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Uus aastakümme algas suurte investeeringutega
Aasta 2020 on olnud tõeliselt kummaline aasta, ei teagi
kas nutta või naerda. Üks silm
vähemasti naerab kui vaadata
kõike seda, mis Antsla vallas
aasta jooksul ära on tehtud.
A ast a a lg uses a lust asid
Meie kolm tublit perearstid tööd uhiuues Tervisekeskuses. Lisaks perearstidele
said kaasaegsed töötingimused hambaarst, ämmaemand,
koduõde, logopeed. Loodame
leida ka füsioterapeaudi ja
psühholoogi teenusepakkujad. Tervisekeskuse kogumaksumuseks kujunes üle 1,3 mln
euro, millest toetus 586 653
eurot. Perearstide kolimisel
vabanes hooldekodus suurem
osa esimese korruse ruume.
Tulenevalt vajadusest hooldekodu kohtade järgi ehitati ruumid ümber mõeldes tulevastele
klientidele.
Lõppenud on Antsla linna
l ä b i v at e r i i g i m a a nt e e d e
rekonstrueerimine. Ehitus oli
keeruline kuna oli palju projekti muudatusi ning selliseid
töid, mis oli mõistlik teede ehitusega ära lahendada, näiteks
kaugküttetorustiku laiendus ja
uue kauplusehoone elektriliitumine. Ehitaja oli tasemel ja
tulemusega võib rahule jääda.
Kokku rekonstrueeriti ligikaudu 12 km sõiduteid Kobelast
Vaabinani. Jalakäijate ohutusele mõeldes rajati Antsla linnas 3,5 kilomeetrit kõnniteid.
Vaabina külas muudeti ohutumaks jalakäijate ja bussiga
reisijate teekond. Rajati jalgtee koos valgustusega. Buss
saab ohutult reisijaid peale
võtta ja maha panna selleks
spetsiaalseks välja ehitatud
alal nn „trahviring”. Mõeldes
inimeste ohutusele ja tervi-

sele rajas Antsla vald koostöös
maanteeametiga 1,4 km pikkuse valgustusega kergliiklustee Antslast Kraavile. Viimased
arved pole veel laekunud, aga
Antsla vallavalitsus on arvestanud omapoolse panusena 210
000 eurot.
Täitunud on ka paljude UueAntsla külaelanike unistus
– oma külasisene kergliiklustee! Kogumaksumuseks kujunes natuke üle 220 000 euro.
Suur hea meel on näha kui ma
mööda sõidan mõnest kergliiklusteest, siis alati liigub seal
mõni inimene.
Eriliselt uhke saab olla Antsla
Gü m na asiu m i C-kor puse
rekonstrueerimise üle. Kulus
üle 1,4 miljoni euro, aga tulemus seda väärt. C korpus on
justkui multifunktsionaalne
keskus, kus on aula, spordisaal,
lasketiir, jõusaal, avalik saun.
Võib julgelt öelda, et tegemist
kogu Antsla piirkonna elanikele suunatud investeeringuga,
mida saavad kasutada kooliõpilased, õpetajad, spordisõbrad,
kaitseliitlased, noorkotkad,
kodutütred ning saunalised.
Eriti hea meel on selle üle, et
oleme leidnud Antsla jõusaalile tubli eestvedaja Kaia Pruuli näol. Jõudu talle!
Vaatamata keerulistele aegadele on hea meel näha, et Meie
valla tööstusettevõtted kasvavad ja arenevad. Baltic SteelArc
OÜ püstitas uue tootmishoone
Kobela tööstusalale pakkudes
seal tööd 30 Meie piirkonna
elanikule.
Koostöös A S Võr u Vesi
rekonstr ueer isime Antsla
valla reoveepuhasti. Samuti
jõuab nüüd Kobela aleviku reovesi Antslasse! Ühtlasi on käsil
linna veetöötlusjaama rekonst-

rueerimine, mis valmib järgmise aasta kevadel. Linn saab
puhtama vee ja töötavad hüdrandid. Viimased on väga olulised tuleohutuse tagamisel ning
olemasolevate hoonete ümberehituseks ja uute rajamiseks.
Antsla valla panus antud projektidesse on kokku 390 000
eurot.
Olen veendunud, et tasuvad
töökohad ning hea taristu sealhulgas kiire internet on jätkusuutliku elu võti maal!”
Eelmise aasta lõpul said
valmis esimesed puuetega
inimeste eluasemete kohandamise objektid. Kokku on
saanud paremad tingimused
kümne inimese kodud, rajatud on vannitubasid, tualette,
kööke ja kaldteesid. Koostöös Päästeametiga sai neli
Meie valla kodu uued ahjud
või elektrisüsteemid. Nende
projektidega plaanime jätkata ka 2021. aastal. Sel aastal
tehti algust sotsiaaltranspordi
pilootprojektiga, mida katsetatakse Võru- ja Põlvamaal järgmise kahe aasta jooksul. Olen
näinud ka Antsla linnas Kagu
Ühistranspordikeskuse logodega autosid sõitmas, seega
toimib! Lähiaastatel püüame
rohkem tähelepanu ja lisajõudu
suunata vaimse tervise häiretega inimeste abistamisele.
Jätkuvalt on suur taotlejate
arv hajaasustuse programmis,
kus taotlejaid on alati rohkem
kui toetuse saajaid. Kui esimesel katsel ei õnnestunud, siis
kindlasti ei tasu püssi põõsasse
visata, tuleb uuesti proovida.
Sellel aastal käivitus ka KaguEesti spetsialist programm,
kust ühe võimalusena sai toetust küsida katuse vahetuseks.
Kõik viis Antsla valla taotlejat

Palume lahkesti osalema valla
üldplaneeringu koostamisel
Antsla Valla Üldplaneering on
jõudnud etappi kus kõigil on
võimalus oma ettepanekuid
teha. Üldplaneering annab valla
arengueesmärkidele ruumilise
väljundi ehk mida ja kuhu me
lähimate aastate jooksul soovime ja soodustame rajada.
Üldplaneeringus on vajalik
määratleda meie valla eriilmeliste alade edasine areng.
Samas on üldplaneering väärtuste ja tulevikuväljavaadete
sõnastamiseks.
Üldplaneeringu koostamise
meeskond on sõnastanud meie
koduvalla ruumilise valiku
järgnevateks aastateks nelja
põhilise eesmärgina
•Antsla linna arendamine
piirkondliku keskusena,

kus on kvaliteetsed teenused, kaasaegne avalik ruum
ning mitmekesised töökohad.
•Kaasaegse ja toimiva taristu
ning heade ühenduste arendam ine t agama k s head
elukeskkonda kõigis valla
piirkondades.
•Ettevõtluse arengu toetamine läbi olemasolevate ja
kavandatavate äri- ja tootmispiirkondade maakasutus- ja ehitustingimuste
määratlemise.
•Kohaliku pärandi - Tamme-Lauri tamm, Karula
rahvuspark, Pokumaa jms
- väärtustamine ning kasutamine piirkonna arengu
hüvanguks.

Antsla kesklinn
said positiivse otsuse oma tööde
tegemiseks. Programmid jätkuvad ka uuel aastal.
Nähes koolilapsi vahetunni
ajal aktiivselt kasutamas tuunitud Keeritiigi mänguväljakut saad aru, et tegemist on
õigesti paigutatud investeeringuga Meie laste tervisesse. Uue
mänguväljaku üle saavad rõõmustada ka Uue-Antsla elanikud, kuhu see kaasava eelarve
vahendeid kasutades rajati.
Uuel aastal rajatakse turnimisalad Kobelasse, Vana-Antslasse ja Lusti.
Antsla valla üldplaneering on
jõudnud sellisesse etappi, kus
ootame vallaelanike ettepanekuid ideid kuidas üheskoos
ümbritsev ruum paremaks
muuta. Rohkem informatsiooni leiab valla kodulehelt.
2021 aastal hakkame tähistama Antsla valla 30 aasta
juubelit! Käimas on linna
keskväljaku projekteerimine.
Alustatud on suuremahulise
tänavavalgustuse projektiga,
mille käigus vahetatakse välja
ligi 400 valgustit kaasaegsete
energiat säästvate LED-valgus-

Foto: Kalev Joab
tite vastu Antsla linnas, Kobela
ja Vana-Antsla alevikes ning
Tsooru ja Lusti külas. Alustatud kultuuri ja spordikeskuse
renoveerimise teise etappiga,
tööde raames rajatakse drenaaž, soojustatakse sokkel ja
paigaldatakse hüdroisolatsioon, parandatakse fassaad
ja tehakse hoones sisetöid.
Noortekekeskus saab koostöös Antsla tarbijate ühistuga
uued ja avaramad ruumid lausa
keskväljaku kõrval. Usun, et
uued ruumid pakuvad ka rohkem võimalusi huviharidusega
tegelemiseks. Areneb Kobela
tööstusala, kus järgmise etapina soovime rakendust leida
Antsla ja Kobela vahel asuva
11 ha suurusele Maratinurga
maa-alale. Suuremat tähelepanu vajab Vana-Antsla alevik
tähelepanu teede ja tänavate
rekonstrueerimisel. Hädasti
vajab väljaehitamist aleviku
kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Ühtlasi plaanime
lähiaastatel alustada Linda
Rahvamaja renoveerimisega.

Meil on ka väga tublid jalgratturid Hauka veloklubist, kes
Antsla lippu kõrgel hoiavad.
Loodan, et neil õnnestub
Eesti meistrivõistlused rattakrossis Antslasse tuua ning
sealt võib juba edasi unistada.
Tublid on Meie kaitseliitlased,
kes on juba 26 aastat korraldanud Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud piduliku
rivistust Antsla kesklinnas.
Nad on alati aidanud ürituste
turvamisel ja ulatanud abikäe
kriiside reguleerimisel!
Aasta alguse tähtsündmuseks
kujuneb suure tõenäosusega
uue kauplusehoone avamine
14. jaanuaril. On jäänud selline tunne, et kui avalik sektor
panustab piirkonna arengusse,
siis tuleb sellega kaasa ka erasektor. Soovin tunnustada Meie
vallas elavaid ja toimetavad
inimesi, asutusi ja ettevõtted.
Aitäh, et olemas olete! Soovin
kõigile rahulikku jõuluaega
ning mõnusat aastavahetust!

Avo Kirsbaum
vallavanem

Taas on käes märkamise aeg!

Kuni 08. jaanuarini korraldame ideekorje, mille käigus
kogutakse kohalike elanike
arvamusi valla ruumiliste
arenguvajaduste kohta. Selleks
palun tutvu aadressil https://
antsla.kovtp.ee/uldplaneering
olevate dokumentidega ja esita
julgesti ettepanekuid.
Kui arvuti käsitlemine ei ole
väga käpas, siis saab pöörduda
maa- ja planeeringute spetsialist Ester Hommiku poole kes
on planeeringu kontaktisikuks
(ester@antsla.ee; 5540530)
Jõudu kaasalöömisel!

Kurmet Müürsepp
abivallavanem

Antsla vallavalitsus ootab ettepanekuid Antsla valla tunnustamiseks. Kuni 21. jaanuarini
2021. a saab esitada ettepanekuid Antsla valla tublimate ja
aktiivsemate kodanike ning
nende poolt tehtu tunnustamiseks. Vabas vormis ettepaneku
koos põhjendustega saavad
esitada kõik Antsla valla organisatsioonid, ettevõtted ja
üksikisikud. Ettepanekud palume edastada elektrooniliselt
vald@antsla.ee või postiaadressil: Antsla Vallavalitsus F.R.
Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66
403 Antsla vald. Lihtsaim moodus oma ettepaneku esitamiseks on google vorm, millele
lingi leiad valla veebilehelt.

Sellel korral ootame
ettepanekuid järgmistes
kategooriates:
1) Kohaliku elu edendaja
2) Silmapaistev noor
3) Edukas ettevõtja
4) Parim sportlane või
võistkond
5) Tegus küla
6) Aasta pere
7) Aasta hariduselu
edendaja
8) Antsla valla Aasta
Tegu

Valla tunnustusega väärtustame inimesi ning asutusi ja
organisatsioone, kes on oma
pühendunud töö või tegevusega jäänud silma ja südamesse,
aidanud kaasa oma kodukoha
või valla elu edendamisele, teinud enamat kui peab. Tunnustused kategooriates 1-7 valib
esitatud ettepanekute seast
tunnustamise komisjon. Antsla
Valla Aasta tegu nominentidele
saavad anda oma toetushääle
kõik huvilised. Aasta teoks saab
enim toetushääli saanu. Eelnevate aastate tunnustusest saab
ülevaate lehel www.antsla.ee/
tunnustuse-saajad

Kalev Joab
arenguspetsialist
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Vallavolikogus otsustati Räägi kaasa üldplaneeringu koostamises
17. novembril toimunud volikogu istungil:
- kinnitati Antsla valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024;
- muudeti Antsla Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisu. Koosseisu lisati alates 1.01.2021. a IT-spetsialisti töökoht ning tulenevalt teenistusülesannetest muudetakse kultuurija noorsootöö spetsialisti töökoht ametikohaks;
- toimus 10. aprillil 2018 kinnitatud Antsla valla põhimääruse
muutmise I lugemine;
- otsustati korraldada ümber Antsla valla kultuuriasutused
Antsla Kultuuri-ja Spordikeskus, Uue- Antsla Rahvamaja ja Tsooru
Rahvamaja liitmise teel. Uue-Antsla Rahvamaja ja Tsooru Rahvamaja liidetakse Antsla Kultuuri-ja Spordikeskusega. Kultuuriasutuste liitmise tulemusena lõpetatakse 31. detsembril 2021. a
Antsla valla hallatavate asutuste Uue- Antsla Rahvamaja ja Tsooru
Rahvamaja tegevus ning alates 1. jaanuarist 2022. a jätkab tegevust Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus (registrikood 75010461).
Vallavolikogu protokolliga saab tutvuda veebilehel: antsla.ee/
protokollid

Helle Savi
volikogu sekretär-registripidaja

Kodude kohandamise
uus taotlusvoor
Antsla Vallavalitsus annab teada, et meetme „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“ lisarahastuse taotlusvoor on
avatud alates 7. detsembrist, 2020. a. Toetus on ette nähtud puuetega (raske, sügav) inimestele oma hügieenitingimuste ning liikumisega seotud tingimuste parandamiseks.
Taotlusi saab Antsla Vallavalitsusele esitada kuni 31. jaanuarini 2021. Taotlusvormi saab täita Antsla valla veebilehel https://
antsla.kovtp.ee/euroopa-regionaalfondist-puudega-isiku-eluruumi-fuusiline-kohandamine ning saata sotsiaal@antsla.ee või sotsiaaltöö spetsialisti juures eelneval kokkuleppel, helistades ette
7855378, Malle Kodu.
Lisainfot saab helistades 5251443.

Agnes Kirsbaum
sotsiaalnõunik

Muudatused puuetega
laste tugiteenuste
korralduses
Läbi Sotsiaalkindlustusameti on aastatel 2015-2020 vanemad
kasutanud raske või sügava puudega lapsele mõeldud lapsehoiu-,
tugiisiku- või toetava teenusena transporditeenust. Neid teenuseid on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toel. Raske ja
sügava puudega lapsed on saanud vajalikke teenuseid kohalike
omavalitsuste, teenusepakkujate ja SKA koostöös. Alates 1.jaanuarist 2021 korraldab teenuste kättesaadavust ja rahastamist
vaid kohalik omavalitsus ja sellega seoses muutub ka lapsevanemate jaoks teenuste taotlemisprotsess. Selleks, et teenuste osutamiseks oleks piisavalt raha ja KOVide võimekus paraneks, jätkab
SKA järgmisel kahel aastal omavalitsuste toetamist.
ESFi toel rahastatakse ainult nende laste teenuseid, kellel on
tuvastatud raske või sügav puue, ja kelle seaduslik esindaja on teinud KOVile asjaomase taotluse ning kelle teenusevajadus on fikseeritud STARi juhtumiplaani tegevuskavas. KOV peab osutama
tugiteenuseid kõigile, kes seda vajavad, k.a keskmise puudega lastele ja neile, kellele pole veel puuet määratud, aga teenuse vajadus
on hinnatud. Kuid sel juhul ei toeta teenuseid ESF.
Kui lapse teenuste vajadus on kohaliku omavalitsuse poolt juhtumiplaanis hinnatud, siis teenuste saamine rahastuse muutumisel ei katke. Teenuste jätkumiseks või taotlemiseks tuleb
pöörduda oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole. Antsla
Vallavalitsuses tegeleb puudega lastele mõeldud tugiteenuste
koordineerimisega lastekaitsespetsialist Triin Uibo. Täpsema
info saamiseks võtke ühendust kas e-posti teel triin@antsla.ee
või helistades 526 0924.

Triin Uibo
lastekaitsespetsialist

Ilusat jõuluaega!
Detsembri algusest jagavad meie valla raamatukogud eakatele
(64 ja vanemad) jõulukingitusi.
Usinamatel on hea võimalus teha väike jõuluheategu ja abistada naabrimemme või -taati kingituse kätte saamisel.
Kingitusi saab kätte kuni kolmekuningapäevani.

Kui oled nõus sellega, et ca 10 aasta pärast on Antsla vald
täis tipitud kõrgeid tuulegeneraatoreid ning avatud vaateid
kujundavad suured päikesepargid siis jäta järgnev artikkel
tähelepanuta.
Uue ja suurema Antsla valla
üheks oluliseks ülesandeks on
üldplaneeringu koostamine.
Üldplaneering on üks valla peamisi arengudokumente valla
arengukava ja eelarvestrateegia kõrval. Kui arengukava
vastab küsimustele „miks?“ ja
„mida?“, siis üldplaneeringu
eesmärk on vastata küsimustele „kuhu” ja „kuidas”. Ehk
kuhu kui suurelt ja mida tulevikus ehitada võib. Ehk teisisõnu – üldplaneering annab
valla strateegilistele arengueesmärkidele ruumilise väljundi.
Uues omavalitsuses tuleb
leida ühine nägemus laienenud
territooriumile ning eriilmeliste alade (linnakeskkond ja
hajaasustus) koostoimimisele
ja teineteise arengueelduste
toetamisele.
Üldplaneeringu koostamise
käigus sõnastatakse esmalt
väärtused, olgu selleks siis
looduskeskkonna või kultuurilised väärtused, mida Antsla
valla erinevates piirkondades
au sees hoitakse. Nendest väärtustest lähtudes sõnastatakse
sobivad tingimused või tegevused, mida väärtuste säilitamiseks ja edendamiseks teha
tuleb. Üldplaneering on ela-

nike, ametiasutuste ja omavalitsuse kokkulepe sellest,
millises suunas ja mis põhimõtetest lähtuvalt Antsla valla
ruumiline areng toimub – seda
nii elamuarenduses, ettevõtluses, puhkemajanduses kui ka
seda toetavates valdkondades
nagu transport või energeetika.
Üldplaneering on kokkulepe erinevate osapoolte ja
huvirühmade vahel. Antsla
Vallavalitsus, kes üldplaneeringu protsessi koordineerib
ja juhib, peab leidma tasakaalustatud ruumilahenduse, mis
võtab arvesse nii era- kui ka
avalikke huvisid, ettevõtjate ja
elanike soove, looduskaitsjate
ja tootmisettevõtete vajadusi.
Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamisel peab omavalitsus
arvestama eri tasandi, sh riiklike huvidega, kuid lähtuma
ennekõike kohalikest vajadustest ja võimalustest.
Oluliseks osaks üldplaneeringust on erinevate huvigruppide kaasamine. Seetõttu palub
Antsla Vallavalitsus elanikel jälgida kõiki üldplaneeringuga seotud teavitusi ning
aeg-ajalt vaatama valla kodulehel üldplaneeringu rubriigi
alla (https://antsla.kovtp.ee/

uldplaneering). Protsess võib
esialgu tunduda väga pikk –
tavaliselt koostatakse üldplaneeringut umbes 3 aastat ja see
aeg läheb kaasamisele, kokkulepete saavutamisele, avalikustamisele – nii seaduses nõutud
kui ka vallavalitsuse enda algatusel tehtavatele tegevustele.
Esimese avaliku sündmusena
üldplaneeringu koostamise
protsessis toimub 7. detsembrist kuni 8. jaanuarini ideekorje, mille käigus kogutakse
kohalike elanike arvamusi
valla ruumiliste arenguvajaduste kohta. Ideekorje käigus
esitatud ideid tutvustatakse
järgmistel avalikel koosolekutel, kus arutatakse ka juba
täpsemalt üldplaneeringu esialgseid lahendusi. Jälgige jooksvat infot ning osalege julgelt
üldplaneeringu koostamises!
Üldplaneering on vahend
Antsla valla väärtuste ja tulevikuväljavaadete sõnastamiseks. Arengukava koostamisel
on juba kokku lepitud, kuhu
me oma väikese vallaga tüürida soovime. Nüüd on vaja
paika panna ka see, kuidas me
seda teeme. Plaan selle kohta,
kuidas me jõuame hea elu- ja
ettevõtluskeskkonnaga omavalitsuseni, mis üheltpoolt hoiab
meie ühiseid väärtusi – Karula
Rahvuspark, looduslähedased
elukohad, kuid samas loob eel-

dusi ligitõmbava ja modernse
elu- ja ettevõtluskeskkonna
arenguks läbi ühendusvõimaluste, kaasaegsete energialahenduste, ettevõtlusalade
arendamise ning muude ruumivajaduste tagamise.
Läbimõeldud üldplaneeringu
koostamine on alles esimene
samm – pärast kehtestamist
tuleb see ka ellu viia. Üldplaneeringu elluviimine tähendab
aga kavandatud tegevuste realiseerimist üldplaneeringus kokkulepitud viisil. Kindlasti ei saa
üldplaneeringus kõik lahendused sees olema, vaid nagu ikka
tuleb elu-olu käigus kohaneda
ja kogemuse ning oskuste põhjal kaalutledes uute arengute
üle arutleda. Mõeldes aga juba
üldplaneeringu koostamisel
järjepidevalt kaasa, on hiljem
oluliselt lihtsam üldplaneeringut ellu viia ning sellele tuginedes otsuseid langetada.
Kõigi üldplaneeringu käigus
esilekerkivate küsimuste korral ja ettepanekute esitamiseks, tuleb pöörduda Antsla
Vallavalitsuse poole. Planeeringu kontaktisikuks on maaja planeeringute spetsialist
Ester Hommik (ester@antsla.
ee; 5540530)
Artikkel on kirjutatud koostöös:
Antsla Vallavalitsus ja üldplaneeringu koostamist nõustav
ettevõte Skepast&Puhkim OÜ

Antsla valla lumetõrjetööde teostajad
Antsla Vallavalitsus annab, et perioodil 2020-2023 teostavad lumetõrjet piirkondades alljärgnevad teenuseosutajad:
Piirkond

Teenuse osutaja

Kontaktisik

Kontakt telefon

Nr.1 „Antsla linn”

OÜ ANTSLA HEDA

Üllar Ahi

50 98765

Nr.2 „Piisi, Luhametsa ja Savilöövi külad”

Vastse-Lahu talu

Mati Koch

52 64625

Nr.3 „Tsooru, Viirapalu, Kikkaoja, Roosiku ja
Litsmetsa külad”

SÄNNA PÕLLUMEES OÜ

Taivo Tuusis

5053932

Nr.4 „Haabsaare, Kaika, Jõepera, Ähijärve ja Mähkli
külad”

Lehar Neve Rimmi talu

Lehar Neve

51 88526

Nr.5 „Säre ja Rimmi külad”

Lehar Neve Rimmi talu

Lehar Neve

51 88526

Nr.6 „Oe, Kollino ja Soome külad”

Lehar Neve Rimmi talu

Lehar Neve

51 88526

Nr.7 „Vana-Antsla alevik, Taberlaane, Antsu ja
Kraavi külad”

OÜ ANTSLA HEDA

Üllar Ahi

50 98765

Nr.8 „Kobela alevik, Madise, Lusti ja Anne külad”

SÄNNA PÕLLUMEES OÜ

Taivo Tuusis

50 53932

Nr.9 „Kirikuküla, Urvaste, osaliselt Koigu ja osaliselt
Ruhingu külad”

Estnok Invest OÜ

Andres Kontse

51 54355

Nr.10 „Vaabina, Lümatu ja osaliselt Ruhingu külad”

OÜ A-Veolainen

Arvet Mõts

56 913228

Nr.11 „Uue-Antsla, Uhtjärve, Kõlbi ja osaliselt
Pihleni külad”

OÜ „Edasi” Teenused

Gunnar Sarapuu

52 98650

Nr.12 „Kuldre, Toku, osaliselt Kõlbi, osaliselt Kassi ja
osaliselt Pihleni külad

Lehar Neve Rimmi talu

Lehar Neve

51 88526

Nr.13 „Visela, osaliselt Kassi ja osaliselt Koigu külad”

Rande Agro OÜ

Kalev Veskus

56 391610

Nr.14 „Kergliiklusteed”

Üllar Ahi

Üllar Ahi

50 98765
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Tere tulemast sinu uude kodupoodi!

Pidu katku ajal

Antsla Konsum avab uksed 14. jaanuaril kell 14.00.
Loomulikult oleksime tahtnud ühistu ja ka piirkonna
ajaloos nii olulist uut ajajärku
alustada suurejoonelise avamisüritusega, aga olukorrast
tingituna peame hoopis inimestele südamele panema, et
avamispäeval ei kogunetaks
uude kauplusesse suurte hulkadena. Omalt poolt oleme
kaupluse avamise läbi mõelnud
selliselt, et ka need, kes tulevad
poodi järgmisel päeval või järgmisel nädalal, millestki ilma ei
jääks - kõik avamispakkumised kehtivad jaanuari lõpuni
ning ka uute toodete tutvustamised oleme jaganud kahe
nädala peale.
Praegu käib kaupluses kiirem töö, kui jõuluvana kontoris, uut kaupa saabub peaaegu
iga päev ja meie töötajad koos

Uuringud on tõestanud, et suur osa inimesi loevad tavaliselt artikli algust ja seejärel artikli lõppu. Keskmise osa artiklist lasevad lihtsalt diagonaalis silmadega üle ning sellesse eriliselt ei
süvene. Tuginedes sellele uuringule, on kohe artikli alguses reklaam: 26.12.2020 kell 18. Antsla KSK õuel. Ansambel Kruuv. Tasuta.
Hooaja alguses väljakuulutatud huviringide menüü on olnud
populaarne.
Uutest tulijatest on väga populaarne valik olnud täiskasvanute
kunstiring. Isegi nii populaarne, et majas olevatest molbertitest
tuli puudu ja pidime neid juurde tegema. Valminud kunstiteosed
tulevad eksponeerimisele kevadisel näitusel. Loodame, et 2021
aasta huvihariduse eelarve päkapikud leiavad meie maja üles ja
uuel aastal saame kunsti jagada ka laste ja noortega.
Lisaks koroonanumbrite suurenemisele on suurenenud ka
Antsla Koori lauljate arv. Lausa kaks korda. Laul see kõlab nüüd
veelgi võimsamalt ja veelgi kaugemale, kuid proovisaali uksed
on endiselt avatud kõigile lauluhuvilistele.
Draamat on vähe. Draamatsejaid pole piisavalt. Mitte veel nii
piisavalt, et tekiks draama. Neid on juurde vaja. Kui sa veel mõtled ja kaalud, kas liituda Draamastuudioga, siis tea, et draamatsejatel on peaaegu, võib-olla, äkki võimalik üles astuda Antsla
valla aasta tähtsündmusel - EV103 aastapäeva kontsertil. Jah,
seekord küll Antsla KSK-s, mitte Tartu ERMis, aga alustuseks on
see kindlasti arvestatav platvorm.
Laste ja mudilaste muusikastuudio lauljate arv läheneb juba
miljonile. Neid lauluhuvilisi lapsi on nii palju, et neid ei jõua enam
kokku lugeda. Millise prääniku või piitsaga juhendaja Cathleen
neid enda juurde laulma on meelitanud, jääbki saladuseks. Laulmine on pop. Nagu päriselt!
Eakate klubi Sügismeloodia on stabiilne. Kõikumisi ei ole ette
tulnud. Seltskond käib koos ja nende laul ning tants ja pillimäng
kõlavad meie majas iga nädal. Muidugi igatsevad nad enda seltskonda uusi liikmeid, uusi jutte, uusi meenutusi, uusi nalju. Kui
sa tead kedagi, kes teaks kedagi, kes sinna klubisse sobib, siis ta
on oodatud Sügismeloodiasse.
Naisrühm Linda on teel. Teel tantsupidudele. Tulekul on suvised
tantsupeod - Kagu eesti tantsupidu Põlvas ja III Naiste tantsupidu
Jõgeval. Aastal 2024 toimub XXVIII laulupidu ja XXI tantsupidu.
Tantsud on ilusad ja lõbusad, rasked ja keerulised, aga neid naisi
ei peata miski. Siht on selgelt silme ees.
Aasta 2020 - oli natuke teistmoodi aasta. Õnneks hakkab see
lõppema.
Ja kui sa artikli algust ei lugenud, siis tea, et enne veel, kui
see tore aasta läbi saab on: 26.12.2020 kell 18 Antsla KSK õuel .
Ansambel Kruuv. Tasuta.
Meie maja uueneb - tulge meile külla.
Head uut kultuuri täis aastat Antsla Kultuuri ja Spordikeskuses.

abilistega sätivad neid hoogsalt riiulitesse. Püüame pakkuda laia valikut kaupa, mida
meie senised väikesed poepinnad ei ole võimaldanud, aga
kindlasti on veel tooteid, mis
esimestesse tellimustesse ei ole
mahtunud, sest ka meie jaoks
on olukord uus ning loodetavasti õpime ajapikku Antsla
inimeste ostuharjumusi paremini tundma ning Antsla Konsumist saab paljude antslakate
kodupood.
Uus asi on nii meie kui paljude piirkonna inimeste jaoks
on Nutikassa, siiski julgustame
Nutikassat proovima, sest tasa
ja targu harjutades saab sellest
kindlasti hea abimees.
Hea meel on teada anda, et
Linda kaupluse sulgemine 31.
jaanuaril on ajutine, sest kohalikust kogukonnast leidus eestvedaja, kes plaanib lähikuudel

Antsla Konsumi uued nutikassad
kaupluse uuesti avada. Antsla
AjaO kauplus on avatud kuni
31. detsembrini ja Hauka kaupluse viimane lahtiolekupäev on
14. jaanuar, kauplus Pakler on
soodsaks lõpumüügiks avatud kuni 31. jaanuarini. Juba
käivad ka läbirääkimised erinevate võimaluste leidmiseks
tühjaks jäävatesse ruumidesse.

Julgustame kõiki ruumide
kasutamise huvilisi pöörduma
otse meie poole ning küsima
lisainfot e-posti teel info@
antsla.coop.ee.

Rahulikku pühadeaega ja uute
kohtumisteni Antsla Konsumis
ja teistes Antsla TÜ kauplustes!

Antsla Tarbijate Ühistu

Tants on minu elu ja
ma armastan seda!
(Marta Aher)

Oleme südamest tänulikud
Tantsuselts Pärliine 35 tantsuaasta eest Antsla vallas, mis
on olnud elamusi ja väljakutseid täis nii mitmetahuliste suhetega ja kogemustega kui ka
ajalike ja ajatute sündmustega.
Rõõm ja au on olla koostöös
eriliselt andekate ja isikupäraste tantsijatega. Jagame tänulikkust tantsijate peredele,
õpetajatele, vabatahtlikele ja
koostööpartneritele läbi aegade, et olete panustanud
mitmekülgse tantsukultuuri
hoidmisele ja arendamisele kodukandis. Tantsuperes koos õppides ja kasvades oleme saanud
täiuslikumaks, üksteist arvestavamateks. Hoidnud uudishimu, saanud tantsutargemaks
ning omakultuuri austavaks.
Eriti väärtuslik on see sõnulseletamatu miski, millest kirjutab ka noor tantsija Marta Aher:
„Tantsuseltsis Pärliine õppimine

on olnud mu elus üks tähtsamaid
aegu. Kui tahan tegeleda ka tulevikus tantsimisega, siis Pärliines
sain ma väga hea tantsuhariduse
põhja. Tunnen ennast kindlamana ja vabanama. Olen tänulik
oma tantsuperele ja õpetajatele.
Ilma nendeta poleks ma täna see,
kes ma praegu olen. Oleme koos
rõõmust naernud ja nutnud. Me
ei ole tundnud laval pettumust,
kuna andsime alati endast kõik,
mis sel hetkel anda oli. Me ei ole
kunagi väljakutsetele alla andnud ning seetõttu oleme tihti
kogenud rahulolutunnet. Pärliines veedetud ajad on olnud imelised ja vapustavad ning jään neid
igatsema! Tants on minu elu ja
ma võin öelda, et ma armastan
seda!“
Aitäh, Marta, jagamast oma
innustavaid ja positiivsust kannustavaid mõtteid!
Tantsupeo tuli on meid
ikka kokku kutsunud ja koos

Pärliine 35. juubeliaasta sai vaid lähedastega Foto: Erli Tammet
koroonapiirangute tingimustes peetud
hoidnud. Hoiame tantsupeo
traditsiooni väärtusi, mida
koos loome ning teeme seda
elukestvalt.
Ootame Meeste Tantsupeo
2021 rühmaga liituma 3.-5.
kl. poisse. Noorte Tantsupidu
2022 r ühmadesse ootame
ridasid täiendama õpilasi
kõikidest kooliastmest, aga
ka täiskasvanute segapaare.

Idla võimlemiskult uur ja
mustlastants.
Registreerimine: www.parliine.ee või e- post: parliinetants@gmail.com
Tantsuliste kohtumisteni
Tantsuselts Pärliine 36.tegevusaastal jaanuaris 2021!

Täiskasvanutele on avatud
naisrahvatantsurühm, hiina
tervisevõimlemine Qigong,

Tantsuselts Pärliine tegevjuht,
tantsuõpetaja

Tanel Puura
Antsla Kultuuri-ja Spordikeskus
kunstiline juht

Seniks jõulurahu ja tervist
soovides,

Leili Väisa

Lüliti

Ega tali taeva jää!
Seoses külmade saabumisega
on igati asjakohane meelde tuletada, mida iga majapidamine
oma krundil ja majas saaks ette
võtta, et vältida torude ja veemõõdusõlme külmumist.
Mõned soovitused ja näpunäited torustike külmumise
ennetamiseks:
•Temperatuur veemõõdusõlmes ei tohi langeda alla + 4
kraadi. Kui veemõõdusõlm
paikneb keldris, siis külmumise vältimiseks paigaldada
veemõõdusõlme lisa küttekeha ning soojustada keldriaknad ja torustik.
•Kui veemõõdusõlm asub kaevus tuleb soojustada kaevukaas. Selleks võib näiteks
kasutada vähemalt 100 mm
penoplasti.

•Kui maja või suvila seisab talveperioodil tühjana, soovitame ajutiselt vesi sulgeda
ning torustik tühjaks lasta.
Vee sulgemiseks tuleb ühendust võtta AS-iga Võru Vesi.
•Samuti tuleb tühjaks lasta
kõik kinnistul paiknevad
kastmisvee torustikud, millel on külmumise oht.
•Veetorustik peab paiknema
all pool külmumispiiri, see
on 1,5-1,9 m sügavusel. Kui on
teada, et torustik või majasisend pole paigaldatud nõutud
sügavusele võib külmumise
vältimiseks kasutada torustiku elektrilist soojendamist
ja võimalusel kuhjata trassile
lund või lehti.
•Kliendi kohustus on hoida
veemõõdusõlme paigaldatud arvesti külmumise eest.

Selleks tuleb hoida püsivalt
veemõõdusõlmes temperatuur vähemalt + 4 kraadi. Kui
veearesti on ära külmunud
(Veearvesti klaas on purunenud või veearvesti juurest
tilgub), siis tuleb sellest viivitamatult teata vee- ettevõtjale, kes vahetab veearvesti
välja kliendi kuludega ning
vajadusel sulgeb kinnistul
veeühenduse.
•Kui üksi eelpooltoodud ei ole
rakendatav, siis külmumise
vältimiseks võib jätta veekraan nirisema/tilkuma.
•Tuleb olla tähelepanelik ja
mitte kaotada valvsust peale
suurte külmade möödumist,
õhutemperatuuri soojenedes liigub maapinnas külm
sügavamale ja säilib torustike
külmumis oht.

•Samuti tuleb tähelapanu pöörata kanalisatsioonitorustikele, kui eelmistel talvedel on
olnud probleeme külmumisega, siis kuhjata trassi peale
lund või lehti.
Kui külmumine on toimunud, tuleb sellest viivitamata
teada anda vee-ettevõtjale, võimalike kahjude ära hoidmiseks. Külmunud torustikku ei
tohi hakata ise lahtise leegiga
sulatama! Abi saamiseks soovitame pöörduda ASi Võru Vesi
poole või teiste torutöösid teostavate ettevõtete poole, kellel on
olemas torustiku sulatamiseks
vastavad vahendid.

Rahulikku jõuluaega soovides

AS Võru Vesi

Antsal Terviserajal saad ise
valgustuse sisse lülitada

Valgusallikas
terviserajal
Ajal mil enamik avalikke üritusi on pausil nagu ka paljud huvitegevused on hea võimalus sundida end eemalduma diivanist
ning väljuma üldisest mugavustsoonist.
Kellele pikad sirged ning avatud vaatega kergliiklustee meelt
mööda pole, saab suunduda Kasumetsa terviserajale.

Ka pimedal ajal saab Antsla terviserajal liikuda!
Kui valgustus Sinu kõndima või jooksma minemise ajal veel ei
põle, saad selle ise sisse lülitada. Kell 21.00 kustuvad tuled automaatselt ise, mis tähendab kui oled tuled sisse lülitanud siis ise
neid välja lülitama ei pea. Ülaloleval pildil on viide nupule, mille
sisse vajutamisel tuled sisse lülitada!
Ära konuta diivanil- VÄLJAS ON MÕNUS!
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Paaristõugetega
eesmärkide suunas

Antsla noori saatis mainekal fotokonkursil
suur edu

Antsla vald toetab võimaluste piires oma valla noorsportlasi kes
on Eesti tasemel jõudnud juba arvestatavate tulemusteni. Sellega
seonduvalt mõned küsimused suusatajale Kevin Grihin.
Oled Audentese Spordikool Otepää filiaali lisaaasta õpilane ning
Karupesa Team treeninggrupi liige. Lisaaasta on võimalus neile
õppursportlastele, kes on täitnud normi (Eesti meistrivõistluste
vanuseklassi poodiumikoht) ning avaldanud soovi jääda veel
üheks aastaks kooli. Sellisel juhul saab enda õppimist hajutada
kahe aasta peale ning lubada rohkem koolist puudumist, käia
treeninglaagrites ja võistlustel välismaal.

Hiljuti said Antsla Gümnaasiumis õppivad Diana Liiv ja Jan
Fred Joab suure tunnustuse osaliseks Eesti kõige suuremal
loodusfotograafia konkursil Looduse Aasta Foto. Jan Fred
sai lasteklassis loomapiltide kategoorias esimese koha ning
märgiti ära veel tema kaks tööd. Diana tõi koju noorteklassi
looduspiltide teise koha ja sama klassi tunnustuse ning lisaks
märgiti veel üks tema töö ära noortekategoorias „Inimene ja
loodus“ . Mõlema noore juhendajaks on Antsla Gümnaasiumi
fotograafia õpeteja Janek Joab, kellega koos käiakse metsades
ja rabades sealset elu ja ilu jäädvustamas. Küsisin kõigilt
kolmelt mõned küsimused.

Oled suusaspordiga tegelenud 7 aastat, mis on sinu senine
parim tulemus?

Seniseks parimaks tulemuseks on eelmisel hooajal Eesti meistrivõistlustel M20 vanuseklassis 2. koht 10km klassikatehnikas.
Lisaks Eesti meistrivõistluste kaks hõbemedalit M16 ja M20 vanuseklassis 3x5km teatesõidus.
Andmaks lugejatele ülevaadet treeningmahtudest, siis
millised on olnud sinu selleaastased läbitud kilomeetrid
suuskadel, rullsuuskadel, rattal ja joostes?

Kuna hetkel on hooaeg veel käimas ja treeningtunde tuleb järjest juurde, siis jagan meeleldi eelmise hooaja koormusi. Treeningtunde kogunes 645h; suusatatud sai 1400km; rullsuuskadel
1800km; joostud 1300km; ning rattaga sõidetud 1350km. Eelmise
aasta kehva talve tõttu jäi suusakilomeetreid vajaka ning pidime
ka talvel rullsuuskadega sõitma. Suusatada oleks võinud tuhatkond kilomeetrit rohkemgi.
Millised on olnud põnevamad (asukoha mõttes)
treeninglaagrid ning millised on treeningtingimused Eestis
(Otepääl) võrrelduna muu maailmaga?

Kõige lahedamaks kohaks, kus ise käinud olen, pean Livignot
Itaalia Alpides. Veel on treeninglaagrid toiminud Soomes: Levil,
Vuokattis; Rootsis Bruksvallarnas ning Lätis Madonas. Kui on
ilus talv, siis on Otepääl suurepärased treeningtingimused ning
ka suviti on kodumaal väga hea trenni teha. Muidugi ei ole Eestis
suuri mägesid ja pikki tõuse, kuid ka siin saab edukalt treenida.
Viimaste aastate valguses pole suusatamine paljude arvates
enam kuigi popp. Kuidas paistab asi seestpoolt?

Kõige kurvemaks teeb, et kui isegi tahetakse suusatada, siis ei
ole kus suusatada. Lumevaesed talved on jätnud oma jälje ning
vihmaga ei ole kuigi mõnus suusatada. Kui lund on, siis on ka
Antsla terviserajal väga mõnus sõita.
Millised on alanud hooaja olulisemad võistlused ning kas
soovid täna välja öelda oma kaugemad eesmärgid kuhu
soovid jõuda, mida spordis saavutada?

Hooaja tähtsaimad võistlused on Eesti meistrivõistlused, kus
soovin teha väga head sõidud. Kaugemaid eesmärke veel välja ei
hõika, kuid töö nende nimel käib.

Kalev Joab

Kevin Grihin

Foto: Erakogu

Mis muutub maailmas,
kui vaatad seda läbi
kaamerasilma?

Jan: Aeg peatub.
Janek: Minu maailmas on
muutunud see, et ma näen
kõike enda ümber pildina.
Olen märganud, et vahel kallutan pead ühte või teistpidi,
et tajuda, kuidas mingi objekt
või vaade võiks teise nurga alt
paista.
Diana: Iga hobi kujundab inimest erinevast küljest. Leian,
et fotograafia on aidanud mul
märgata ja hinnata rohkem
meid ümbritsevat. Katsetades
uusi võttenurki, vaatan ka elule
uue nurga alt. Maailm muutub
laiemaks ja rikkamaks.
Mis paneb Sind fotoaparaati
haarama?

Jan: Alguses huvitas mind
rohkem tehnika, kuid nüüd
haaran fotoka kaasa, kui loodusesse lähen.
Janek: See on justkui põgenemine argielust.
Diana: Loodus, loomad, inimesed ja hetked. Ilmselt soov
jäädvustada meid ümbritsevat
ilu, mis kiire elu kõrval märkamata jääb. Olen tegelenud fotograafiaga juba aastaid ja sellest
on kujunenud mulle hobi, mis
pakub omamoodi puhkust igapäevaelust ja avastamist.
Milline on Sinu kõige
seiklusrohkem kogemus
seoses pildistamisega?

Jan: Suvel, juunikuus otsustasime isaga teha ühe kiire
fototripi mere äärde. Läksime
Pärnumaa Kabli randa. Tol päeval õnnestus meil saada väga
palju ilusaid pilte. Kuid päev
üllatas veelgi. Asusime auto
poole, kui silmanurgast vilksatas mingi teistmoodi linnulend. Taipasime, et see on
vaenukägu. Üllatav oli see, et
märkasime vaenukägu suhteliselt rahvarohkes kohas ning
otsustasime jälgida tema tegemisi autost. Vaenukägu ei näe

Vaenukägu

just iga päev meie looduses.
Kõige tipuks tõi vaenukäo pilt
mulle auhinna Eesti suurimalt
fotokonkursilt.
Janek: Iga uus ja huvitav kohtumine muudab eelmise mälestuse tuhmimaks. Seiklusi on
olnud palju. Sel aastal oli huvitav, et leidsime sügavalt metsast
värbkaku pesa ning suve läbi
jälgisime tema toimetamisi.
Värbkakk on Euroopa kõige
väiksem kakuline, umbes leevikese suurune.
Diana: Iga pilt on eriline ja
omab enda taga lugu. Nii on iga
pildistamisretk olnud eriline.
Kuna käin palju pildistamas
seltskonnaga, siis seiklusi on
alati jätkunud, millest seda kõige-kõiget ei oskagi välja tuua.
Mida annab pildistamine
Sinu elule juurde?

Jan: Pildistamine annab
mulle võimaluse olla loov ja
näidata teisestele imelist loodust, mis ümbritseb meid. Ühtlasi saan olla palju looduses ja
õppida ka ise tundma linde ja
loomi.
Janek: Rahulolu. Kui midagi
hästi välja tuleb, siis on seda
tore endal vaadata ja ka teistele näidata.
Diana: Pildistamine annab
mulle võimaluse näha maailma
teise nurga alt, märgata detaile
ja hinnata hetki. Iga looduses
viibitud hetkega õpin ja avastan midagi uut enda jaoks.

Mari

Foto: Diana Liiv

derohke toetajaskond, kelle abi
ja õpetuste järgi on enamus
edukaid pilte valminud.

distamiseks ning toredaid kohtumisi metsaelanikega!

Lisaks küsisin nende juhendaja Janek Joabi arvamust
Diana ja Jan Fredi edu kohta:

Tartu Tähetorni
astrofotograafia konkurss
2019

Millised on Sinu arvates
Jan Fredi ja Diana tugevad
küljed, mis on aidanud neil
nii edukad olla?

Janek: Jan Fredil ja Dianal on
tõsine huvi ja nad mõlemad on
väga põhjalikud ning neil ei ole
kunagi probleemi pildistama
minemisega. On siis see päeval,
öösel või varahommikul, silm
läheb särama, kui tekib mõte
minna. Nad on suured sõbrad
ning neil on alati ühiseid teemasid, mida arutada: jagada
kogemusi ja oskusi. Asja teine
pool ongi see, et ühiste huvidega noored saavad koos olla
ja tegutseda koos. Kui midagi
teha sära silmis, siis tulevad ka
tulemused.
On rõõmustav näha, et koolikaaslaste seas leidub noori ja
andekaid tegijaid. Aitäh toetavale juhendajale Janekile ning
andekatele õpilastele Dianale
ja Jan Fredile. Head valgust pil-

Diana tunnustused:

13-19aastaste vanuseklass;
Taeva kategooria - I koht
Looduse Aasta Foto 2019
Noored, loomapildid
— tunnustus
Looduse Aasta Foto 2020
Noored, looduspildid- II koht
Noored, looduspildid
- tunnustus
Noored, inimene ja loodus
– tunnustus

Jan Fredi tunnustused:

Välkkonkurss “Humoorikas
looduspilt”
Lastearvestus – tunnustus ja
rahvahääletuse lemmik
Looduse Aasta Foto 2020
Lapsed, loomapildid - I koht
Lapsed, loomapildid
- tunnustus
Lapsed, loomapildid
- tunnustus

Liisa Sachris
Antsla Gümnaasiumi
Koolisilma toimetusest

Milline on Sinu arvates Sinu
tugev külg, mis on Sind
mitmetel konkurssidel eduni
viinud?

Jan: Kannatlikkus ja järjepidevus. Omajagu õnne peab ka
olema.
Diana: Iga töö, mis on konkurssidel edu saavutanud, on
mulle üllatusena tulnud. Ma ei
oska öelda, mis see minu tugev
külg on, kuid ju siis midagi on,
kui olen suutnud žüriile teiste
tööde hulgast silma jääda. Mul
on väga tugev, abivalmis ja idee-

Foto: Jan Fred Joab

Antsla vallast oli teisigi osalejaid, kelle fotod äramärkimist leidsid
ning ka auhinnalisele kohale jõudsid. Tuule Müürsepp saavutas
II koha fotoga “Eeskuju” kategoorias: Taimed ja seened ning ära
märgitud said veel 3 tema fotot.
Foto: Tuule Müürsepp
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Antsla valla noorsootöö valdkonna tunnustamine
2019. korraldas esmakordselt noorsootöövaldkonna
tunnustamise Antsla valla
noortevolikogu. Õigemini sai
taaselustatud Urvaste vallas algatatud traditsioon, märgata
noori ja noortega tegelejaid.
Käesoleval aastal korraldasid
noorsootöönädala raames tunnustussündmuse Antsla valla
noortejuhid koostöös Antsla
Kultuuri- ja Spordikeskusega.
Muusikalise tervituse tõid
ansambel Kärbikud ja Andreas Pall.
Kokku esitati seitsmesse
kategooriasse 26 kandidaati.
Laureaadid said kingituseks
nimelised Tikitare tikandiga
pleedid.
1. kategooria Osav
projektikirjutaja
Nominendid:
Karoliine Marinitseva
Karel Meitsar ja Thomas Egor
Soe
Laureaat Cerda Männiste
Ta kirjutas mahuka projekti
„Antsla vald prügivabaks ja
projektitaotlused Eesti Noorteühenduse Liidule. Tänu sellele
sai toimuma Antsla valla noorteseminar, mis valmistas noori
ette kandideerima noortevolikokku eesmärgiga tõsta noorte
teadlikkust kohaliku omavalitsuse toimimisest. Teine vajalik
projekt oli uue noortevolikogu
koosseisu, koolide õpilasesinduste ja otsustajate meeskonna
ning kommunikatsioonikoolitus, mis toimus 14. novembril Roosiku kohvikus. Samuti
kirjutas Cerda projekti ja oli
Võrumaa osaluskohviku peakorraldaja. Cerda on noorsootöövaldkonda 2020.a aastal
toonud ca 10 000 eurot
2. kategooria Tööandja
kiidab

Nominenid on:
Liset Laanaru
Laureaat Kaimar Jänes
Noor, hakkaja, iseseisev.
Omab ka teiste juhtimise
oskust. Ma isegi ei tea ta vanust,
aga silma ta jäi ja number on
salvestatud järgmiseks aastaks.
3. kategooria: Silmapaistev
kooli esindaja
Nominendid on:
Jan Fred Joab - fotograafia
valdkond
Kiira-Aliina Kärgenberg -aktiivne kodutütar
Laureaat Triine Beate
Tagamets
Ta on sel aastal esindanud
Antsla kodutütreid ja Antsla
Gümnaasiumi väga erinevatel
võistlustel ning ettevõtmistel. “Rene Retk 2020” - meeskondlik 3.koht. Peale selle
oli ta ainuke tüdruk, kes võttis osa vabariiklikust veteranide väljakutsest eriolukorra
ajal (väljakutse harjutused
pidi videosse võtma ja üles
laadima virtuaalkeskkonda)
ning tegi selle ka ära. Osales
Antsla rühma liikmena vabariiklikul virtuaalmatkamise
väljakutses, andes panuse
Võrumaa punktiarvestusse.
Läbis katsed ning pääses osalema Võrumaalt ja esindas
Antsla rühma 5 päevasel vabariiklikul militaarlaagris.
Esindab Antsla rühma kodutütreid Võrumaa noortekogu
juhatuses.
4. kategooria Kogukonna tegus noor
Nominend on
Šarliin Kõivisto
Reijo Lillma
Laureaat Kiira-Aliina
Kärgenberg
Kiira on olnud alati just see
noor, kes tahab kodukandis

midagi ära teha. Noortekeskuses lööb ta kaasa nii palju
kui oma hobide ja huvide kõrvalt võimalik. Ta on alati nõus
panustama erinevatesse tegevustesse ja projektidesse, et
kodukandi noortele rohkem
võimalusi pakkuda. Näiteks
hetkel on Kiira Ideeviit “Meediakonverents” projekti meeskonnas, mille kaudu on ta
korraldanud erinevaid tegevust meie valla noortele. Kui
Kiira on noortekeskuses, siis
teised noored teavad, et murede
ja rõõmude korral võib just
tema poole pöörduda. Kiira on
see noor kes on endast noorematele suureks eeskujuks ja
motivaatoriks!
5. kategooria Hea juhendaja
Nominendid on
Ester Ader - ratsatreener
Helen Kivisild - keskkonna ja
loodusainete juhendaja
Eripreemia: Sirli HellamaaNoortebändi V.Ä.L.K juhendaja- väga oskuslik, tubli, näeb
noortes nende võimekust ja
andeid, motiveerib ja innustab
noori oma võimeid kasutama
Laureaat Anti Saarepuu
Ta veab teist aastat Antslas suustareeninguid. Noori
on sinna pidevalt juurde tulnud (praegu nimekirjas üle
30 noore), sest Anti innustab
ja nakatab oma positiivsusega
mitte ainult osalevaid noori,
vaid ka lapsevanemaid. Vanemad on kaasatud erinevatesse
tegevustesse, ühiselt näiteks
sisustati riiulitega Antsla terviseraja ääres asuv “konteiner”,
kus nüüd on mugavam inventari hoiustada. On näha, et
treeneril on laste ja nende vanematega hea klapp, sest noored
käivad hea meelega nii tree-

ningutel kui Anti korraldatud
laagrites.
6. kategooria Noorte sõber
Nominendid on
Einike Lemats
Laureaadid Mari-Liis Pärna
ja Eerika Lääts.
Kokku esitatid neid tunnustuseks viiel korral. Kuna
nad tegutsevad tandemina või
lausa paarisrakendina, otsustas komisjon anda laureaaditiitel mõlemale.
Mari-Liis on suurepärane
noorsootöötaja, sõber, eeskuju,
juhendaja ja nõuandja. Kui noor
tuleb noortekeskusesse paha
või lihtsalt hea tujuga siis ära
minnakse alati väga hea tujuga.
Ta on toeks, annab nõu, kui
on mure ja oskab alati aidata
või suunata kellegi juurde kes
antud teemal rohkem teadlik
on. Ta annab noorele võimaluse
õppida ja ise katsetada ning
teha. Kui noorel on idee, siis
Mari-Liis annab hoogu juurde
ja aitab leida lahendusi selle
täitmiseks. Ta on alati olemas ja
aitab nii kuidas oskab. Ta vastab ning aitab ka siis, kui pole
tema tööaeg. Eeskujuks on ta
nii oma töö kui iseloomuga. Ta
sobib noorsootöötajaks ideaalselt ja on meie maja süda.
Eerika Lääts on tore ja rõõmus noorsootöötaja, kes on
igatipidi olemas noortele, kes
tunnevad, et nad tahavad ja
vajavad abi ükskõik milles.
Ta on toeks ja läheb kaasa iga
mõttega, mida noor talle esitleb ning ta ei laida ühtegi ideed
maha, pigem täiendab ning
suunab - nagu üks õige noorsootöötaja ikka. Eerika aitas
läbi viia aastase projekti ning ta
oli lõpuni abiks ja toeks, aidates
ka ürituste ja tegevuste läbivii-

Hea juhendaja laureaat Anti Sarapuu
misega. Temaga on olnud lust
koostööd teha!
7. kategooria Aasta tegu
noorsootöös
Nominendid
Antsla linna mänguväljaku
laiendamine
Antsla EKB Kogudus Laste ja
noorte linnalaager 2020
Laureaat Antsla vald prügivabaks ettevõtmine
Kevadisel koroona-ajal käivitus prügiprojekt suurepäraselt.
Inimesed erinevatest Antsla
valla paigust koristasid kilomeetreid teeääri ja prügiko-

Foto: Kaili Kalle

ristuse kampaanias osales üle
poolesaja lapse ja täiskasvanu.
Projekti raames paigaldati erinevad “hoolivad plakatid”, mis
innustavad jätma väiksemat
ökoloogilist jälajälge, prügi sorteerima ja oma koduplaneeti
hoidma.

Merle Tombak
kultuuri-ja
noorsootööspetsialist

Võrumaa aasta kodutütar 2020 õpib Antsla Gümnaasiumis
Võrumaa aasta kodutütar 2020 on Triine Beate Tagamets.
Antsla Gümnaasiumi 9. klassis õppiva hapra neiu malbe
naeratuse taga peitub meeletu tahtekindlus, kus ei jäeta
ruumi ei allaandmisele ega logelemisele. Kes on see tüdruk,
kes õpib koolis väga headele tulemustele, juhib Võrumaa
noorkotkaste ja kodutütarde noortekogu KLOUN tööd ning
ei karda ennast proovile panna Kuperjanovi jalaväepataljoni
nooremallohvitseri lõpurännakul? Küsisime seda temalt endalt.
Miks sa hakkasid
kodutütreks?

Triine: Minu suureks eeskujuks on olnud vanem vend
Trond Bjarte, kes juba aastaid
on olnud noorkotkaste ridades aktiivne tegutseja. Nähes
venda, kas siis metsavormis
või noorkotka pidulikus vormis kuhugi minemas, tekitas
ka minus tahtmise teada saada,
mis asju ta täpsemalt ajamas
käib. Ma mäletan, et käisin
lausa salaja venna metsavormi
selga ning peagi avaldasin ka
ise soovi astuda kodutütarde
ridadesse.
Mida on andnud sulle
kodutütreks olemine?

Triine: Seda kõike on ilmselt
nii palju, et võiksin juba raamatukese kirjutada. Aga esi-

mese asjana torkas pähe see,
et ma olen saanud täieliku
kontrolli oma hirmude üle.
Tegutsemine organisatsioonis on pannud mind ületama
hirme ning tegema neist oma
tugevused. Kindlasti olen saanud endale suurepärased sõbrad, kellega julgeks iga ilmaga
luurele minna. Ja veel, organisatsioonis olemine on andnud mulle võime näha rohkem,
kui ma päriselt näen. Näha
kaaslasi enda kõrval, märgata
nende muresid ning rõõme,
oskust olla vajadusel neile
toeks. Kodutütrena olen õppinud nägema enda isiklikke kitsaskohti, olema enesekriitiline,
oskust näha oma vigu, oma
vigadest õppida ja mitte teisi
süüdistama. Organisatsioonis
tegutsemine on minust teinud

parema inimese, sõbra ja kaaslase. Kodutütreks olemine on
andnud mulle julguse vajadusel
olla täielik Raudne Leedi, kes
ei kohku ühegi takistuse ees.
On andnud mulle kindlustunde
olla mina ise, on andnud julguse teha õigeid otsuseid, teha
seda, mida mina õigeks pean.
Milline ettevõtmine on olnud
sel aastal kõige raskem?

Triine: Ma olen ilmselt kõik
oma selle aasta raskused muutnud mälestustes rõõmudeks.
Minu arvates pole olemas raskeid asju, vaid on olemas keerulised olukorrad, mis tuleb
enese kasuks pöörata naeratuse ja lauluga. Iga viimne kui
vill, pisar ja sinikas metsas olemisest on olnud seda väärt, sest
tunne, mida koged üle finišijoone astudes, on võimas ning
võtab ära kogu valu ning jätab
alles vaid rõõmu ja sõnad, mis
igaveseks meelde jäävad….“MA
TEGIN ÄRA!“
Millised on unistused?
Triine: Unistada tuleb suurelt ning võin saladuskatte all

Triine Beate Tagamets
öelda, et plaan on minna peale
gümnaasiumi lõpetamist ajateenistusse ning sealt, miks
mitte, edasi tegevväelaseks või
lausa missioonile. Aga sinnani
on veel pikk tee. Pealegi on elu
sageli muutlik nagu meri ja

uusi võimalusi võib alati tormise mere pinnale kerkida.
Elame, näeme!

Beatele unistuste täitumisi
ning veelkord õnne uhke tiitli
puhul!

Tõeline sõjaprintsess Xena,
nagu ütleb Triine Beate kohta
tädi Kaidi. Soovime Triine

Antsla kodutütarde
rühmavanem

Piia Mandli
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Uudised aastate
tagant
Võrumaa Teataja 20. detsember 1930

Iga kolme kilomeetri kohta üks pidu.
Pidude rohkus Restu-Antslas ja Urvastes
Eelolevad jõulud on Urvastes ja ümbruskonnas eriti rikkad
pidude poolest. Nii korraldab „Siirius“ omas majas esimesel jõulupühal, 25. detsembril peo, kus ettekantakse G. Kadelburgi näidend „Põrgu tee“.
Samal ajal on aga umbes kolme kilomeetri kaugusel asuvas Restu-Antsla piimaühisuse saalis pidu Restu Haridusselts „Kultuuri“
korraldusel, kus lavastamisele tuleb lustmäng „Hüpe abiellu“.
Teisel jõulupühal on aga peod Uue-Antsla haridusseltsil omas
rahvamajas, kus etendusele tuleb A. Trilljärve 3. vaatusline operett „Emajõe lõoke“ ja Ilmjärves, kus lavale tuleb Kunderi „Kroonu
onu“.
Nii näeme, et iga kolme kilomeetri kohta tuleb üks pidu, mis
muidu maal haruldaseks asjaks. Kui neile kõigile ka rahvast jatkub, siis on asi kõige paremas korras.

Elu 31. detsember 1930, lk. 2

Lammaste mugavad jõulud Urvastes.
Urvastes elab lesknaine Miina K. Koduloomadeks on tal ainult
kaks lammast. Enne pühi ilmus pakane ning lese koduloomad
kannatasid viletsas ja lagunenud laudas külma käes. Loomade
piinlemine külma käes läks lesknaisele südamesse ja et lammastelegi mugavamaid jõulusid luua, õmbles K. mõlematele riided
selga. Emalammas sai villase kuue ja väike tall vana kasuka. Kindlasti jätkub lammastele “saterkuuest” ka uue aasta külmadeks.

Vanu uudiseid vahendavad Margu Konnula ja Kalev Joab

Aastalõpp korvpallis
Antsla vallas on korvpall olnud 30. aasta pikkuse traditsiooniga.
Korvpalli koolkonna looja Anti Ossise sõnul sai see alguse 1988,
kui ta märkas toona ilmunud ajalehes „Spordileht“ kuulutust.
Nimelt kutsuti siis üles liituma Eesti meistrivõistluste III liiga
võistlustele. Sellest ajast on korvpalli armastatud siinkandis ikka
mängida. Mehed on osalenud edukalt nii Võrumaa meistrivõistlustel, kui ka Eesti erinevates liigades. Meie noored on tänavusel
hooajal mänginud tõusude ja mõõnadega. Osaletud on turniiridel Saaremaal ja ka Rakveres. Saaremaa turniirist oli juttu juba
varasemas vallalehes. Rakveres toimus turniir 24. – 25.10.2020
ja see oli Eesti – Läti ühisliiga I etapp. Algselt pidi see toimuma
Jekabpilsis 13. – 15-03, aga viirusest tingituna toimus turniir alles
nüüd sügisel Rakveres. Omavahel mängisid ainult Eesti võistkonnad ja osa võttis viis võistkonda ja kõik mängisid omavahel ühe
korra läbi. Esimeses mängus olime vastamisi Rapla KK poistega
ja saavutasime võidu 72:36. Teises kohtumises olime vastamisi
Saku KK võistkonnaga ja võitsime 84:30. Teisel päeval kohtusime Reinar Halliku KK ja saime kaotuse 38:61. Viimases kohtumises olime vastamisi Väike – Maarja võistkonnaga ja võitsime
86:31. Sellel turniiril olid enamus võistkondi meist aasta nooremad ehk sünniaastaga 2007. Meie poistest viis on sündinud
2006 ja neli poissi 2007. Sellel turniiril oli meie nimisponsoriks
K – Puit ja tahan poiste nimel tänada Kaidar Kasakut, kes maksis kinni meie osalustasu.
Eesti meistrivõistlustel U – 16 poistel (poisid on siin sünniaastaga 2005 ja 2006) pole siiani suudetud võiduarvet avada.
Kindlasti on siin üheks põhjuseks ka see, et kolm mängijat on
vigastusega väljas ja oleme käinud mängudel ainult kuuekesi.
Avamängus 3. novembril Värskas kaotasime kohalikule võistkonnale 44:103. Neljateistkümnendal november olime vastamisi
Tartu Ülikooli KK/Kotkad võistkonnaga ja terve mäng oli punkt
punkti mäng. Vastastel õnnestus üheksa sekundit ennem mängu
lõppu tabada kolmene ja me kaotasime 47:48. Pool tundi peale
esimest mängu läksime vastamisi Delta SK/Nõo võistkonnaga ja
vastu tuli võtta kaotus 46:60. Selles mängus jäi puudu üldisest
vastupidavusest, sest kahte mängu ei suutnud me järjest hästi
mängida. Detsembris kehtestatud piirangutega on hooaeg edasi
lükatud ja meil jäi Raplasse mängudele sõitmata. Loodan, et uuel
aastal mängud jätkuvad, kõik poisid saavad terveks ja saame hooaja ikka lõpetada. Samuti kutsun üles kõiki poisse meiega liituma,
kes on huvitatud korvpallimängust.
Tahame poistega soovida oma toetajatele, kelleks olid Antsla
vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital Võrumaa ekspertgrupp, K –
Puit, Baltic Steelarc ja Kuldre Kool, rahuliku jõuluaega ja head
vana aasta lõppu.

Margus Klaar
Võistkonna treener

Päästeamet soovib ohutuid jõule- ja
aastavahetust!
Kuigi jõulud ja aastavahetus on
ülekaalukalt täis meeliülendavaid hetki, varitseb kodus kahjuks sel ajal ka hulganisti ohte.
Päästeameti jõulutervitustega
käivad sestap ikka käsikäes
nõuanded ohutuse tagamiseks.
Pühade ajal luuakse paljudes kodudes hubast meeleolu
lahtise tulega – olgu selleks
küünlaleek või mõnusat soojust kiirgav kaminatuli. Oluline
on meeles pidada, et lahtist tuld
ei tohi jätta täiskasvanute järelevalveta. Mänguhoos lapsed
või eluruumis ringi liikuvad
lemmikloomad võivad põleva
küünla kergelt ümber ajada
ja tulekahju süüdata. Küünal
peab olema asetatud kindlale
alusele ja eemale süttida võivatest esemetest, nagu näiteks
kardinad või teler. Tuletegemise vahendid on parem laste
käeulatusest eemal hoida ja
tulega seotud ohte põnnidele
selgitada.
Kamina või ahju kütmisel ole
kindel, et see korras ning hooldatud. Hoia põlevmaterjal kütteseadmest, eriti koldesuust,
ohutus kauguses, et see kuumusest või sädemetest ei süttiks. Hoidu ahju ülekütmisest.
Ülekütmine, hooletus kütmisel
ja hooldamata kütteseadmed on
külmal ajal sagedasemad tulekahju põhjused.

Tähtis on järgida ohutust
elektri kasutamisel. Veendu,
et elektrijuhtmestik oleks
terve ja ära koorma juhtmeid
üle. Traditsiooniline elektriküünaldega kaunistatud jõulupuu võib kuivades äärmiselt
tuleohtlikuks muutuda. Kui
ülekoormusest kuumenenud
pikendusjuhe või vigane elektriküünal selle süütab, põleb
puu ära sekunditega ning süütab ümbruse. Kuivamise ennetamiseks anna kuusepuule
piisavalt vett.
Kahjuks puutuvad päästjad jõulude ajal sageli kokku
pliidile või ahju küpsema
unustatud toidust algavate tulekahjudega. Kui teed sööki, jää
kööki! Kaua küpsevate toitude
valmistamisel kasuta taimerit,
et toit ei ununeks ja kõrbema
ei läheks.
Puhkenud tuleõnnetusest
annab kõige kindlamini märku
töökorras suitsuandur. Jõulud
on hea aeg kinkida lähedastele
uus suitsu- või vingugaasiandur. Suitsuandurite tööiga on
kuni 10 aastat. Seega on vaja
seadmete korrasoleku tagamiseks neid aega ajalt välja vahetada. Vingugaasiandur kulub
ära tahke- või gaasikütteseadmetega kodudes, kus seadmete
kasutamisel võib nähtamatu ja
lõhnatu, kuid tervist kahjustav

või lausa eluohtlik ülimürgine
vingugaas tuppa sattuda.
Pikk pühade periood hõlmab
endas aastavahetuse pidustusi
ja vana aasta ilutulestikuga
ära saatmist. Nendega seotud
õnnetuste ennetamine algab
juba poes. Katkise välimuse ja
kasutusjuhendita pürotehnikat osta ei tohi. Soetatud pürotehnikat tuleb hoida kuivas
kohas. Väga oluline on meeles pidada, et rakette ei tohi
lasta rõdult, aknast või käest.
Rakett ei tohi lennata inimeste
poole, katustele või akendesse.
Enne ilutulestiku süütamist
veendu, et see oleks asetatud
lagedale alale ja kindlale pinnale, et lähedal ei oleks inimesi,

autosid ja hooneid. Süütamise
hetkel ei tohi kummarduda ilutulestiku kohale ja pärast seda
tuleb kohe eemalduda ohutusse
kaugusesse.
Ole hoolas ja pea ohutusreeglitest kinni, et kõik saaks veeta
meeldejääva aastavahetuse
kodus, mitte haiglas. Rahulikke
ja turvalisi jõule- ning meeleolukat aastavahetust!

Taavi Siilbek
Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist
Illustreeritud ohutusnõuanded pürotehnika kasutamiseks leiad: https://www.arnika.
ee/18-puropood-ohutus.html

Raamatukogud tervitavad
Ilusat jõuluaega kõigile lugejatele Antsla valla raamatukogude poolt! Seekord väike
ülevaade raamatukogude poole
pealt sellest tööst, mida külastaja ei näe. On tavaks saanud,
et kui kusagil meedias mõnest raamatust räägitakse, siis
tullakse seda kohe ka raamatukokku küsima. Ei ole seda
raamatut sel hetkel veel raamatukogus, ka kõige parema
tahtmise juures. Et seda raamatut raamatukogu tellida saaks,
peab see kõigepealt jõudma tellimisnimekirja. Ei ole mõeldav,
et igat ilmuvat raamatut kohe
tellida saaks ja see kohe ka kohale jõuaks – lihtsalt ainuüksi
saatekulu läheks sel juhul väga
suureks.
Praegune süsteem on selline,
et kaks korda kuus tulevad raamatukogudele uute raamatute
tellimisnimekirjad. Tellimine
käib Võrumaa keskraamatukogu kaudu, kes tellimused
vastu võtab ja siis, kui raamatud kohal, need komplekteerib
ehk siis jaotab tellimisnimekirja alusel pakkidesse. Kätte
saab need raamatupakid järgmise kuu lõpus. Näiteks detsembris tellitud raamatud saab
kätte jaanuari lõpus, ära tuleb
need tuua raamatukoguhoidjal endal Võrust.
Raamatuid ilmub Eestis
praegu palju, kõike ei jõua raamatukogud ka kõige parema
tahtmise juures tellida. Ja pole
ka põhjust. Raamatud jaotuvad

laias laastus kaheks: need, mis
on püsiva väärtusega ja mida on
mõttekas osta koju ning need,
mida tasub laenutada raamatukogust. On palju sellist kirjandust, mille loed korra läbi,
aga teist korda lugema enam
ei kutsu. Milleks siis neid koju
seisma osta? Parem võtta raamatukogust ja viia peale lugemist tagasi, saab järgmine ka
lugeda.
Mille alusel raamatukoguhoidjad uute raamatute hulgast
valiku teevad? Lugejatele mõeldes. Tellitakse neid raamatuid,
millele leidub oma lugejagrupp,
raamatukoguhoidjad tunnevad
oma lugejaid ja nende eelistusi.
Raha raamatute ostmiseks
tuleb kahest allikast – üks osa
kultuuriministeeriumist, teise
osa paneb Antsla vallavalitsus
juurde. Selle eest tänusõnad!
Mitte kõigis Võrumaa raamatukogudes ei ole omavalitsused
nii lahked, need raamatukogud peavad läbi ajama ainult
sellega, mis riiklikult antakse.
Tahaks veel meelde tuletada, et raamatukogudel on
tegelikult palju suurem roll,
kui ainult raamatute laenutus. Raamatukogudes on olemas avalikud internetipunktid,
kus iga soovija saab tasuta
kasutada arvutit ja internetiteenust. Raamatukoguhoidjad
on valmis nõustama, õpetama
ja juhendama, kui keegi jääb
hätta nutiseadme või arvuti
kasutamisega. Võib tulla iga-

Jõuluraamatud Antsla Linnaraamatukogus
sugust infot küsima, raamatukoguhoidjad oskavad vastuseid
otsida internetiavarustest.
Nüüd detsembris aga, kuni kolmekuningapäevani jaanuaris,
oodatakse raamatukogudesse
kõiki neid pensioniealisi, kes
veel oma jõulupakki otsimas
pole käinud. Kätte saab kõigist valla seitsmest raamatukogust, pakisaaja elukohast
sõltumata. Aga mis kõige tähtsam – hoiame oma tervist vii-

Foto: Liana Allas

ruse eest: väldime lähikontakti,
hoiame distantsi, kanname
maski, peseme ja desinfitseerime käsi! Püsime terved ja loodame, et jõulud aasta pärast on
nii nagu veel aasta tagasi.

Liana Allas
Kobela raamatukogu

Antsla valla raamatukogud
on 31.12 ja 02.01 suletud
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Kirikuteated
EELK Urvaste Püha
Urbanuse Koguduses
24. detsember- Jõuluõhtu ehk jõululaupäev
Kell 11.00 Urvaste kirikus
Kell 17.00 Urvaste kirikus. Buss väljub Antsla kesklinnast kell 16.00.

25. detsember. Kristuse sündimispüha ehk 1. jõulupüha.
Kell 11.00 Urvaste kirikus.
Kell 14.00 Heimtali kirikus. Laulab Sulbi vokaalansambel „Helin“

26. detsember 2. jõulupüha
Kell 11.00 Urvaste pastoraadis kaunimate jõululaulude laulmine.

27. detsember.
Kell 11.00 Urvaste kirikus
Kell 16.00 Antsla palvemajas

31. detsember. Vana-aasta
Kell 17.00 Urvaste kirikus
Kell 23.40 Urvaste kirikus kesköine aastavahetuspalvus

1.jaanuar Uusaasta
kell 17.00 Urvaste kirikus

3. jaanuar
Kell 11.00 Urvaste pastoraadis
Kell 16.00 Antsla palvemajas

6. jaanuar Kolmekuningapäev
Kell 17.00 Urvaste pastoraadis

10. jaanuar
Kell 11.00 Urvaste pastoraadis
Kell 14.00 Heimtali kirikus

17. jaanuar
Kell 11.00 Urvaste pastoraadis
Kell 16.00 Antsla palvemajas
EELK Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets tel. 5118271
Kalmistuvaht Aimar Salumets tel. 56950601
Organist koorijuht Erma Kallasse tel. 53826571
Koguduse juhatuse esimees Taavi Serv tel. 5166018
Annetused: SEB EE981010402011463004 Saaja: EELK Urvaste
kogudus;
Swedbank:EE062200221010554707 Saaja: EELK Urvaste Püha
Urbanuse kogus
Koduleht: www.eelk.ee/urvaste

Lusti lasteaed jätkab
lustiliselt
Kuigi kogu maailmas möllab koroona, käivad lapsed nagu alati
lasteaias. Kõik toimub tavapäraselt ja püüame kogu lasteaia kollektiiviga anda enda poolt kõik, et see nii ka jääks.
Laste päevi täidavad erinevad tegevused: mängimine, õppimine, õues toimetamine.
Kahjuks saavad lapsevanemad meie tegevusi jälgida ainult
videote ja piltide vahendusel.
Jätkame toredat traditsiooni draamaõpetuses ja teeme ise
oma lavastusi. Oktoobris oli vahva etendus Pääsukese rühmalt
ja novembri etendus jäi Sipsikute kanda: mängiti “Tare-tarekest”. Lõbus oli nii lastel kui täiskasvanutel. Kiidame Pääsukese
rühma õpetajaid Kätlinit ja Katrit ja Sipsikute rühma õpetajaid
Katit ja Enet.
21.novembril toimus Kadritrall, mis oli majasisene pidu kõigile
rühmadele. Kõik lapsed olid kostümeeritud ja selle eest suur tänu
lapsevanematele, kes olid näinud vaeva kostüümide valmistamisega. Õpetajad tutvustasid lastele kadripäevaga seotud kombestikku, lauldi ja tantsiti. Pidu õnnestus igati ja pakkus lastele palju
lustimisrõõmu. Tänud ürituse eestvedajatele, Ermale ja Leilile.
Detsembris ootame päkapikke ja muidugi lund, et saaks kelgutada ja suusatada.

Soovime kogu lasteaia pere nimel ilusat jõuluaega
kõikide laste peredesse!

Kadripäev Lusti lasteaias

Foto: Lusti lasteaed

Jõulud ju tulevad taeva
tahtel (M. Panga)

Õnnitleme uusi vallakodanikke
ja nende vanemaid!

On kõige pimedam aeg, kuigi leebe lootusega, et kohe- kohe hakkab valgemaks minema.
Jõulud on läbi aegade olnud perekeskne püha. See on aeg, kus
saavad elavaks paljud meie hingesügavustesse peidetud tunded
ja mälestused. On aeg, kus soovitakse jagada oma tundeid , teha
kinke ja kaasa elada nende saajate rõõmule, katta kaunis pühadelaud. Samas leidub ükikuid eakaid, kellel selleks ajaks seltsilist
ei olegi. Sellel aastal võib see juhtuda ka viirusest tingitult. Mida
siis teha, et tulla toime hinges heliseva jõulutunde igatsusega...
•Kodu saame ikkagi kaunistada ja ka endale võib ju katta kena
jõulutoitudega laua
•Katame õues toidulaua sulelistele sõpradele, siis on tore jälgida
aknast nende toimetamisi
•Saadame neid „päris õigeid“ paberil jõulukaarte koos heade
soovidega, kindlasti saame mõned ka vastu
•ETV pakub ülekandeid kirikutest ja teisi südamlikke jõulusaateid. „Jõulutunnel“ annab võimaluse teha head väikese annetuse kaudu. Annetuse summa ei pea olema üldse suur, kuid
saame tunda andmisrõõmu
Kui selleks kõigeks ei tundu jaksu jätkuvat, võib julgesti küsida
abi noorematelt naabriperest või tugi-isikult või sotsiaaltöötajalt.
Enda poolt panen hea tuju tekitamiseks kirja ühe „Miksikesest“ leitud vanaaegse jõulusalmi:
Lehm läks lakka rehele
ja kana läks kassile mehele,
härg ajas nurgas torupilli,
vasikas tantsis varbad villi.
Lehm ajas selga uue kleidi,
mära mokki värvis veidi.
Kalkun rüüpas kanget viina,
kukk jõi kruusist hapupiima.
Peni pennil parti paitas,
sälg aga siga sauna aitas.
Peremees jagas leivakontsu,
terve tall lõi tulist tantsu.
Taevas naeris vintis kuu,
kui kits tõi koju kuusepuu,
lammas laulis mää ja mää,
küll see jõuluaeg on hää.

Oktoobris-novembris
sündisid:
VIKTORIA
MIRELIN
KARL

Õnnitleme detsembri juubilare!
80
Tiina Agar
Jüri Laidver
Kalev Muruoja
Aili Zirk

102

75

Arnold Meier

Leo Ilves
Sirje Rätsep

90
Agnes-Agnessa Moor

85

Sven Sams
Ira Tšeskidova
Konar Küppar

Niina Käst
Ilme Nopri

Vanarahva traditsioonides kestab jõuluaeg 6. jaanuarini, nii et
jõuaks küll midagi ette võtta. Saabuvaks jõuluajaks meile kõigile
paindlikkust ja loovat meelt. Kui lisame naerukurrud põskedel ja
lootuse elu headussse, suudamegi selle tundelise aja endale armsaks muuta. Parimad jõulusoovid meie kaasteelistele- koostöösõpradele „Sügismeloodiast“, Urvaste Külade Seltsist, Uue- Antsla
rahvamajast, Valduri bussifirmast, Kuldre noortekeskusest. Kaunist jõuluaega kõigile!

Ene
Kuldre kuldsete prouade eestvedaja

70

Südamlik kaastunne lahkunu
lähedastele!
Mati Veide 05.05.1954 - 17.11.2020
Virve Post 16.05.1935 - 23.11.2020
Rein Veide 23.12.1951 - 24.11.2020
Lembit Marja 03.05.1965 - 05.12.2020
August Viiberg 25.04.1942 - 12.12.2020

Roosiku küla toredad tegemised
Roosiku küla sai 2019. aastal Võrumaa Arenduskeskuse ja Antsla
valla poolt eritunnustuse kogukonna turvalisuse arendamise eest
ning sama rada jätkati ka käesoleval aastal. Kuna kriisiplaan oli
külal juba olemas, siis taotleti kogukondliku turvalisuse 2020.a.
taotlusvoorust toetust selles plaanis paika pandud vahendite soetamiseks. Nüüd on Roosiku küla võimeline oma pumbaga väikest
tulekahju ohjeldama või põua ajal tühjaks jäänud kaevuga perele
jõest tarbevett pumpama. Samuti saab küla nüüd hakkamma
kogukonnale toidu valmistamisega ja võib vajadusel anda vallale
abikäe, kui on vaja toitlustada mingil põhjusel Tsooru rahvamajja
evakueeritud inimesi, sest meil on olemas gaasipliit, millel toitu
valmistada ja supitermosed, millest 20 inimesele portsu suppi
saab jagada. Lisaks saame nii moona kui inimest vedada paraja
kelgu peal, kui peaks teed lumme tuiskama ja masinad neid piisavalt kiiresti lahti ei suuda lükata.
Jätkus ka Roosiku küla koostöö Tsooru vabatahtliku päästekomandoga, kes sai kogukondliku turvalisuse 2020.a. taotlusvoorust toetust Tsooru päästekomando tuletõrjeautode garaaži
õhk-soojuspumba paigaldamiseks, et päästeautode vesi ka külmal talvel ikka kustutamiseks paras oleks.
Muidugi ei tee ainult asjad üht kogukonda turvaliseks, vaid ikka
hea, sõbralik ja ühtehoidev rahvas. Sel aastal saadi taas kokku
augusti lõpus toimuval külapäeval või õigemini külaööl, sest küla
arenguplaane arutati enne pimedat ja kui pimedaks läks, siis asuti
tähti vaatama. Toreda esineja kutsumiseks andis külale toetust
Antsla vald. Kuigi ilmataat päris taeva vaatamist ei võimaldanud, pidas ööfotograaf Martin Mark nii huvitava ettekande, et
tähed slaididel paistsid kui tõelised. Isegi väikesed tähehuvili-

sed pidasid vastu üle südaöö ja esitasid teraseid küsimusi, mis
esinejagi mõtlema panid.

Ruuta Ruttas-Küttim

Roosiku küla rahvas Kogukondliku turvalisuse vooru toel
soetatud asju uurimas

Taluturg
23. detsember
alates 10:00

9. ja 23. jaanuar
9-12
Antsla turuplatsil
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Koolitus-loeng

KRUUV
kontsert

Kuidas lapsevanemana
jaksata
11. jaanuar kell 18.00
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses

26. dets 18:00

Loengut viib läbi Perepraksise
psühholoog-pereterapeut Külli Joasaar, kes
töötab igapäevaselt perede, paaride, laste ja
noortega.
2021

Osalustasu 5.-

Antsla Kultuuri- ja
spordikeskuse õuel

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

HAUKA VELOKLUBI

JÕULUMATK
26.DETSEMBRIL
KL.12.00
Algus: Õdre järve põhjapoolselt
RMK lõkkeplatsilt

MATKAME KARULA
RAHVUSPARGIS KAIKA
RATTAMARATONI RADADEL
MATKA PIKKUS 9KM

Tähelepanu kõik 3-8
aastaste laste vanemad!
Antsla kandi lapsevanematel on hea võimalus liituda uuel aastal Lusti Lasteaias alustava koolitusega “Imelised aastad”, mida
Tervise Arengu Instituut koostöös omavalitsustega korraldab
üle Eesti.
See koolitus on just Sinu jaoks kui Sa…
…tahad oma last mõista ja temaga paremini läbi saada;
… soovid oma lapsele eakohaselt õpetada uusi oskusi ja teiste
inimestega arvestamist;
… tahad teada, kuidas kehtestada kodus reegleid ja seada piire;
… oled mõnikord vanemana tundnud, et mõistus on otsas ja
kannatus katkemas!
Koolitusele on oodatud kõik, kellel on küsimusi seoses laste
kasvatamisega ja kes tahavad õppida juurde tõhusaid vanemlikke
oskusi. Koolitus on praktiline, vanemad omandavad oskused ja
põhimõtted, et paremini toime laste kasvatamisega kaasnevate
väljakutsete ja stressi tekitada võivate olukordadega.
Koolitus toimub 4 kuu jooksul, esmaspäeva õhtuti, kokku 16
korda. Eriti kasulik on, kui koolitusel saavad osaleda lapse mõlemad vanemad, et üksteist toetada uute oskuste kasutamisel. Et
koolitusel saaks osaleda kogu pere, on korraldatud lastehoid ning
kõikidele osalejatele pakutakse kerget einet.
Koolitus on lastevanematele tasuta tänu Tervise Arengu Instituudi ja Antsla valla toetusele.
Koolitusprogrammi viivad läbi selleks vastava väljaõppe saand
grupijuhid – laste psühholoog Tea Ausin ja suhtlemisteener-täiskasvanute koolitaja Kadri Kõiv.
Koolitus hakkab toimuma esmaspäeval õhtutel Lusti lasteaia
saalis. Loodetavasti võimaldavad koroona viirusest tulenevad piirangud grupil esimest kordada jaanuari teises pooles, kuid jälgime olukorda ja teeme otsused sellest lähtuvalt.
Tegemist on väikese grupi koolitusega ja kohtade arv on piiratud. Enda osalemise soovist anna palun teada Antsla valla sotsiaalnõunikule Agnes Kirsbaumile, agnes@antsla.ee, 5290722 või
Lusti lasteaia juhataja Jüri Kiidronile, lusti@antsla.ee, 5128785.
Rohkem infot „Imeliste aastate“ kohta leiad
veebilehelt https://tarkvanem.ee/koolitused/
imelised-aastad/
Või kasuta QR koodi, et vaadata koolitust koolitust tutvustavat videot .

Antsla Valla leht

8. veebruar 19:00
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses

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. jaanuariks

