ja kergejõustikuvõistlused
septembris.
Üheks koolialguse rõõmusõnumiks on kindlasti meie kooli
õpilaste arvu suurenemine:
1.klassis alustab 32 ja 10.klassis 21 õpilast. Hetkel on koolipere suuruseks 315 õpilast,
seda on 30 rohkem möödunud
sügisest.
Meie kooliperes alustab inglise keele õpetaja ja 4b klassijuhatajana Tiina Tirgo ja
sotsiaalpedagoogi ametis Teri
Voomets.
Selle aasta üheks väljakutseks oli jaanuarist alanud
C-korpuse renoveerimine, st
ümber tuli korraldada kehalise kasvatuse, tantsuõpetuse,
töö- ja tehnoloogia õpetuse tundide andmine. Olime eelnevalt
mures, et kuidas ehitustöö võib
tavapärast õppetööd häirida.
Nagu te teate, seda muret meil
ei tekkinud. Ehitaja sai toime-

tada vastavalt oma vajadustele ja juuli lõpuks oli aktiivne
ehitustöö lõppenud, jäänud on
vaid ruumide sisustamine.
Nüüd saame rääkida juba
kaasaegsetest tööruumidest
kolmandikus koolihoones.
Septembrist on taas avatud
laupäevane saun kõigile soovijatele. Avamine ja lahtiste
uste päev renoveeritud C-korpuses on 1.septembril pärast
aktust. Huvilistel kaasa võtt a
vahetusjalanõud.
Mida saame me kõik ise teha,
et meie tavapärane elurütm
saaks taastatud ja haigusjuhtumeid ei oleks?
Eelkõige hoia distantsi, väldi
igati rahvarohkeid siseruumides toimuvaid üritusi, pese tihti
käsi, haigena ei tohi minna/
tulla kooli või tööle, st mistahes haigussümptomite korral
kahtlusta koroonat ja pöördu
perearsti poole.
Lõpetuseks üleskutse. Iga
laps, igal koolipäeval jalutab
hommikul koolimajani vähemalt 100 meetrit, see tähendab,
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vallavanem
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Sel aastal on kõik teisiti
Möödunud õppeaasta tõi kaasa
rohkem üllatusi, kui meile
oleks meeldinud. Kuidas siis
sel kooliaastal õppetöö on korraldatud? See küsimus on kõigi
suul. Meie teeme oma plaane
sel aastal kahes vaates: plaan
A ja plaan B. Plaan A tähendab,
et õppetöö toimub koolimajas
ja kõik toimetused on tavapärased, võib-olla lihtsalt õppereise ja liikumist väljaspool
maja on vähem. Plaan B tähendab muidugi taas täielikku või
osalist distantsõppele üleminekut. Valitsus on lubanud, et
üleriigilist hariduselu korralduse piiranguid ei kehtestata,
st et kool läheb distantsõppele
vaid siis, kui meie piirkonnas tekib tõsine haiguslevik.
Samuti on lubatud korraldada
õppetööd osaliselt koolimajas,
näiteks 1.-3.klass ja lõpuklassid
on koolis ning ülejäänud klassid kodus või nooremad õpilased koolis ja vanemad õpilased
kodus. See toob kaasa muidugi
veel rohkem segadust nii kodudes kui ka koolis. Aga võtame
üks kuu, nädal, päev korraga

Head lugejad! Suvi on möödunud linnutiivul. Kui tavaliselt annab
märku suve lõpust Hauka Laat, siis sellel korral on läinud teisiti.
Kaarte on seganud nii teede ehitus kui ka viirushaigus. Õnneks
teede ehitusel paistab lõpp. Suures plaanis on jäänud veel paika
panna viimased kivid ja värskele asfaldile on vaja tõmmata valged jooned, aga see ei tähenda veel, et Antsla vald on valmis ehitatud. Kindlasti mitte, veel on mitmed pooleliolevad ehitused. Suurt
rõõmu tunnen selle üle, et alates 1. septembrist saab kasutama hakata värskelt remonditud Antsla Gümnaasiumi C-korpust, kuhu
mahuvad võimla, aula, tööõpetuse klassid, lasketiir, jõusaal ja linnasaun. Pidevat remonti vajavaid valla hooned, teed ja tänavad
paraku otsa ei saa. Vabariigi valitsus on andnud täiendavat toetust nii teede korrashoiuks kui ka lisa investeeringuteks. Antsla
vallavalitsus tegi omapoolsed ettepanekud vallavolikogule lähtudes peamiselt valla arengukavast. Ettepanekud arutati eelnevalt
läbi vallavolikogu ühiskomisjoni istungil. Volikogu kiitis heaks
uue teehoiukava, mille järgi jaguneb 236 900 eurot järgmiselt:
• Täiendav lisaraha Lusti külas Pika tee rekonstrueerimiseks ja
Uue-Antsla kergliiklustee rajamiseks - 25 000 eurot.
• mustkattega teede ühekordseks pindamiseks 50 000 eurot;
• kruusateede kahekordseks pindamiseks 80 000 eurot;
• Kruusateede remondiks 81 900 eurot.
Tõsi, teede pindamise töödeks tuleb läbi viia hanked ning need
viiakse ellu 2021 aastal.
Lisainvesteeringute raha, kokku 370 000 plaanime kasutada
järgmiselt:
• Antsla vallamaja parkla ja haljasala rajamiseks 70 000 eurot;
• Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse hüdroisolatsiooni- ja drenaažitöödeks ning majasisesteks parandustöödeks 200 000
eurot;
• Noortekeskuse ruumide rekonstrueerimiseks 100 000 eurot.
Hea meel on selle üle, et väiksemad üritused on saanud siiski
toimuda nagu 25. Uhtjärve jooks, Vana-Antsla teatriaida etendused, Kraavijämm, Kaika rattamaraton, 7. puukunstipäevad, Antsla
tänavakorvpalliturniir, eripärased Vunki mano loometalgud.
Soovin, et septembrist saame enam-vähem normaalse eluga
edasi minna! Kõigile koolijütsidele ilusat kooliaasta algust!

Aksel Kersna 100. sünniaastapäevatähistamine

11. septembril 2020

MEENUTADES AKSEL KERSNAT
- VILISTLASTE JA ÕPILASTE KOHTUMISED kell 9.00 AntslaGümnaasiumi aula s

kell 12.00 AntslaGümnaasiumi staadionil
Osalevad piirkonnakoolideõpilasedjatäiskasvanud/vilistlased
Võistlusalad:
KOOLINOORED
U18

(sünd. 2003-2004)

lühimaajooks, kaugushüpe, pallivise/odaviseja
pikamaajooks
100m; kaugus; kuul; ketas; oda; 800/1500m

NAISED (alates20-34a) 100m; kaugus; kuul; ketas; oda; 800m
MEHED (alates20-39a) 100m; kaugus; kuul; ketas; oda; 1500m
NAISVETERANID

100m; kaugus; kuul; ketas; oda; 800m

MEESVETERANID

100m; kaugus; kuul; ketas; oda; 1500m

(alates35a)

(alates40a)

Igaalakolmeparemat autasustataksediplomi/medaliga

et kooliaasta lõpuks on ta käinud 35 km!
Ole terve ja kohtume 1.septembril kell 10.00 aktusel kooli
õues.

K M
Antsla Gümnaasiumi direktor
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Info Antsla valla sotsiaaltoetuste kohta
Antsla valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused jagunevad
kaheks: perekonna sissetulekust mittesõltuvad toetused ja
perekonna sissetulekust sõltuvad toetused. Järgnevalt annan
ülevaate enam küsimusi tekitanud toetuste kohta. Lisainfot
erinevate toetuste ja nende
taotlemise kohta saab Antsla
valla kodulehelt, sotsiaaltöö
spetsialisti kabinetist, meili
teel maiu@antsla.ee või telefonil 53425707

Annika ja Tanel Tamme Viinamäe kinnistu
Tsooru külas

Sissetulekust
mittesõltuvad toetused:

gistreerimist 200.- eurot ja
pärast lapse 1,5 aastaseks saamist 300.- eurot.
• kooli alustamise toetussummas 100.- makstakse
välja lapsevanema avalduse
alusel lapse esimesse klassi
astumisel, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on
rahvastikuregistri andmetel
Antsla vallas.
• matusetoetus- summas 250.makstakse matuse korraldajale sur matunnistuse
esitamisel avalduse alusel,
kui lahkunu viimane rahvastikuregistrijärgne elukoht
asus Antsla vallas.

perekonna kõikidest sissetulekutes (netopalk, riiklikud
rahalised hüvitised, stipendium, elatistraha jne) sotsiaalhoolekande seaduse alusel
määratud põhjendatud eluasemekulude mahaarvamist kuus
kasutada summa, mis on alla
kahekordset riiklikku kehtivat toimetulekupiiri.
2020. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele
või perekonna esimesele liikmele 150 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir
on 2020. aastal 180 eurot kuus.
Perekonna teise ja iga järgmise
täisealise liikme toimetulekupiir on 120 eurot kuus.
• toetus ravikulude, raviteenuste või abivahendi
soetamise hüvitamiseksmakstakse kokku kuni 100.eurot ühe pereliikme kohta

aastas avalduse ja kuludokumentide alusel.
• toetus haridusasutuses
lapse toitlustamiskulude vabastamiseks või hüvitamiseks- toetust makstakse kuni
100% teenust osutava isiku
määratud hinnast. Avalduse
alusel ja vormistatakse kuni
kaheks kuuks.
• toetus koolitarvete, riiete ja
jalanõude soetamiseks- toimetulekuraskustesse sattunud isikule kulude katmiseks
makstav toetus. Makstakse
iga taotleva õpilase kohta
55.- euro ulatuses kuludokumentide esitamisel ühe kalendriaasta jooksul.

eramute kategoorias tiheasustusalal:

• sünnitoetus- makstakse
välja kahes osas lapsevanemale, kelle lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on
Antsla vallas. Toetust makstakse lapsevanema avalduse
alusel peale lapse sünni re-

talude ja maakodude kategoorias:

Kasside ja koerte pidamisest Antsla vallas

Antsla valla „Kaunis kodu 2020”
Tänavused Antsla Vallavalitsuse „Kaunis kodu” tunnustuse pälvinud kodud on
Juta Mõtsa Salu kinnistu Uue-Antsla külas
Eva Põldsepa Kooli tee 20 kinnistu Antsla linnas
Vaike ja Aare Õlijase
Põllu tn 22 kinnistu Antsla linnas;
Annika ja Tanel Tamme Viinamäe kinnistu Tsooru külas
Helve Kavanti pere Villike kinnistu Lümatu külas
Lily Keerovi ja Kaido Sõmeri Kalda kinnistu Savilöövi külas;

asutuste ja ettevõtete kategoorias:

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik OÜ Nõiariigi kinnistu Uhtjärve külas

Tänavused tunnustuse pälvinud kodude omanikud on kutsutud Võrumaa valdade ühisele tunnustusüritusele, mis toimub
eelmisel aastal presidendi tunnustuse saanud Liblikaaias.
Palju õnne kõigile tunnustusesaajatele ning rõõmu, rahulolu
ja aega oma tehtu nautimiseks!
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Lp pakendikonteinerite
kasutajad!
Suve jooksul on koostöös taaskasutusorganisatsioonidega paigaldatud Antsla valla territooriumile uusi konteinereid ja lähiajal peaks lisanduma veel mõned. Kuna kahjuks ei ole pakendite
äraveoga tegelevatel ettevõtetel võimekust konteinereid sagedamini tühjendada, siis on mõned konteinerid pidevalt ületäitunud. Võimalusel proovige siis kasutada teisi konteinereid, näiteks
Antslas vallamaja parklas olevat konteinerit.
Suuremad pakendikogused viige jäätmejaama. Antsla jäätmejaam on avatud teisipäeval ja kolmapäeval 9.00 – 14.00, neljapäeval ja reedel 13.00-18.00 ja laupäeval 9.00-14.00.
Hetkeseisuga asuvad pakendikonteinerid Antsla vallas järgmistes kohtades:
• Antsla linn, Raudteejaama ring 1, Hauka parkla
• Antsla linn, F.R. Kreutzwaldi 1, vallamaja parkla
• Antla linn, Kooli tee 14, koolimaja katlamaja ees
• Antsla linn, Tsooru mnt 1b, staadio vastas Estakaadi teel
• Haabsaare küla, Biopuhasti tee, kortermajade juures
• Kobela alevik, Kest tn 42, Linda Rahvamaja ees
• Kobela alevik, Aia-Puhkeala, Aia tn 5 parklas
• Kraavi küla, Risttee, kortermajade kõrval
• Kuldre küla, Kuldre kool, koolimaja
• Kuldre küla, Keskuse tee, vallamaja parkla
• Lusti küla, Raudtee tn 42, Jäätmejaam
• Tsooru küla, Kuussalu, poe kõrval parklas
• Roosiku küla, Lepistu kool, Lepistu koolimaja juures
• Rimmi küla, Bussipeatuse, bussipeatuse juures
• Urvaste küla, Urvaste Seltsimaja, Urvaste Seltsimaja juures
• Urvaste küla, Urvaste, kortermajade juures
• Uue-Antsla küla, Pargiääre, maja nr 1
• Uue-Antsla küla, Vahtramäe, maja nr 3
• Uue-Antsla küla, Puurkaevu, Edasi
• Vaabina küla, Kastani, kortermajade juures
• Vana-Antsla, Antsla mnt 1, kaupluse juures
• Visela küla, Visela-Elamu tee L1, pumbajaama juures
• Ähijärve küla, Suuremäe, külastuskeskuse juures

Omavalitsuse üheks ülesandeks on hulkuvate loomade
püüdmise korraldamine ning
varjupaika suunamine. Kuna
inimeste mõtlematusest tingitud hulkuvate loomade suur
arv kulutab nii vallatöötajate ajalist ressurssi kui on ka
üsna suur kulu, rääkimata
sellest, et paljud varjupaika
viidud loomad, kes pole harjunud inimeste lähedusega, tuleb kahjuks magama panna,
siis palume inimestelt vastutustundlikku käitumist lemmikloomade pidamisel.
Tavaline on olukord, kus võõrast kassi, kes on koduõuele tulnud, toidetakse pikemat aega,
kuid kui kassil on pojad sündinud, pöördutakse vallavalitsusse, et kass koos poegadega
ära varjupaika viidaks. Üle
nelja kassi ühest kohast käsitletakse kolooniana ning nende

Sissetulekust sõltuvad
toetused:
Isik loetakse toimetulekuraskustesse sattunuks, kui
tema perekonnale jääb pärast

varjupaika viimise eest tuleb
tasuda arvestatav summa.
Palun ärge hoidke oma isiklike lemmikloomade toidunõusid võõrastele loomadele
kättesaadavalt, et need ei harjuks käima teie õuel toitu otsimas. Vabalt ringi hulkuvad
lemmikloomad levitavad ka
haigusi. Päris palju on juhtumeid, kus meie vallast varjupaika viidud kassidel leitakse
kassikatk.
Samuti tuleks oma kassid-koerad, kes ei ole mõeldud järglaste saamiseks, lasta
steriliseerida, et ei peaks hiljem tegelema poegadest lahtisaamise probleemiga, kui uut
kodu ei ole võimalik leida ning
looma varjupaika loovutamine
maksab raha. Nii ongi kahjuks
levinud ka olukorrad, kus kassipojad, aga ka koerakutsikad
sokutatakse kas võõrale õuele

või jäetakse lihtsalt põldude
vahel tee äärde.
Pidev probleem, eriti asulates, on hulkuvad või ka omanikuga koos liikuvad lahtised
koerad. Kuigi omanik on kindel, et koer ei ole ohtlik, siis
võõras inimene ei saa seda kuidagi teada, eriti hirmutavad on
haukuvad lahtiselt jooksvad
koerad lastele. Omapäi hulkuvad loomad tekitavad palju
meelehärmi ka kinnistuomanikele, kelle territooriumi need
loomad reostavad. Loomaomanikud, kes lasevad oma koertel-kassidel vabalt ringi liikuda
- palun püüdke end lihtsalt
panna teiste inimeste olukorda.
Sellel aastal liitus Antsla vald
lemmikloomaregistriga. Loomaomanikel on registris oma
looma andmetele ning loomaga tehtavatele registrikannetele vaba ligipääs. Kui soovite
abi looma registrisse lisamisel,

M P
Sotsiaaltöö spetsialist

pöörduga Antsla vallavalitsuse
keskkonnaspetsialisti poole.
Kui koeraomanikud üldjuhul lasevad oma lemmiku
kiibistada, siis palume ka kassiomanikel mõelda selle toimingu tegemisele. On olnud
olukordi, kus kass on tänaval
autolt löögi saanud ning viiakse
varjupaika. Kiibistatud looma
omanikule on võimalik infot
jagada loomaga juhtunu kohta,
seega ei pea omanik oma looma
saatusest teadmatusesse jääma.
Samuti saab omanik kiibistatud looma kohta kiiremini
info, kui lemmik on kogemata
kodust minema jooksnud.
L o o d a me, e t i n i me s t e
su ht u m i ne lem m i k loomade pid a m isse muut ub
vastutustundlikumaks.

L N
keskkonnaspetsialist

KredEx katab maja terviklikku renoveerimist kuni
50 000 euro ja suvekodu puhul kuni 30 000 euro
ulatuses
On ilmselt päris palju koduomanikke, kes just suvel teevad
plaane kodus-suvilas suuremate remonditööde osas - soojapidavad uued aknad, fassaad,
pööningu-katuse soojustamine
või uus küttesüsteem. Tänavu
tasub ettevõtlikel inimestel
aga tõsiselt nende mõtete realiseerimisele mõelda, kuna
kodumaja terviklikul kordategemisel võib energiatõhusust
tõstvate tööde osas saada kuni
50 000 eurot ja suvekodu puhul kuni 30 000 eurot toetust
KredExilt.
Ka võr umaalastel tasub
rekonstrueerimistoetusele
tõsiselt mõelda, kuna korraliku
ehitusfirma poolt projekti alusel tehtud töödega saab endale

nägusa ja soojapidava elamise,
mille ehitustööde maksumusest kuni 50 protsenti - maksimumsummas 50 000 eurot
- saab toetusena KredExilt.
KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi
Triin Reinsalu sõnul tuleb esimese sammuna ehitisregistrist
kontrollida, et hoone on registrisse üksikelamuna kantud
ning mis on selle kasutuselevõtu aasta - toetust saab küsida
enne 2000. aastat ehitatud ja
kasutuselevõetud hoonetele.
Juhul kui on soov korda teha
hoopiski oma suvekodu, siis ka
selle renoveerimisel on võimalik saada toetust - tööde maksumusest kuni 30% või kõige
rohkem 30 000 eurot.

“Paljud eelistavad põhjusel
või teisel võtta ette oma elamise
osalise renoveerimise ehk teevad erinevaid töid etapi kaupa
- näiteks uued aknad, soojustatud fassaad või soojustatud katus, ahikütte asemel
maasoojuspump jm,” kirjeldab Reinsalu. “Ka selliste tööde
planeerijatel tasub kindlasti
tingimustega tutvuda ja toetusavalduse esitamist kaaluda,
kuna energiatõhususe parandamisele suunatud töödele on
võimalik saada toetust kuni 30
protsendi ulatuses tööde maksumusest ja maksimumsummas 20 000 eurot.”
Oluline on, et kodu või suvemaja tervikliku renoveerimise
taotluse eelduseks on nõuete-

kohane projekt ja kolm võistlevat pakkumist ehitusalal
tegutsevalt ettevõttelt. Osalise
rekonstrueerimise puhul on
samuti vaja kolme pakkumise
olemasolu.
Rekonstrueerimistoetust
saab taotleda üksikelamu,
ridaelamu või kaksikelamu
sektsioon, kahe kor ter iga
elamu või ridaelamu, samuti
suvila või aiamaja omanik.
Ehitustöödega võib alustada kohe pärast taotluse esit a m i s t . Va at a t äpsem a id
tingimusi www.kredex.ee/
majaduueks
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Investeeringute aasta
Aasta 2020 jääb ajalooannaalidesse kohe kindlasti kui aasta,
mil Antsla valla territooriumil tehti investeeringuid mahus mida pole varem nähtud
ega näe arvatavasti ka lähemas
tulevikus. Lisaks riigi ja omavalitsuse investeeringutele panustas ka erasektor.
Balti Steelarc on ettevõte, mis
enamusele meenub erinevate
sündmuste ja ürituste toetajate
nimekirjast.
Järgnevalt väike ülevaade
ettevõttest
Ettevõte kolis oma tootmise
Soomest Eestisse, Antsla endise
mööblitööstuse WERMO hoonetesse 7 aastat tagasi. Tollal alustati kõigest 4 töötajaga.
Tänaseks, mil ettevõtte on just
lõpetanud tootmise ülekolimise uude, Kobela tööstusalal
valminud tootmishoonesse on
töötajate arv kasvanud 25 -ni
ning juba aasta lõpuks jõutakse
järgmise ümmarguse tähiseni.
Investeering uude hoonesse
mahus ~1,5 miljonit eurot tulenes vajadusest suuremate ning
tänapäevaste tootmispindade
järele. Loomulikult kaaluti
põhjalikult kas rajada tootmishoone maapiirkonda või
linna. Kuna Antsla vallavalitsus oli samal ajal taotlemas
toetust Kobela ettevõtlusala
taristu korrastamiseks (vesi,
kanalisatsioon, valgustus ja
teed) oli see ettevõttele kindlasti üheks argumendiks miks
jäi kaalukausile ikkagi Antsla
vald. Teine ja mitte vähem oluline oli asjaolu, et kohapeal
välja koolitatud töötajad (20)
elavad ettevõtte lähiümbruses
- 25 km raadiuses. Neid aga nt
Tartu või Tallinna piirkonda
kolides nii lihtsalt kaasa ei võta.

Lusitaania teetigu
Baltic Steelarc tootmishoone
Mida head ja huvitavat nad
seal ilusas sinises „karbis“ teevad. Ettevõtte toodangust 90%
moodustab eksport. Sellest
omakorda valdav enamus läheb
Soome. Koronakriisi alguskuudel kahanes eksport enam kui
poole võrra. Tänaseks on eksport aga hakanud tasapisi taastuma. Samas tõi kriis juurde
uusi kliente. Nii on nt hakatud valmistama ahjusid tünnisaunadele. Viimaste järele on
kriisiaeg Euroopas tervikuna
nõudlust kasvatanud. Lisaks
kõigele muule täidetakse võimalusel ka nn üksiktellimusi.
Mida täpsemalt tehakse, ei
peeta vajalikuks laiemalt kuulutada. Parim reklaam on hea
soovitus kliendilt kliendile.
Kogu tootmine on automatiseeritud ja paljuski ka digitaliseeritud. Põhitoodanguks on
ning arvatavasti ka jääb, toot-

F: K J
misseadmed klaasitööstusele.
Täpsemalt klaaside karastusseadmed. Et tegemist on nn
Mercedes hinnaklassi kuuluva toodanguga, annab see
võimaluse küsida ka vastavat
hinda. See omakorda võimaldab maksta töötajatele konkurentsivõimelist töötasu.
Nagu ettevõtte tootmisjuht
V. Andritski ütles on töötajad
ettevõtte A ja O. Uues hoones on
nende töötingimuste eest hea
seistud ning parendamine jätkub. Uue tootmishoone mahud
võimaldavad heades majanduslikes oludes tööd pakkuda kuni
40 –le inimesele. Artikli ilmumise hetkeks on kerkinud ka
valmistoodangu hallid. Seejärel saab vajaduste ja võimaluste
tekkimisel mõelda järgmistele
investeeringutele. Antsla vallavalitsus loodab, et selline vajadus võimalikult rutt u saabub

ning püüab vastavalt võimalustele ka omalt poolt sellele kaasa
aidata.
Baltic Steelarci investeeringud on andnud pisikese tõuke
ka Kobela aleviku korterituru
arengule. See omakorda näitab, et iga lisanduv töökoht toob
kasu kogu piirkonnale.
Rohkem kliente ja tellimusi
soovides!

K J
arenguspetsialist

Kaikamäel lauldi Tormise ja regilaulu auks
6. augustil kogunes Karula rahvusparki Kaikamäele rohkem
kui sada Tormise loomingu
ja regilaulu sõpra, et laulda
Veljo Tormise auks tema 90.
sünniaastapäeval. Lauldi nii
Tormise loomingut kui vanu
regilaule.
Tormise koorilaulude laulmist rahvapärases võtmes võttis eest Celia Roose. Vahetekstid
regilaulutraditsiooni ja Tormise erakordusest olid koostatud ja ette loetud Riina Roose
poolt.
Rahva hulgas laulsid kaasa
ka muusikaõpetajad Mall
Ney ja Ave Tuhkur Tallinnast
ning mõlemad kiitsid igatpidi
hästi korraldatud ja läbimõeldud LAULU PIDU. Mall nentis,
et Tormise laulud olid hästi
valitud ja kokku tulnud koorile jõukohased. Kuigi partiid
tundusid lihtsad, kõlasid need
Kaikamäel kokku uhkelt, mitmekesiselt, rikkalt ja seda kõike
tänu koorijuht Celiale. Veel tõi
ta esile, et laule õpetati ainult
ette lauldes mitte klaveril saates
– kõlas ainult laul. Riina Roose
uusi teadmisi sisaldavad vahetekstid moodustasid koos lauludega kokku võimsa terviku,

mis päädis suure regilaulupeoga kus lauljateks olid paljud erinevad eestlauljad. Kauni
visuaali moodustas ka lauljate
silme ees ja dirigendi seljataga
asuv omavalmistatud toitudega
külluslikult kaetud laud. Kõik
maitses imeliselt.
Ave Tuhkurile avaldas muljet tugev kogukonna õhustik.
Rahvalaul on siin loomulik ja
orgaaniline elu osa. Olulist inspiratsiooni andis peole ka ümbruskond oma kaunite Kaika
kuplitega. Ave: „Kui mujal
Eestis kõlasid Tormise juubeli
puhul tema loomingust seaded,
siis Kaikamäel kõlas TORMIS ja
selle poolest erines see laulupidu ülejäänud Eestis toimunud kontsertidest. Iga inimene
sai ise laulda ja kogeda Tormise
loomingut ning nii jõudis see
palju lähemale.“
Aitäh kõigile regilaulu ja
Tormise sõpradele, kes Kaikamäele kohale tulid, et üheskoos laulda. Regilaule laulsid
eest Tuule Kann, Celia Roose,
Meelika Hainsoo, Urmas Kalla,
Lauri Õunapuu, Triin Vissel,
Meel Valk, Maarja Oras, Minni
Oras; Koidu Ahk, Epp Margna
jpt;

Võõrliik lusitaania teetigu
Antsla vallas
Antsla linna piiril Villaliina tänavalt Kollino poole on tekkinud
lusitaania teeteo koloonia.
Tegemist on silmapaistvalt suure nälkjaga, täiskasvanud looma
kehapikkus on 7-15cm. Eesti teistest nälkjatest sarnanevad nad
kõige rohkem must- ja suur-seateoga.
Looduslikult on lusitaania teetigu levinud Hispaanias, Portugalis, Prantsusmaal ja Inglismaal. Eestis on lusitaania teetigu
ametlikult registreeritud 2008. aastal. Tegemist on invasiivse
võõrliigiga, mis on Eestisse satt unud puukoolide ning aiatarvete kaupluste sissetoodud materjaliga. Piisava toidu ja soodsate
tingimuste olemasolul on Lusitaania teetigu oma elupaigas suhteliselt paikne. Lusitaania teetigudele sobivad lopsaka taimestikuga niisked alad, eelistades siiski kultuurmaastikke, näiteks
aiad, pargid, teravilja- ja köögiviljapõllud, samuti kasvuhooned.
Aktiivsed on nad hämarikus ja öösiti ning vihmase ilmaga. Lusitaania teetigu toitub meelsasti mahlakatest köögiviljadest, ilutaimedest ja seentest ning teraviljadest.
Lusitaania teeteo värvus võib varieeruda tumepruunist punakate, oranži, kollakate ja beežide toonideni. Pea värvus on enamasti keha värvusest tumedam. Iseloomulik on tallaserva ere
värvus, millel eristuvad tumedamad vaod.
Kuna lusitaania teeteod on kahesoolised ning iga isend võib
muneda suve jooksul kuni 400 muna, siis võib nende levila soodsates tingimustes kiiresti laieneda. Kevadel koorunud isendid võivad juba sügisel ise järglasi anda. Seepärast on oluline lusitaania
teetigusid märgata ning ära tunda, need kokku koguda ja hävitada.
Täiendavat infot lusitaania teeteo kohta saab
https://www.envir.ee/sites/default/files/lusitaaniateetigu.pdf või
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/
liigikaitse/voorliigid/hispaania-teetigu.
Palume leidudest teavitada ka Antsla vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti telefonil 5349 2922 või liana@antsla.ee.

Teade! Kodukompostrite
soetamise toetus
Kohalikel omavalit sustel on võimalik t aot leda
Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu toetust biojäätmete
käitlemissüsteemide soetamiseks, sealhulgas kodukompostrite
ostuks, mida jagada kohalikele elanikele, et soodustada lokaalset kompostimist ning vähendada bioloogiliselt lagunevate jäätmete hulka segaolmejäätmetes.
Sellega seoses soovime välja selgitada, kui suur oleks vallaealnike huvi kodukompostrite soetamise vastu. Palun andke oma
huvist teada kuni 4. septembrini keskkonnaspetsialisti telefonil
5349 2922 või e-posti aadressil liana@antsla.ee.

L N
Antla valla
keskkonnaspetsialist
Riina Roose jagamas eluloolisi seiku Veljo
Tormisest
Pidu kestis ja laule jätkus kui
tammel tõrusid.
Korraldajad MTÜ Kaikamäe
ja Keskkonnaamet.
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Antsla lapsed GLOBE ekspeditsioonil
Viljandimaal
Sammulis

F: C K

Jämmimas
28. juuli hommikust võis Kraavi külas liikudes taas kuulda ja
näha noori muusikuid. Kraavijämmi teine aasta tõi laagrisse osalejaid kaks korda rohkem, kui eelmisel aastal. Laagriliste vanused
jäid valdavalt vahemikku 17-22 ning kõige noorem oli 9-aastane.
Osalejate arvu kahekordistumisest tingituna oli kavas lugusid
rohkem ja 1. augusti õhtul anti 2-tunnine kontsert. Lisaks osalejate arvu suurenemisele, oli ka publikut omajagu, mis võis tingitud olla ka selle aasta kultuurivaesest suvest. Suur-suur tänu
kõigile, kes kontserti kuulama tulid!
Kraavijämmi eripäraks saaks nimetada lugude valimise ja bändide loomise meetodi – noored pakuvad lood, mida nad esitada
tahaks. Sel aastal oli algses valikus üle 50 laulu. Need lood lähevad esimesel laagripäeval ühisele hääletusele ja valituks osutunud lugudele luuakse vajalikest instrumentidest bänd. Sellist
meetodit kasutades ei teki kindlaid bände. Halba see ei tee, sest
siis on noortel võimalus teineteist paremini tundma õppida ja
kõigi laagrilistega suhelda, sest vaba aega tiheda proovigraafiku
kõrvalt pigem napib. Samuti on siis suurem tõenäosus, et laagrilised saavad kaasa teha just nendes lugudes, mis neile endale
päriselt meeldivad.
Suurem osa osalistest oli otseselt seotud Antslaga seotud, aga
praeguseks siitkandist õpinguteks lahkunud. Leidus ka neid, kes
olid nt Tallinnast või Tartust siiakanti satt unud. Kõik esimese
aasta osalejad peale ühe ajateenija otsustasid ka sel aastal tagasi
tulla ja kutsusid ka oma sõbrad-tuttavad kaasa.
Kraavijämmi esindusbänd „Ansambel Kraavis“ ehk 9 laagris
kohtunud noort astuvad Antsla vallas taaskord lavale 28. augustil „Nässu Prallel“ kuue laagris selgeks õpitud lauluga.
Märkige kalendritesse! Kraavijämm 2021 alustab laagriga 27.
juulil ja annab järjekordse mõnusa kontserdi 31. juuli õhtul kell 20.

M V

10.-13.08.20 Viljandimaal
Sammuli puhkekülas toimus GLOBE laager. Õpilasi
oli koos üle Eesti, 1. – 11. klassini, pluss GLOBE vilistlased. GLOBE (Global Learning
and Observations to Benefit
Environment) on ülemaailmne
alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud uurimuslikku
õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega
haridus- ja teadusprogramm.
Antsla kool on osalenud GLOBE
konverentsil aastal 2002, kus
Peeter Jürviste väikese koolipoisina tegi ettekande enda
uurimusest õhu puhtuse määramise kohta samblike abil
ning esitas võrdluse Antsla,
Võru ja Uhtjärve ürgoru kohta.
Stendiettekanded olid tol aastal GLOBE konverentsile valitud Ingrid Pardi ja Triin Anieri
tööd.
Uuesti liitus Antsla Gümnaasium GLOBEga 2018. aastal ning alates sellest on tehtud
ilmavaatluseid. Enamasti vaatlevad ilma 5. klasside õpilased,
kuna loodusõpetuse ainekavas
on teema „Ilm ja kliima“ sees.
Andmeid ilmavaatluste kohta
on senini edastanud õpetaja.
Uuest õppeaastast püüame
reegleid muuta, et andmete
edastajateks oleksid lisaks õpetajale ka õpilased, kes osalesid
GLOBE ekspeditsioonil.
2020. aasta GLOBE ekspeditaioonil osalesid Liisa-Loreena Vär ton, Kristel-Elis
Siidra, Eliise Juur, Berta Varik
ja Tuuli Hommik. Meeskond oli
vapper, asjalik ja teotahteline.
Antsla Gümnaasiumi õpilased
sattusid samasse rühma Muhu
Põhikooli õpilastega ning kogu
ekspeditsiooni vältel tehti tihedat koostööd.

Seitsmest erinevast õpitoast
valisid meie õpilased „Veekeemia“, „Vee-elustiku uurimise“
ja „Mulla“ õpitoa. Lisaks nendele õpitubadele õpetati GLOBE
andmebaasi kasutamist, andmete edastamist ja äppide
allalaadimist ning selle kaudu
info jagamist. Kogu andmebaasi töö toimus inglise keeles.
Õpitubadest saadud andmed
edastasid õpilased GLOBE andmebaasi. Õpitubade praktiline
osa oli huvitav ja juhendajad
oskasid kenasti õpilasi motiveerida ning töid jagada.
Kolmanda päeva õhtuks anti
ülesanne teha näidend teemal „GLOBE ja Covit 19“. Laste
andekus oli vapustav. Antsla ja
Muhu rühmal valmis näidend
näidendis. Õpilasi kiideti väga
hea lavakasutuse ja hea diktsiooni eest. See punt oli ainuke,
kus osales ka õpetaja. Näidendi
moraal oli, et GLOBE päästab
maailma tänu puhtast loodusest saadud võlukäbidega.
Kolmanda päeva ekspeditsioonile sai meie rühm teemaks
„Muld“. Esmalt oli teema pisut
hirmutav, sest kui meilt eelistusi küsiti, siis pakkusime välja
veega seotud teemad.
Ekspeditsiooni alguses püstitasime eesmärgid ja hüpoteesi ning jagasime ülesanded,
kes ja mida tegema hakkab. Et
teada saada, kas meie püstitatud hüpoteesid peavad paika,
tegime saja meetri peale 8
uurimiskohta. Kuues uurimiskohas tegime puuraugud
ja kahes kohas kaeved. Puurimise kohtades tegime 2 puurauku, et teada saada pinnase
kihte ja võtta mullaproovid,
et hiljem määrata mulla värvikood ja struktuur. Kaevete
juures mõõtsime eri kihtide

UUS! Nässu Pralle. Laval Antsla valla
noortebändid.
Wikipedia ei anna selle sõna
paari kohta veel vastust, seega
avame natuke selle sündmuse
tagamaid.
Nässu Pralle - uus noortele
suunatud ja noori kaasav üritus, esmakordselt piirkonnas
korraldatav noorte muusikute
kontsert, kus lavale astuvad
Antsla valla noored s.h Antsla
vallast pärit mujal elavad ja
õppivad noored.
Antsla Kultuuri-ja Spordikeskus korraldas sellel aastal
juba üheteistkümnendat korda
Hauka Rocki pilliõppe päevi,
mis on üks väheseid noortele
suunatud üritusi.
Nässu P ra lle ideek s on
a lgat ad a uu s ja a rend av
noorteüritus.
Me näeme, et ühist musitseerimist ja esinemiskogemust
on noortele väga vaja. Lisaks
muusikalisele eneseväljendusele on probleemseks kohaks

üsna leige huvi Antsla Muusikakoolis õppimise vastu.Käesoleva ürituse raames tahame
noorte muusikute lavale toomisega innustada piirkonna noori
õppima pilli ja tegelema muusikaga, et tagada järjepidevus
ja järelkasv.
Meie eesmärgiks on märgata andekat muusikaga tegelevat noort, kes ehk siiani on
kodus või bändiruumis lihtsalt niisama musitseerinud ja
kelle soov on nüüd tulla publiku ette. Muusikat tegev noor
on eeskujuks teistele noortele
- leiame, et kindlasti on inspiratsiooniks ka neile noortele,
kes sellel korral veel publikus.
On tähtis, et meie valla noored saavad osa kohalikust kultuuri tegevusest.
Hea meel on tõdeda, et antud
kontserdil esinevad noored, kes
olid õppimas ka Antsla KSK
poolt korraldatud Hauka Rocki

pilliõppe päevadel. See näitab,
et kohalikud noored on huvitatud erinevatest projektidest
ning nendes kaasalöömises.
Hauka Rock lõppkontserdil esinemine on küll sündmus omaette, aga näeme, et esinemise
väljundit on ilmselgelt vähe
ning Nässu Pralle annab selleks hea võimaluse.
Noored esitavad nii omaloomingut kui ka erinevaid
arranžeeringuid. Õhtu lõpetab välikino. Välikino fi lmivalik ei ole juhuslik, vaid film,
kus astuvad üles Eesti parimad
80ndate ja 90ndate pop ja rock
bändid.
28 august kell 19 astuvad
Antsla Nässmõisa järve kaldal
lavale:

Kärbikud
Sanna Sööt
Herbert Konnula ja
Sten-Kaimar Abel

MTA
Tsõõrik
V.Ä.L.K
Ansambel Kraavis
Valgustatud järvekaldal kostub sinu kõrvu noorte muusikute looming ja öökino viib
sind rändama nostalgia radadele ning Sinu maitsemeeli paitavad maitsemeistrite toodang.
Olete oodatud.

M T
Antsla Valla kultuuri-ja
noorsootööspetsialist

T P
Antsla KSK kunstiline juht

Globe ekspeditsioonil osalenud õpilased
paksused, määrasime mulla
koodid, kontrollisime mineraalide olemust ja määrasime
mulla lõimise. Kõik puuraugud
ja kaeved hiljem tasandasime.
Kuna uurimiskoht asus oru
veerul, siis määrasime ka nõlva
kalde. Ekspeditsiooni teises
osas koostasime inglise keelse
kokkuvõtte tööst, tegime esitluse ning rapotri. Iga kaevest ja
puurimiskohast saatsime andmed GLOBE keskkonna kaudu
andmebaasi.
Neljandal päeval toimus viktoniin seoses GLOBEga, mille
me võitsime. Seejärel tuli kogu
ekspeditsiooni tulemus ette
kanda. Kuna auväärses žüriis
oli lisaks eesti teadlestele kaks
ameerika saatkonna liiget, kandis Berta Varik meie ettekande
ette inglise keeles (kiitus Antsla
inglise keele õpetajatele) ning
Muhu noormehed täiendasid
ja selgitasid slaide eesti keeles.
Töö sai väga suure heakskiidu.
Hoiame pöialt, et võit tuleb
meie noortele!
GLOBE mängud koosnesid
neljast osast: lipumasti kõrguse mõõtmine (mille arvutamine õnnestus meil 100%),

kõige aluselisema segu koostamine (kus rühma leidlikkust
väga kiideti, kuna mitte keegi
polnud varem kasutanud selles
mängus järvelupja); erinevates
kohtades olevate temperatuuride võrdluses tuli leida kaks
kohta, kus oleksid temperatuurid kõige erinevamad ja neljas
mäng oli aliase põhimõttel,
kus tuli rühmajuhil GLOBEga
seotud sõnu seletada, et rühm
need ära arvaks.
Kuna Antsla ja Muhu meeskonnal läks väga hästi, siis just
nendel oli au langetada laagri
lipp.
GLOBE ekspeditsiooni kohta
kava on https://www.globe.
ee/2020/06/30/globe-oppe-ekspeditsioon-2020/ Rohkem pilte
ia infot: https://looduskoda.blogspot.com/2020/08/globe-sammuli-10-130820-ag.html
Ekspeditaioonil osales õp
Ülle

Ü A
Antsla Gümnaasiumi õpetaja
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Koduaia Tomorrowland
Ühel ilusal juulikuu päeval helises minu telefon ja ma ei saanud täpselt aru, mis toimuma
hakkab. Sain aru, et mingit festivali tahetakse üle kanda suuremalt ekraanilt kui televiisor.
See oli ka kõik. Ja kui ma siis
25. juuli õhtul sellele üritusele
jõudsin, olin ma meeldivalt üllatunud, sest midagi sellist ei
olnud ma varem näinud.
Saage tuttavaks, tema on 23
aastane Ats Erm. Elanud ja üles
kasvanud Antsla vallas. Lõpetanud Antsla Gümnaasiumis
põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi. Hetkel elab Tartus ja töötab üldehitajana.
Miks sa seda tegid?
Minu suurimateks huvideks
ja ka hobideks on muusika,
Dj-ing, heli-valgustehnika ja
kokkamine. Paljud sõbrad ja
tuttavad on soovitanud ka näitlejaks hakata, seda kaasasündinud huumorimeele ja muu
tsirkuse tõttu. Esmakordselt
tekkis suurem huvi elektroonilise muusika vastu nähes
Tomorrowlandi 2012 aftermoviet(peost kokkutehtud lühikokkuvõte). Armusin sellesse
sügavalt ning hakkasin ka ise
tuntumatel muusikafestivalidel käima. Mul on olnud võimalus lives näha tuntumaid
maailma tipptasemel muusikaprodutsente, kes tegutsevad elektroonilise muusika
maailmas.
Mis üritus on tomorrowland?
Tomorrowland on elektroonilise muusika festival, mis toimub igal aastal alates aastast
2005, Belgias Boomi linnas.
Pärast 2005. aastat on saanud
see üheks maailma suurimaks
festivaliks. Tomorrowlandil
osales 2019. aastal üle 400 000
inimese. Festivali pileteid on
saada väga raske, kuna piletid
müüakse välja vähem kui 30
minutiga. Selleks, et festivali
piletit endale osta, peab soovi-

tatavalt olema kas mitu arvutit
või väga kiire internetiühendus. Piletite hinnad festivalile
küündivad mitme sajast eurost
kuni tuhandete eurodeni. Festival on saanud ka kuulsaks
oma silmatorkavate dekoratsioonide tõttu. Terve festivali
ala on ümbritsetud ülipeenete detailideni välja toodud
esemete ja lavakujundusega
(õhupallidest vingete purskkaevudeni). Tomorrowlandi
lavad on käsitsi ehitatud, millest kõige tuntuma pealava kõrgus ulatub 30 meetrini ja võib
olla 132 m pikk. Igal aastal on
erinevad lavakujundused ja festivali teemad. Lavasid kokku on
umbes 15 . Eelnevatel aastatel
on peale elektroonilise muusika ka lisandunud pop-rock
muusikat ja isegi kantrit. Võib
öelda, et muusikastiile jagub
festivalil igale maitsele. Festival kestab tavaliselt 4 päeva.
Nautida saab peale muusika
ka erinevaid huvipakkuvaid
atraktsioone ning osa võtta
päevasest programmist, mis
sisaldab jooga tunde, jõusaale,
saunu, basseine jne.
Õhtul saab naut ida kas
pealava ees või muruplatsil
võimsaid lava tagant tulevaid
tulevärke ja valgusshowd.
Millest tekkis mõte
korraldada see sündmus oma
koduaias?

Mõte selle ürituse korraldamisest tuli mul juba siis, kui
ma sain teada, et festival on
sellel aastal esimest korda virtuaalne ehk festivali ülekanne
toimub internetis. Sellel aastal oli ainulaadne võimalus sellest üritusest virtuaalselt osa
võtta igaühel, sest piletite hinnad algasid 12 eurost kuni 300
euroni. Piletid sisaldasid erinevaid Tomorrowlandi teemalisi meeneid, käepaelu, lippe
ja plakateid, et tekitada kodus
võimalikult reaalne festivali
kogemus. Algselt oli plaan kor-

Talendid koju või
talendiks kodus?

Fotol Ats Erm
raldada üritus suuremalt. Tahtsin teha isegi facebooki eventi,
et sõprade ja tuttavatega saaksime väikese raha eest nautida
festivali. Pakkuda neile võimalust saada osa reaalsest festivali
kogemusest.
See plaan aga ei töötanud
ja enne kui ma arugi sain, oli
juba festivali nädal käes. Mõtlesingi siis, et korraldan väiksemas formaadis ning koduaias
koos pere, sõprade ja tuttavate
ringis. Siinkohal tänan Antsla
Kultuuri- ja Spordikeskust, kes
võimaldas mulle kogu tehnika,
millega sain terve festivali
programmi ilma probleemideta koduaias üle kanda.
Jäid sa üritusega rahule ning
tundsid, et kõik läks nii nagu
planeerisid?

Mina jäin üritusega 100%
rahule. Kõik läks täpselt nii
nagu ma ise planeerisin. Välja
arvatud see algne plaan, mis
vedu ei võtnud. Ise üksi korraldasin ja nii lühikese ajaga.
Ma võin öelda, et olen enda üle
uhke ja tulevikus tahan ma
kindlasti midagi uut ja veel
võimsamat korraldada.
Tomorrowlandi korraldajad olid järjekordselt kokku
pannud vinge programmi.
Tegemist oli esimese virtuaal

Uhtjärve jooks veerandsajandat
korda
Sellesuvine Uhtjärve jooks
kandis järjekorranumbrit 25.
Pikamaajooksusarja hooaeg algas eriolukorra tõttu paar kuud
hiljem, aga tihendatud graafikuga püütakse peaaegu kõik
jooksud ära pidada (ühed korraldajad loobusid). Jooksu ümber Uhtjärve sai läbi viia siiski
algselt paika pandud kuupäeval – 19. juulil.
Osavõtjaid oli Uhtjärvel vaid
pisut vähem kui eelmistel aastatel – põhijooksus 188, lühemate distantsidega kokku 392.
Esimest korda võitis Uhtjärve
jooksu Rauno Jallai Võrust,
naistest teist korda Johanna
Ardel Valgamaalt Soorust.
Rada oli oluliselt muutunud
võrreldes eelmiste aastatega.
Ekstreemsemate metsaradade
asemel esimeses pooles seekord kruusa- ja asfalttee, mida
on, tõsi küll, Uhtjärve jooksu

ajaloos varemgi ette tulnud.
Muutusi oli rajal ka pärast joogipunkti, orust üles jõudes keerati paremale, kui muidu läks
rada otse. Seekord oli muide
lisajoogipunkt 2 km enne
lõppu, mis väga hea, sest hoolimata nädala alguse jahedatest
ilmadest tõusis õhusoe jooksupäevaks ikka üle kahekümne
pügala, kuum ja päikseline ilm
kipub saama Uhtjärve jooksu
traditsiooniks.
Rajajulgestust ja -näitajaid
oli mitmes kohas ning Uhtjärve
küla vahel ergutajaid, mõistagi ka joogipunktis laululava
juures. Võistluspäeva lahutamatuks osaks muidugi 1,5 km
jooks ja lastejooks Nõiariigis.
Korraldamise on Urvaste
Külade Seltsilt nüüd üle võtnud
Antsla Vallavallitsus. Tore, et
traditsioon jätkub. 1994. aastast
alates, kui otsustati Uhtjärve

jooks läbi viia kihelkonnapäevade sportliku osana, on see
vaid kahel suvel ära jäänud.
Ümber Uhtjärve joosti võidu
ka 1950ndatel aastatel (või
isegi 1940ndate lõpp), aga sellest ajast on nii vähe teada, et
järjekorranumbreid loetakse
ikka 1994. aastast. Sellest ajast
on kõikidel jooksudel osalenud
Margus Klaar ja vaid ühelt puudunud Margus Konnula. Märkimisväärselt truult on kohal
olnud ka Urvastest pärit Valmer Kolk (17 korda) ja Eesti
naistest enim maratone (336 –
juuli lõpu seisuga) läbinud Leili
Teeväli (14).
Vallavanem tänab kõik i
maaomanikke, kes lubasid
kasutada oma maid jooksu
läbiviimiseks
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festivaliga ja ma loodan, et see
ei jää viimaseks.
Edasised plaanid /
unistused...

Tore kui järgmine aasta saaks
samamoodi kanda üle Tomorrowland 2021 otseülekannet.
Miks mitte juba järgmiseks
suveks plaane paika panna ja
kolida Antsla laululavale ning
rokkida juba kõik koos lava
ees. Nii suures formaadis seda
tehes, vajab see kindlasti võimsamat tehnikat, eraldi heli-ja
valgustehnikuid, led-ekraane ning efekte annaksid
juurde tossumasinad ja laserid. Miks mitte kaasata kohalikke DJ ässasid. Sellist üritust
ma isiklikult virtuaal festivaliks ei nimetaks, pigem nagu
ühine otseülekande jälgimine.
Selliseid vingeid üritusi noorte
jaoks võiks kindlasti rohkem
korraldada.

T P
Antsla KSK
kunstiline juht

2010. aastal algatas president Toomas Hendrik Ilves kampaania “Talendid koju!”. Kümnendi vahetusega on teema endiselt
aktuaalne, kuivõrd noored lähevad end tihti harima edasi välismaale. Ehk tuleks hoopis algatust muuta teiseks, “Talendiks
kodus!”?
Selle aasta jaanuaris avanes võimalus vaadelda Hollandi ülikooli
üht loengut. Esmapilgul näis kõik üpriski sarnane Eesti õpingutega, kui kõrvale jätta veidi avaramad ruumid ning kirjum kursus. Küll osutus kogemus aga täiesti teistsuguseks võrreldes enda
omaga. Loengut viisid läbi tudengid, alustades ja lõpetasid seda
ühe ühise tegevusega. Lisaks anti tagasisidet esinemistele, mida
tehti proovina enne oma töö päris kaitsmist õppejõudude ees.
Istusin ja imetlesin ning mõtlesin, et miks ei võiks meilgi nii olla.
Kui 2010. aastal rändas Statistikaameti andmetel Eestist välja
5294 inimest, siis 2019. aastal oli see number 4469. Head trendi
on märgata olnud eelnevatel aastatelgi, kuivõrd rändesaldo on
püsinud viimase viie aasta jooksul positiivne. Kuidas mõjutab
koroonakriis selle aasta numbreid, seda saab vast analüüsida
uue aasta saabudes.
Küll aga võiks saada Eesti uueks fookuseks enda atraktiivseks
muutmiseks juba enne ülikooli etappi, sest just siis lähevad paljud noored end välismaale avastama. Kui panna põhikooli ja
gümnaasiumi hariduse kaasajastamiseks ning uute meetodite
kasutusele võtmiseks rõhku, võiks just sellest kooruda välja põhjus, miks noored jääksid kodumaale. Lisaks on suur võimalus
just põhikooli- ja gümnaasiumiastmes luua õpilastes potentsiaali teha suuri tegusid tulevikus. Nii võiks hoopis teistmoodi
Eesti end populaarseks muuta ka teiste jaoks.
Tulles tagasi artikli alguses oleva näite juurde, siis andes tudengitele võimaluse neil endil loengut läbi viia, arenevad neil lisaks
teadmistele ka erinevad tööturul vajalikud oskused (näiteks palju
kardetud ning samas hinnatud esinemisoskus). Sarnaseid põnevaid ja haaravaid meetodeid, mida kasutada tunnis ning miks
mitte ka kodutööde andmisel, on palju ning samas nende rakendamine ehk keerukas esmapilgul õpetajate jaoks - lihtsam on ju
ise kontrollida keskkonda ning valmistada ette enda ettekanne
õppekava teemadel. Küll jääb sel juhul suurem väärtus, võimalus noori veel mitmekülgsemalt arendada ning neid õpitavast
huvituma panna, ära.
Selle tarbeks võikski korraldada nüüd kümme aastat hiljem
hoopis teise algatuse “Talendiks kodus”. Nii saaks viia kokku
omavahel kogemust jagama nii õpetajad kui ka teised õpetajaid
ning noori arendavaid ettevõtmisi (näiteks Noored Kooli, Tagasi
Kooli, Changemakers, Superheroes, jt). Kuivõrd palju võiks muutuda sellest, kui looks talente juba kodus? Usun, et palju ning
kasulikku mitmele eriosapoolele.

M G
Changemakers
Programmijuht

Urvaste Õpilasmalev 2020 –
esmakordselt piirkonnas ja Eestis
Esmakordselt Eestis ja Antsla
vallas käivitub meile teadaolevalt õpilasmalev hariduslike erivajadustega õpilastele.
Tegemist on Urvaste Kooli õpilastega, idee autor ja eestvedaja on nimetatud kooli juht.
Tänasel avapäeval tervitasid
malevlasi koolijuht Jaanika
Käst ja Antsla vallavanem Avo
Kirsbaum.
Kuidas sai kõik alguse?
2018. aasta juunis asusin tööle
Urvaste Kooli direktorina ja
sama aasta augustis osutusin valituks alustavate koolijuhtide arenguprogrammi IV
lendu. Programmi juurde kuulus endale mentori leidmine.
Menteena valisin ca 25 mentori
hulgast endale mentoriks Pärnu-Jaagupi põhikooli ja sealse
muusikakooli drektori Katrin
Uutsalu. Meie koostöö arenes
edukalt. Katrin on tegev Pärnumaa Õpilasmaleva loomisel,
juhtimisel ja eestvedamisel ja
nii ma malevast rohkem kuulsingi. Katrin teadis ka, et siin

Urvaste ja Antsla piirkonnas
pole õpilasmalevaid varem tehtud. Nii küpses mul idee malev
meie kooli õpilastele korraldad,
ühtlasi täidame sellega kooli
arengukava üht eesmärki -töökasvatus. Alustasin idee tutvustamisega koolimeeskonnas, see
leidis heakskiidu ent ometigi ei
jõudnud me 2019. a suvel valmisolekut kujundada ja nüüd
2020. a augustis malev toimub.
2020 kevadel läbisin vastava
koolituse ja sooritasin kutseeksami ning kutsekomisjoni
otsusega on mulle antud laagrikasvataja-juhataja, tase 6 osakutse. Juunis 2020 sõlmisime
lepingu MTÜ Pärnumaa Õpilasmalevaga Urvaste õpilasmaleva
rahastamiseks koos kohustuste
ja vastutustega.
Õ pi l a sed t ö öt av ad ü he
nädala, saavad töötasu ja teevad
arengu- ja eakohast tööd: rohivad kooli staadioni ja lillepeenraid, korjavad prügi, koristavad
pargialust, istutavad taimi jms.
Malevlasi saadavad kasvatajad,

kes hoolitsevad ühtlasi õpilaste
turvalisuse eest. Päevakavasse
mahub samuti väljasõite, meeleolukaid sündmusi, popp poisi
ja tüdruku valimine, lõkkeõhtu, bändipäev, toiduvalmistamise ja keraamika töötuba,
looduse pildistamine ja muu
asjakohane. Siin tulevad appi
kooli õpetajad, kes vastavalt
oma erialale tegevusi kavandavad. Malevat külastavad lõputseremoonial MTÜ Pärnumaa
Õpilasmaleva juhid. Õpilasmaleva käimalükkajad on huvijuht Ellen Varov, õppejuht Kaja
Roots, juhiabi Inge Salumaa ja
majandusjuht Rainer Kaseväli.
2021. aastal jätkame õpilasmalevaga koostöös Antsla
vallaga, kultuuri- ja noorsootööspetsialistiga Merle
Tombak´uga, oleme vastava
koostöökõne juba pidanud.

J K
Urvaste kooli direktor
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Päästeamet: Viimane
aeg mõtelda
kütteseadmetele
On viimane aeg tellida küttseadmete hoolduseks koju korstnapühkija, sest seda hilissügisesse jättes on tihtilugu töömeeste järjekorrad pikad. Puhastustööde kõrval on korstnapühkija ülesanne
hinnata kütteseadmete seisukorda ning remondivajadust ja parandustöödki tuleb enne kütteperioodi ära teha. Kui jätta need
sügisesse, siis ei pruugi korstnapühkija poolt avastatud vigade
parandamiseks vaba pottseppa leida enne jõule. Lihtsasti kõrvaldatavad, kuid samas ohtlikud vead on mõrad ahju vuukides
ja logisevad ning ebatihedad ahjuuksed. Seda nii mürgise vingugaasi tuppa tungimise kui otsese tuleohu poolest.
Pottsepa valikul tasuks enne töö tellimist kontrollida tema
pädevust. Majandustegevusena võib pottsepa teenust pakkuda
pottsepp tase 4 või tase 5. Pottsepp-selli tase 3 on selline tase, millega tohib tööd teha ainult juhendaja järelevalve all. See tähendab, et juhendaja kontrollib tööde kvaliteedi üle ja kinnitab seda
oma allkirjaga. Pottsepa kutse olemasolu ja taset saab kontrollida
internetis aadressilt www.kutsekoda.ee.
Aastaringselt kasutatavaid kütteseadmeid tuleb puhastada
vähemalt kaks korda aastas või vajadusel tihedamalt. Kortermajas peab igal aastal hooldustöid tegema kutsuma kutselise
korstnapühkija. Eramajadesse võib korstnapühkija töid tegema
kutsuda iga viie aasta tagant. Kuid siis tuleb vahepealsel ajal hooldustöö ise ära teha. Iga kutseline korstnapühkija annab tehtud
tööde kohta tõendi.

PÄÄSTEAMET
Kommunikatsiooniosakond

M K
Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Äike ja sellega
kaasnevad ohud
Kas Sina teadsid, et meie planeet on äikeseplaneet, millel tekib
aastas keskmiselt 45 000 äikesepilve? Kuna Eestimaa ilm on heitlik ning suve lõpupoole kohtab nii päikeset kui ka äikest, siis peatume selle kuu teemana just käitumisel äikese korral.
Igapäevaselt on mõistlik jälgida ilmaennustust ning enne tormi
või äikesehoiatust on soovituslik korjata õuest kokku igasugused
lahtised ja lenduvad asjad, eemaldada kodumasinad ja elektroonikaseadmed elektrivõrgust ning võtta vooluvõrgust välja sideja antennikaablid. Auto on mõistlik võimalusel parkida lagedale
või garaaži.
Alati peab arvestama ka võimaliku elektrikatkestusega, seega
kontrolli üle kodused varud (vesi, küünlad, toit, ravimid jne.) ning
lae täis mobiiltelefoni aku ja kodus olevad akupangad.
Kõige parem on äikese ajal viibida siseruumides sulgedes kõik
uksed ja aknad või viibida kinnises autos. Kindlasti ära varju
üksikute puude, metallmastide ega -aedade lähedale, kuna välgutabamuse võimalus on seal suurem.
Äikese ajal tuleb samuti meeles pidada, et majas ei tohi tuld
teha, kuna laetud osad suitsus toimivad piksevardana. Samuti ei
tohiks lasta kraanist vett, kuna vesi on hea elektrijuht.
Ära räägi võrgutelefoniga (võib põhjustada elektri- või akustilise šoki).
Kui sul ei õnnestu vältida äikese ajal liikumist, siis hoia eemale
mahalangenud elektriliinidest ja teavita nendest Elektrilevi rikketelefonil 1343.
T ä p s e m a t i n f o t s a a d O l e Va l m i s !
mobiilirakendusest.
Meie lugejamängu küsimusele saad vastata
http://bit.do/olevalmis5 või kasutades QR koodi
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Kultuurisündmused Antsla vallas
AUGUST

10. Luulõpäiv “Heiberg ja
Contra – üte Urvastõ latsõ”

27. Lendteatri

10. Peoõhtu ansambliga
Nööp

23. Suvelõpu perepäev

Urvaste Seltsimaja

kogupereetendus
“Teofrastus”

Uue-Antsla Rahvamaja

13. Vanavanemate päev

Uue-Antsla Rahvamaja

14. Andres Dvinjaninov

28. Nässu pralle. Antsla
valla noortebändid

Uue-Antsla Rahvamaja

27. Antsal noortevolikogu

Uue-Antsla Rahvamaja

19. Tsooru täika

uue koosseisu valimine

monoetenduses “Vanuse
50 varjundit”

Nässmõisa järve ääres

Tsooru Rahvamaja

Antsla KSK

Antsla KSK

29. Suvelõpu simman
ans KENTUKID

19. Kestvusjooks

Tsooru

Veetka talu

29. Muuseumiöö “Öös on

24. Tsooru Külateatri

aega”
Uue-Antsla Rahvamaja

SEPTEMBER
1. Tarkusepäeva jooks
Tsooru Rahvamaja

OKTOOBER

“Veetka Ultra”
näidend “Oi kala kalake”
Antsla KSK

26. Tantsuselts Pärliine 35.
Juubelietendus

4. Tsooru
mälumänguturniiri finaal
Tsooru Rahvamaja

9. Salongiõhtu ansambliga
Lumm
Antsla KSK

15.-17. Hiina meditsiini
asjatundja ja guru Mart
Parmas
Antsla valla kultuuriasutused

17. Käsitöökojad üle maa
Uue-Antsla Rahvamaja

25. Tsooru
mälumänguturniir 2021 I
etapp
Tsooru Rahvamaja

Antsla KSK

Pillilaager Kaikamäel
27. -30. juulil toimus Kaikamäel
VI Karula kihelkonna pärimusmuusikalaager, kus osales 31 noort. Kõik päevad olid
täis pillimängu, laulu, tantsu,
meisterdamist ja lugusid.
Laagris õpetasid sel aastal
erinevaid rahvapille Meelika
Hainsoo, Annika Mändmaa,
Lauri Õunapuu, Koidu Ahk,
Rolf Saarna ja Anu Taul. Laagri
tegevusi rikastasid oma teadmistega muusik Toomas Valk
ning muinasjutuvestja Piret
Päär. Pillilaagrit korraldas MTÜ
Karula Hoiu Ühing, laagri kordaminemisele andsid suure
panuse lapsevanemad ja kogukond. Toetasid: Antsla vald,
Valga vald, Keskkonnaamet,
Eesti Kultuurkapital (rahvakultuuri sihtkapital, Valgamaa
ekspertgrupp ja Võrumaa ekspertgrupp) ning Rahvakultuuri
Keskus.
Sel aastal osalesid uute
õpetajatena laagris Koidu ja
Anu, olgu siinkohal ära toodud nende muljed ja mõtted
laagrist.
Anu Taul:
Minu jaoks oli see laager väga
inspireeriv. On äge, et kõik on
ühe kogukonna lapsed. Muusika, tants ja laul on loomulik osa inimeseks olemisest ja
need on meis kõigis olemas.
Laager on suurepärane koht,
kus üksteist innustada, tunda
rõõmu ühisest musitseerimisest. Samuti tugevdab see kogukonnatunnet. Muusika pole
midagi, mis on vaid väljavalitutele ja eriliselt andekatele ja
ei pea olema ka muusikakoolis käinud, et oma pilliga või
lauluga rahva ette tulla. Külapeole ei ole vaja otsida ekstra
pillimeest kusagilt kaugelt, vaid
kogukondsed mõistavad ise
oma peo ägedaks muuta. Rõõm
algab meie endi hingest ja südamest ja me ise iluloojad enda
ümber. Lisaks annab vunki
mano oma pärimuse tundmine. See, mis seal Karulas
toimub, on heaks eeskujuks
teistelegi kogukondadele.
Koidu Ahk:
Olen ühtteist kuulnud-näinud silmapaistvatest kogukondadest, Urvaste või Hargla
kandis. Karula rahva elu-olust
olin samuti vägevaid lugusid
kuulnud, aga nüüd avanes või-

Pillilaagris osalejad
malus pääseda siseringi. Kohtasin sooja vastuvõttu, lahkust,
sõbralikkust, hoolimist. Karula
kogukonna ühtekuuluvustunne hämmastas. Kaika seltsimaja on kodu eest, kõik teavad
kuidas ja mis on vaja teha, on
hästi toimiv korraldus. Laste
peale vaadates, lapsed on rahulikud, arukad, motiveeritud,
rõõmsameelsed. Tulevad tegevustega hästi kaasa, on omavahel olenemata vanusevahest
heas läbisaamises. Lastest
tahaks rohkemgi kirjutada. Kui
Meelika ütleb, et alustas pillimängu õpetamisega omal ajal
täiesti nullist, siis paneb ikka
imestama küll, millise tasemeni on jõutud. Paistis silma,

F: K J
et tegemist on andekate lastega.
Ma puutusin rohkem kokku
noormeestega, märkasin- nad
mõtlevad ja arutlevad pisut
sarnaselt, rahulikult ja elutargalt, prioriteedid on paigas.
Neiud aga on erakordselt kaunid (kõik karula inimesed on
kauni näoplaaniga), südamlikud ja armsad. Kuue varasema
pillilaagriga on lastele niipalju
laule ja lugusid sisse süstitud,
et nad oskavad küsida ja soovivad lemmikpalu, see on täiesti
hämmastav ja minumeelest
kordumatu. Vanad lood ja laulud aitavad eluga toime tulla,
päriselt. Selle eest tänu kuulub
tublidele lapsevanematele ja
laste juhendajatele, õpetajatele!

Mina olen samuti kogukonda
vajav ja kogukonda armastav inimene. Mulle tundus, et
nüüd olen marjamaale pääsenud. Ümbritsev loodus, mägine
maastik lisab oma võlu. Väga
äge oli Karula pillilaagris olla.
Ühtegi vaba momenti polnud,
koguaeg toimus midagi või oli
endal midagi toimetada. Suur
tänu hulgaliselt saadud heade
emotsioonide eest! Ja nagu
ütleb Ando Kiviberg, olgu muusika alati meiega, kõige parem
kui elusal kujul!
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Õnnitleme uusi vallakodanikke
ja nende vanemaid!
Juulis - augustis sündisid:
MELVIN
GENOR
MIRABEL

Õnnitleme augusti juubilare!
95
Aksel Piigli
F: T P

ELKSi vabariiklik kokkutulek
1.-2.augustil toimus Ee sti
Looduskaitse Seltsi vabariiklik kokkutulek Lõuna-Eestis.
Kokkutuleku korraldamine jäi
seekord Eestimaa kagunurka.
Koostöös Antsla osakonna ja
Kanepi osakonna abiga tegime kokkutuleku Valgemetsa
puhkekülas.
Kokkutulek algas lipu heiskamise ja mõnusate loengutega.
Hando Sutter rääkis teemal
„Eesti energeetika hetkeseis ja
tulevik“ ning Maris Mägi Tartu
loodusmajast rääkis teemal
„Rohelise kooli programm Eestis“. Seejärel avati Helje Eelma
akvarellinäitus teemal “Eesti
ravimtaimed”. Kõik osalejad

said uudistada näitust ja nautida kauneid fotosid.
Peale lõunasüüki said kõik
kokkutulekulised käia uudistamas Kiidjärvel, Taevaskojas
ja Valgesoos. Kiidjärvel kohtusime ühe kohaliku inimesega,
kes tutvustas meile vesiveski
töö põhimõtet. Taevaskojas vaatasime sealsete paljandite ilu ja
Valgesoos said inimesed ronida
torni ning minna laudteele taimedega tutvuma. Õhtul, peale
matka tegi Karoliina Dianov
lastele mänge, joonistamist
ning teatevõistlusedi. Mängijad ja osavad võistlejad olid alates 2. eluaastast.
Täiskasvanutele oli loeng
ravimataimedest, mille viisid

läbi kunstnik Helje Eelma, bioloogid tiina Elvisto ning Toomas Tiivel.
Õhtul toimus Karilatsi vabaõhumuuseumi külastus.
Tantsuks mängis tänu Kersti
Kamberg i kor raldamisele
ansambel Kannel. Fantastilise
trio saatel sai tantsida, mänge
teha ja „Näpitsamängu“ võitjad süütasid lõkke, rahval oli
päris mitu tundi vahvat liikumist, lastele oli samal ajal ka
„Mullipidu“.
Teine päev algas bussisõit Põlvamaalt Võrumaale. Valgemetsast sõideti Kooraste Suurjärve
äärde. Kooraste järvistus rääkis
rahvale ...

Teine peatus tuli teha Tamme-Lauri tamme juures. Siin
rääkis Silver Sild tammest.
Järgmisena sõitsime Urvaste
ķirikusse, kus kuulasime Erma
orelimuusikat ja kirikuõpetaja juttu. Urvastest suundusime Vana-Antsla mõisa parki
ja sealt Antslasse. Antsla kultuuri- ja spordikeskuse kõrvale
istutasime Räpina osakonna
esimehe Enu Mäela eestvõtmisel toreda elupuu. Üritus lõppes Antsla gümnaasiumi õues.
Kuna Antslas on kooliõues looduskoda, siis said ELKSi inimesed sellega tutvuda
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Klavdia Kubi

Leo Piigli
Asta Runn
Väino Niit
Karin Morgenson
Aino Värton

85
Virve Paavle
Leili Randle

80
Ilmi Saar
Helvi Avans
Liisa Ojavee

70
Ljubov Ahmatova
Lembit Häitson
Harri Kala

Ü A
Antsla Gümnaasiumi õpetaja

Antsla päästekomando maailma populaarsemal ja
vaatemängulisemal kutsespordivõistlusel Tõrvas
25. juulil toimus Valgamaal
Tõrvas päästjate kutsevõistlus
„Tõrva Firefighter Challenge
2020“. Põnevust pakkuvatel
ja vastupidavust nõudvatel
takistusradadel olid nii individuaalvõistlejad kui meeskonnad. Team Antsla on sportlikel
üritustel väljas teist aastat.
Meestel tahet, osavust ja vastupidavust jätkub. Võistlustel
osaleti individuaalarvestuses
ja meeskondlikus arvestuses.
Mõlemal sooritusel viimaseks
ei jäädud. Võistlusel oli kohtunikuna ametis Antsla päästekomando pealik Toomas Sloog.
Võistluse eesmärk on tõsta
päästjate kutsemeisterlikkust
ning selgitada välja üleriiklikult tugevaimad võistlejad ja
võistkonnad. Sportlik ja sõbralik mõõduvõtt andis võimaluse võimed proovile panna nii
meestel kui naistel ning pakkus
pealtvaatajatele põnevat vaatemängu. Täna valmistuvad
päästjad 19. augustil Tehvandi
suusahüppetornis Kõrghoone
Kuninga kroonimisel 2020
osalema, kus liikuda tuleb ca
20-kilose päästevarustusega
mööda treppe.
Võistlusraja kulg Tõr vas
(võistleja on stardis täisvarustuses: kaitseriietus, saapad, kiiver ja suruõhuaparaat).
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Südamlik kaastunne lahkunu
lähedastele!
Pavel Hingla 25.08.1933 - 14.07.2020
Theodor Liebert 10.12.1934 - 14.07.2020
Anna Grihina 04.03.1927 - 04.08.2020
Aimi Pajula 05.04.1941 - 22.07.2020
Stella Magnus-Puna 15.04.1961 - 20.07.2020
30.08.2020 toimub Antsla vallas TASUTA koerte ja
kasside marutaudivastane vaktsineerimine.
Antsla ja Rõuge piirkond
Kangsti ühismaja plats 9.00–9.20
Mõniste Coop kaupluse juures 9.30–
10.00
Varstu Coop kaupluse juures 10.05–10.35
Vana-Roosa surnuaia kõrval olev plats
10.40–11.00
Tsooru Coop kaupluse juures 11.10–
11.30
Litsmetsa ridaelamu juures 11.35–11.55
Antsla Coop kaupluse juures 12.10–12.30
Vana-Antsla Coop kaupluse juures 12.35–
12.55
Kobela Coop kaupluse juures 13.35–
13.55
Kuldre Coop kaupluse juures 14.05–
14.25
Uue-Antsla bussipeatus 14.35–14.55
Urvaste seltsimaja 15.05–15.25

Talis Susi, Marek Käst, Urmas Raudsepp, Sander Kirschenberg, Lauri Laats.
• pärast stardikäsklust haarab
võistleja voolikupaki ja jookseb sellega torni tippu (umbes 4 korrus);
• torni tipus paigutab/viskab
voolikupaki kasti;
• võistleja tõmbab torni tippu
vooliku rulli ja paigutab selle
voolikukasti;
• võistleja jookseb tornist alla,
astudes IGALE trepi astmele;
• võistleja astub keisri jõumasinale, haarab haamri ja lööb

•
•
•

•

raskuse etteantud märgistuseni (või helisignaalini);
võistleja paigutab/viskab vasara etteantud alasse;
v õ i s t le j a l ä b i b j o o s t e s
slaalomi;
võistleja haarab maast survestatud tööliini ja jookseb
sellega läbi uste ning laseb
maha märklaua;
võistleja haarab maast päästenuku (ca 80 kg) ja jookseb

sellega mööda rada selg ees
kuni üle finiši joone.
Päästeameti Lõuna regiooni
A nt sl a pä ä s t ek om a ndo s t
osalesid (fotol vasakult): Talis
Susi, Marek Käst, Urmas Raudsepp, Sander Kirschenberg,
Lauri Laats.

M K
Antsla päästekomando
meeskonnavanem

Vaktsineeritav loom peab olema terve
ning vähemalt 3 kuud vana.
Juhul, kui lemmikul on olemas
pass või muu dokument, millesse
vaktsineerimise
andmed
kanda,
palume
see
kaasa
võtta.
Loomaomanik peab olema suuteline
tagama looma ümbritsevatele ohutu
fikseerimise vaktsineerimise ajaks.
Eesti
on
püsivalt
marutaudist
ohustatud maa ning seetõttu on
koerte ja kasside vaktsineerimine
vajalik vähemalt iga kahe aasta
tagant.
Vaktsineerimist viib läbi Veterinaar- ja
Toiduamet
koostöös
veterinaararstidega.
Loe lisaks: vet.agri.ee.

8 || Antsla valla leht ||

August 2020

13. septembril 2020
kell 13.00

Uue-Antsla
Rahvamajas

VANAVANEMATE PÄEVA
KONTSERT

Georg Otsa

Tule õpi
muusikat!
Ootame klaverile, viiulile, puhkpillidele,
löökpillidele, kitarrile uusi sõpru!

10. süküskuu
(septembri) pääväl

LUULÕPÄIV

„Heiberg ja Contra - üte Urvastõ latsõ“
14.00 Luulõlugõminõ
Urvastõ pastoraadi pargin
Heibergi kuju man

Tule teisipäeval

25.augustil kell 12.00 - 18.00

laule esitab
noor muusik

muusikakooli ja tuleta meelde oma lemmiklaul, mida meile
laulad. Avalduse sisseastumiseks täidad kohapeal.
Kaasa võtta sünnitunnistus.

14.30 Jalotuskäük Heibergi Marie
sünnükodu manu
16.00 Urvastõ seldsimajan
luuleõdak
Contra
ja timä
sõpruga.

Tõnis Sarap
Rohkem infot:
muusikakool@antsla.ee või
tamm.jaan@gmail.com

Rahvajutte vestab

Silvi Jansons

Urvastõ seldsimaja, tel 5236697
CONTRA, tel 5283540
Urvastõ raamadukogo, tel 53404547

Pilet 3eur

23. AUGUSTIL
KELL 11-13

2020

Vaheajal kohvilaud

Manu küssü saa:

29.augustil
MUUSEUMIÖÖ
öös on aega

PÄIKESELOOJANGU

MATK

Uue-Antsla paljandite juurde
Kell 18-19.30 avatud Urvaste koduloomuuseum
(Uue-Antsla Rahvamaja II korrusel)
Kell 19.30 koguneme rahvamaja õuel ja läheme üheskoos
tutvuma Uue-Antsla paljandite ja allikaga.
Matkajuht Tiina Ruusmaa.
Palume kaasa võtta taskulambi või pealambi.
Matka pikkus kokku ca 4km.

UUE-ANTSLA
RAHVAMAJA
ÕUEL

Suvelõpu

PEREPÄEV
BATUUDID
VIBULASKMINE
TAIMETRÜKI ÕPITUBA
NÄOMAALINGUD • PANNKOOGID
HIIGELMULLID • DISCGOLF
ANTSLA JA KULDRE NOORTEKESKUSED
KULDRE RAAMATUKOGU

Oled 13-26-aastane noor, kes elab või õpib Antsla
vallas? Soovid kaitsta noorte häält ning
panustada nende heaolu parendamisse? Soovid
korraldada üritusi ning viia ellu erinevaid
projekte? Sel juhul...

Antsla valla Noortevolikogu kutsub

KANDIDEERI
NOORTEVOLIKOGUSSE
27. september 2020 kell 12.00
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses

Rohkem infot leiab
fb.com/antsla.nvk

Korraldajad: Urvaste koduloomuuseum ja Uue-Antsla Rahvamaja
Info: Kati Velner, tel 56686466

Taluturg
Antsla turuplatsil

22.august
5. ja 19. september
9-12

Igal neljapäeval kell 12.30
peatub Taluturul kalaauto
Pärnu Kalamajakast

ANTSLA VALLA
NOORTEVOLIKOGU

30.08 kell 9-16

Suvelaat Antslas
turuplatsil

Korraldaja Keskoja OÜ, tel. 56618707

Antsla Valla leht
Metsakeskus ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

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: Kaili Kalle, kaili@antsla.ee
Trükk: Kroonpress AS, Tartu.
Tiraaž: 1915
Kohaletoimetamine: Omniva
Järgmise lehe materjalid palume saata
kalev@antsla.ee 15. septembriks

ANTSLA VALLA
NOORTESEMINAR
19.-20. september 2020
Keskendume noorte osalusele, noortevolikogu
tööpõhimõtete tutvustamisele noortele ning noorte
ja otsustajate vahelise suhtluse loomisele

Registreeri end tiny.cc/Reg1
Täiendava info jaoks hoia silma peal
Facebooki üritusel tiny.cc/Noorteseminar1

