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Pokumaa ootab külastajaid!
Pokumaa näol on paljud pered
leidnud koha kus Edgar Valteri
loomingut taasavastada ja õppida, vaadata loodust nii, et
leiab meie kuusikust ahve kui
krokodille. Kui õpid vaatama
siis võid kogu issanda loomaia
üles leida Pokumaa 50 hektariliselt maa-alalt.

Viimastel aastatel on külastajaid, kes pileti soetavad, olnud
umbes kaheksa tuhat hooajal.
Paljud inimesed aga Pokukotta ei tule ja liiguvad iseseisvalt ning Pokumaa külastajate
ametlikus statistikas ei kajastu.
Pokumaa on üks kindel turismisihtkoht meie piirkonnas.

Kuni juuni keskpaigani juhtis tegevusi Pokumaal Nele
Hendrikson ja on seda teinud
neli pikka aastat. Nele algatusel toimusid kesksuvel õunaaia
kontsertid, kus esinesid eesti
väga head artistid.
Suured tänud Sulle Nele, hea
Pokumaa arendamise ja eestve-

damise eest!
Uueks Pokumaa juhiks on
valitud Tuuli Merimaa, kes on
aastaid Pokumaal giidi tööd teinud. Nüüd on aeg Tuulil kõiki
tegevusi vedama hakata.
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Võidutuli
Traditsiooniliselt toob Kaitseliidu Antsla Üksikkompanii ka
sellel aastal Võidutule Antslasse.
Kuna viirus pole veel kuhugi kadunud, siis pidulikku rivistust sellel aastal ei toimu. Võidutuli pannakse tulekorvi ausamba
juurde kell 19.00. Kõik saavad tule sealt ise võtta, jälgides 2+2
reeglit. Jaanitule suurüritusi sellel aastal ei toimu ja oma kodustega saabki ükskord koos istuda.

Soovime kõikidele ilusat Võidupüha ja Jaanipäeva.
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Pokumaal
23.juunil kell 11-18
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POKUMAA POST
Antsla ja Kanepi valla piiril asub
üks maa, mida eraldi maailmakaardilt ei leia. See on päris pisike maa,
kus omad asukad, oma kalender ning
veidi eripärane aastaring. Selle paiga
nimi on Pokumaa.
Öeldagu mida tahes, aga täpselt nii nagu ei jää taeva ükski tali,
nii et jää sinna ka ükski suvi. Seega on SEE nüüd käes ning kohekohe tulemas ka kõige valgem ja pikem päev. Ai-ai, kuidas see
aeg pokudele ning Puukole meeldib! Kõik õitseb ja sumiseb veel!
Pealegi... ka suvi tuleb kindlasti põnev, aga sellest veidi hiljem.
Esmalt tuleb ära mainida, et üks väga eriline kevad on ühele
poole saamas. Kõige imelikum on olnud see, et pole näha olnud
suuri busse, mis ikka lapsi Pokumaale tõid aprillist juuni alguseni. Pokud, kes tavaliselt omaette hoiavad, tundsid veidi isemoodi
nukruse-tunnet, kuniks Puuko oskas öelda, et see on igatsus…
Selle peale otsustasid pokud, et hakkavad parem sügist ootama,
sest küllap siis tullakse ikka ja ei pea enam nii palju igatsema.
Teiseks on olnud imelik lugu maasikatega. Ennekuulmata kombel polnud Puukol punase maasika päeval, mis on 12. juunil, võtta
veel ainumastki punast marja! Ei metsast ega peenralt. Sellist
asja ei ole pokurahva silmad ammu näinud ja isegi mitte põder
Põka, kuigi too tuiab iga päev metsas ringi ja uurib tähelepanelikult ümbrust…
Nii palju siis imelikust kevadest. Õnneks ei seganud see suure
pokuloenduse läbiviimist.
Pokuloendus 2020
Täna lõbustavad Pokumaa elanikud end sellega, et räägivad
metsarahvale, et igale eestimaalasele on kuskil olemas oma poku
-- kahe aastaga on kaardile kantud ligi 1 300 000 pokut oma 349
asualal. Sellel kevadel oli tore veel osalenud inimeste arvu kahekordne kasv (232), eelmisel aastal 101. Kahe aasta kaardid, mis valminud Regio kaasabil, leiab siit: www.pokumaa.ee/pokuloendus
Uus perenaine, uutmoodi suvi
Punase maasika päeval juhtuvad Pokumaal ikka olulised asjad.
Näiteks avati 12 aastat tagasi Pokukoda, mis on maja, millelaadset ei leidu kuskil mujal maailmas. No vot. Seda te ju teadsite?
Mida te aga vast veel ei tea, on see, et punase maasika päeval tegi
senine Pokumaa perenaine Nele juhatajana veel viimase mõnusa

metsajalutuskäigu ja andis järgmisest päevast ohjad üle Tuulile.
Küllap kuulete temast juba peagi rohkem!
Mis veel? Puuko tuletas meelde, et mainitaks kindlasti ära jaanilaupäev ja suveplaanid. Jaaniajal oodatakse nimelt Pokumaale
just kohalikku rahvast. Esmalt seetõttu, et enne õhtust melu saab
eelnevalt tulla juba päeval koos väiksemate lastega Padasoomäele
– pisimatkad ja mängud alates kell 11, lõke süüdatakse kell 17 ning
Pokukoda jääb sel päeval ka paar tundi kauemaks avatuks. Muidugi askeldab Puuko oma jaaniaskeldusi, pokud liiguvad ringi ja
teevad huvilistega mõne tiiru oma lemmikkohtadesse.
Suvel on Puuko kodus üldjuhul nädalalõppudel ning samuti
kindlasti teisipäeviti, mil hakatakse töökorda kõpitsema mõningaid ajahambast puretud esemeid. Toredate töövõtetega, nagu
seda ennevanasti tehti. Mõni lonkav pink tuleks uuele elule
aidata ja samuti saab näha, milline saab olema uus metsloomade
söödasõim.
Toredaid uusi elamusi!

P- 

Pokumaa kitsed

• Puuko kõpitseb uusi pinke teha
• köeb suitsusaun
• küpsetame lõkketulel tokisaia ja
joome teed
• pisimatkame metsa ja niidule
söödavat kraami otsima
• mängime

Psst!
Ringi
liiguvad
pokud!
Kell 17

Antsla vallavanem Avo Kirsbaum ja Pokumaa endine perenaine Nele Hendrikson

POKURAHVA
JAANILAUPÄEVA
ASKELDUSED

TEEME POKUVÄGEVA JAANILÕKKE,
ET KA KÕIGE PISEMAD POKULAPSED
ENNE UND IKKA JAANITULEST
OSA SAAKS
Võta kaasa jaanikukorv
hea ja paremaga
Pokukoda avatud kuni 20.00
Küsimustele saad vastused
info@pokumaa.ee
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Antsla valla 7-19 aastaste laste
huvihariduse- ja huvitegevuse
toetus
Läbi riikliku huvihariduse- ja huvitegevuse toetusmeetme saavad
kõik lapsevanemad taotleda Antsla vallavalitsuselt toetust lapse
huvihariduses- ja huvitegevuses osalemiseks. Ühe lapse osalustasu ja transpordi toetussumma on kuni 30 eurot kuus. Taotluste
esitamise aeg on 20. november järgneva kalendriaasta kohta.
Lisaks saab toetust küsida lapse laagris, konkursil ja võistlusel
osalemiseks kuni 100 eurot aastas lapse kohta. Taotlusi saab esitada jooksvalt ja vähemalt üks kuu enne tegevuse algust. Taotluse
kord ja tingimused (määrus), taotlusevormid leiate valla kodulehelt https://antsla.kovtp.ee/huviharidus
Avalduste esitamisega seotud infot võib küsida julgelt merle@
antsla.ee või 56472632
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kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

Antsla Tarbijate Ühistu
kauplustes saab
sularaha pangakontole
kanda ja ka välja võtta

Hauka Konsumi müüja Kadri Parts
Aasta tagasi tõi Coop Pank Antsla Tarbijate Ühistu kauplustesse
sularaha sissemakse teenuse. Seeläbi saavad Coop Panga kliendid väga lihtsalt sularaha oma pangakontole kanda.
Kui varasemalt Antsla vallas sularaha sissemakseteenus puudus, siis nüüd on Coop Pank loonud valda 8 sularaha sissemakse
kohta. Sissemakseid on võimalik teha nii Antsla Ehituskeskuses,
Pakleris, Hauka Konsumis, Antsla AjaO, Tare, Kuldre, Linda, kui
ka Tsooru kaupluses. Samuti saab sissemakseid teha Mõniste ja
Varstu kauplustes. Aastaga on sularaha sissemakseid Antsla Tarbijate Ühistu kauplustes tehtud ligi 120 000 eurot eest.
Sissemakse kaupluse kassas toimub sama lihtsalt nagu pangaautomaadis. Klient ulatab sularaha müüja kätte, sisestab oma
pangakaardi makseterminali ja kinnitab summa PIN-koodi sisestamisega. Müüja ulatab seejärel kliendile sissemakset kinnitava
kassatšeki. Teenust saavad kasutada ainult Coop Panga era- ja
ärikliendid, sest sularaha kantakse kliendi Coop Pangas asuvale arveldusarvele. Coop Panga erakliendid saavad arvele panna
kuni 1000 eurot päevas ja 2000 eurot kuus. Coop Panga ärikliendid saavad kontole kanda kuni 1000 eurot päevas ja 10 000 eurot
kuus. Raha jõuab arvele hetkega ja on kohe kasutatav. Arvele
saab panna ka münte.
Arvestades inimeste harjumusi pangateenuste kasutamisel, võib
uue pangaga liitumine esialgu tunduda suure ettevõtmisena, aga
võimalused, mida Coop Pank tarbijate ühistutega koostöös maapiirkonnas pakub, on seda väärt. Juba varasemalt oli kodumaise
Coop Panga klientide eeliseks tasuta sularaha väljavõtmise võimalus kõikidest Eesti pangaautomaatidest ja Coopi kauplustest. Hea uudisena kehtivad alates novembrist Coop Panga kaardi
omanikele Säästukaart Pluss soodustused ja boonussüsteem, mis
tagab soodsaimad hinnad.
Coop Panga kliendiks saab kodust lahkumata, tuvastades oma
isiku ID-kaardi või mobiil-ID abil. Kogu protsess on turvaline ja
võtab aega vaid mõne minuti, seejärel saab kohe hakata kasutama
internetipanka ja pangakaardi saab tellida postiga koju. Kliendiks saab tulla ka Antsla Tarbijate Ühistu kontoris asuvas pangapunktis või täites ankeedi kaupluses.
Kui tekib küsimusi Coop Pangaga liitumise või sularaha sisse-või
väljamakse osas kauplustes, siis helista Coop Panga klienditoe
numbril 6690966 või astu läbi Antsla Tarbijate Ühistu kontorist.
Kohtumiseni meie kauplustes!
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Kas sina tead mida peaks loodusesse minekul
endaga kaasa võtma?
Kevadel on i lmad i lusad
ning loodus tärkab. Seega ka
suurepärane aeg looduses
liikumiseks.
Enne matkarajale või marjule minekut tuleks kindlasti
tutvuda piirkonnaga kuhu oled
minemas. Uuri eelnevalt kodus
matkaraja või metsa kaarti
ning jäta meelde olulisemad
objektid ja teede auskohad.
Kindlasti vaata üle ka metsa
mineku päeva ilmateade, et
teaksid ennast sobivalt riietada
ning vajadusel ilmastikukindlad riided kaasa võtta. Metsa
mineku riided vali võimalikult
erksat värvi, et eksimise korral oleksid hästi nähtav. Kindlasti teavita ka pereliikmeid või
sõpru/naabreid oma plaanitavast väljasõidust ja orienteeruvast tagasituleku ajast.
Metsa minnes on mõistlik
pakkida vajaminevad asjad
väikesesse seljakotti, et metsas liikumine ja toimetamine
oleks võimalikult mugav. Kõige
olulisem on seljakotti pakkida laetud akuga mobiiltelefon (ning soovitus on lülitada
see ka säästurežiimile, et akut
hoida), akupank, pudel joogivett, vile, kompass, nuga, tikud
ja esmaabikarp. Kindlasti paki
kaasa ka midagi magusat, näiteks karamellkommid. Võimalusel võiksid kaasa võtta ka
sihtkoha kaardi paberil, seda
juhuks, kui peaksid eksima ja

telefoni aku ju tühjeneb kiirelt kaardirakendusi kasutades. Kaasa võta ka väike
esmaabipakk, mis võiks sisaldada mõned plaastrid ja sidemed, termotekki (väike kuldne
tekike, mida saab osta apteegist
aga annab vajadusel sooja) ning
kindlasti ravimid mida regulaarselt kasutad (näiteks allergiaravimid, vererõhu ravimid
jms). Kõik need asjad on ikka
selleks, et igas olukorras hakkama saaksid.
Metsas loodust nautides
proovi meelde jätta erinevaid
objekte, näiteks suuri kive,
erilisi ja eristatava kujuga
puid, et vajadusel nende järgi
orienteeruda.
Kui aga peaks juhtuma, et
kaotad matkaraja silmist või
marju korjates oled sattunud tundmatusse metsaossa,
helista kohe numbril 112. Pea
meeles, et 112 saab helistada ka
ilma levita, kui eemaldad telefonist SIM kaardi. Peale helistamist väldi asukoha muutmist
ning püüa end nähtavaks teha.
Kui aga mingil põhjusel helistada ei saa, siis pea meeles reeglit STOP!
S – SEISA paigal, ühe koha
peal, ilma närviliselt ringi tammumata. See on oluline, sest
seistes ei saa sa enam rohkem
ära eksida. Ja kui sa juba seisad, siis ...

T – TAJU ümbrust ja olukorda. Ehk kus sa oled ja mis
sinu ümber toimub. Võibolla kostub sinu kõrvu mootorimüra, mis võimaldab sul
mõne tee peale jõuda. Võibolla kuuled koerte haukumist või muude pudulojuste
häälitsemist, mis annavad
märku inimtegevusest. Võibolla tunned mingit lõhna, mis
ei kuulu metsikusse loodusesse. Võib-olla hakkab sulle
midagi silma, mida sa kõndides ei märganud. Ümbruse ja
olukorra tajumine annab sulle
järgmise eesmärgi...
O – ORIENTEERU ehk katsu
kindlaks määrata oma asukoht. Kuu, päikese või tähtede
järgi. Või kuidagi muud moodi,
näiteks maastiku iseärasuste,
erinevate pinnavormide abil.

Sõltuvalt sellest, kui hästi või
halvasti on orienteerumine
korda läinud...
P – PLANEERI oma järgmisi
samme. Kas sul on lootust kohe
metsast välja pääseda või pead
sinna kauemaks jääma? Kas
on vaja hakata tuld tegema või
pead niisama vastu? Kas sul
on piisavalt toitu ja vett kaasas
või pead hakkama seda kohe
otsima?
Uur i lisak s Ole valmis!
mobiilirakendusest.
Seekordne, järjekorras juba
neljas lugejamängu
küsimus asub lingil http://bit.do/
olevalmis4
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Antsla vallavolikogus otsustati:
26. mail toimunud volikogu istungil:
- muudeti õppevahendite kulu maksumuse määra Antsla valla
lasteaedades järgmiselt: „Tasu võtmise kohustust ei pea kohaldama Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorra ajal. Õppetasust
ajutise vabastamise otsustab Antsla Vallavalitsus”;
- muudeti huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korda;
- anti nõusolek Antslat läbivate teede rekonstrueerimiseks vajaliku maa (Kobela alevik Lusti tee 1) võõrandamiseks Eesti Vabariigile. Maa on vajalik teemaa laiendamiseks;
- anti nõusolek Lusti tee 1 ja Lusti tee 3 hoonestusõiguste
liitmiseks;
- otsustati võõrandada enampakkumise korras vallale kuuluv alljärgnev vara:
1) korteriomand, asukohaga Võru maakond Antsla vald Kobela
alevik Aia tn 6, korter 5, alghinnaga 2000 eurot;
2) kinnisasi, asukohaga Võru maakond Antsla vald Ruhingu
küla Väike-Ristiotsa, pindala 2,25 ha, alghinnaga 9000 eurot;

3) kinnisasi, asukohaga Võru maakond Antsla vald Kuldre küla
Kasenuka, pindala 9566 m2, alghinnaga 4000 eurot;
- kinnitati revisjonikomisjoni revisjoniakt;
- kinnitati Antsla valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne;
- reservfondist eraldati 10 000 eurot Kaitseliidule, hoone
renoveerimiseks;
- anti luba osalemiseks meetmes „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes”. Projekti
realiseerimisel saaks Antsla Gümnaasiumihoone B-korpus soojustatud, hea väljanägemise ja ventilatsiooni. Välja vahetatakse
aknad, radiaatorid ja valgustid.
Protokolliga saab tutvuda Antsla valla avalikus dokumendiregistris, link: https://antsla.kovtp.ee/protokollid

H SI
volikogu sekretär - registripidaja
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13/14/15.AUGUST VANA-ANTSLA TEATRIAIDAS!
PILETID PILETILEVIST JA KOHAPEALT / KÕIK ETENDUSED ALGAVAD 19.00 / WWW.IMPROIMPEERIUM.EE
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Teatrisuvi 2020
Ilma pikema sissejuhatuseta,
tuleb nentida, et Antsla valla
kultuurikalender on koroonapandeemia piirangute tagajärjel üsna kokku kuivanud.
Loodetavasti saavad toredad
ideed ja algatused uue võimaluse juba lähitulevikus. Ka meie
oleme pidanud tegema oma
plaanides korrektuure. VanaAntsla Teatriaita plaaneeritud
uuslavastus jääb sel aastal sündimata ja seda üsnagi ootamatul põhjusel, nimelt ei pääse
etenduse lavastaja, piirangute
tõtt u Eestisse.
Juba eelmainitud piirangute, lisaks 2+2 reegli ja max. 50
% saali täituvuse nõudest tingituna on peaaegu et võimatu
korraldada üritust, mis majanduslikult ära tasuks. Õnneks
on oma õla alla pannud nii
Kultuurkapital kui ka Antsla
vald. Sellepärast sooviksingi,
et eelkõige saaksid meie programmist osa kohalikud inimesed. Usun, et toetajad lähtuvad
oma otsuste tegemisel just põhjusest, et kohalikul elanikul
oleks valikut kuhu minna ja
mida teha.
Millised on Vana-Antsla Teatriaida ja Villike Teatritalu sellesuvised plaanid?
8. juulil alustame kontsertõhtuga Villike Teatritalu õuel,
kus esinejateks Jaan Sööt ning
Inga ja Toomas Lunge. Kontserdi algus kell 20.00. Avatud
on ka teatrikohvik. Püüame
teile luua võimalikult õdusa
õhkkonna kontserdi nautimiseks, mis täpsemalt – tuleb
kohale tulla.
19.juulil toimub Vana-Antsla
Teatriaidas heategevuslik kontsert „Eesti Mõisad 2020”
To e t a m e k o o s C o r e l l i
mõisamuusikuid!
Agentuuri Corelli Music
kroonijuveel, kontserdisari
„Eesti mõisad” on unikaalne
kultuurinähtus, milles romantiline mõisaelamus, ajalugu ja
arhitektuuripärlid on ühendatud mõisate kuldajastu kauni
muusika ja metseenlusega.

ESINEJAD: Barokkansambel
Corelli Consort ajastu pillidel:
Mail Sildos ja Meelis Orgse barokkviiulid, Villu Vihermäe
- barokktšello, Imbi Tarum
- klavessiin
Kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa - haarav ajalooline taust
KAVA: Barokiaja kaunimad
muusikapärlid, Bachi, Händeli,
Corelli, Purcelli sonaadid, triosonaadid, soolopalad
Tule naudi endiste aegade
stiili ja elegantsi!
Corelli Music kirjutab - Juba
kahekümne teist aastat jätkub igasuvine menusündmus
„Eesti mõisad 2020” mille
peaesineja on barokkansambel Corelli Consort, kes mängib säravat barokiaja muusikat
ajastu pillidel. Just nii võis see
muusika kõlada ka ammustel
aegadel mõisate ballisaalides.
Sel suvel mängime küll nõutavate piirangutega, kuid loodame siiski pakkuda kauneid
mõisate ja muusika elamusi.
Mõisate ajalugu ja arhitektuuri
tutvustab igas mõisas oma tuntud muhedal moel kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa. Sari
on alates 1999. aasta suvest tutvustanud 89 erinevat mõisa üle
Eesti. Suvel 2020 lisanduvad
erinevatest Maarjamaa nurkadest veel 4 mõisa, millest
mõned on tegutsenud pidevalt
(Ülenurme ja Valgu), aga mõned
on pärast iseseisvuse taastamist Eesti Vabariigis aastal 1991
uue hingamise saanud (Pootsi
ja Vana-Antsla). Heategevuslikus kontserdisarjas „Eesti
mõisad“ annab muusikale ja
ajaloole lisaväärtuse võimalus
kuuluda metseenide vanasse
auväärsesse seltskonda. Sari on
toetanud igal aastal üht väikest
mõisakooli, -hooldekodu või
-lastekodu, Maarja Küla ja TÜ
Kliinikumi Lastefondi. Oleme
21 aastat toetanud teisi abivajajaid, kuid nüüd on kultuur
ise väga valusalt pihta saanud
ja 2,5 kuud on ära jäänud kõik
kontserdid ja esinemised. See-

tõttu palume sel aastal toetada
Corelli mõisamuusikuid.
Seoses kehtestatud piirangutega saab müüki panna vaid
pooled piletitest. Seepärast
pakume kõigile võimaluse ise
valida endale sobiv piletihind.
Iga piletiostja on meie toetaja!
TOETAJAPILETID: 17 € , 22 €,
50 € ja 100 € on suureks abiks
Corelli kontsertide korraldamisel ja tagavad muusikute suure
tänu. Lisainfo: www.corelli.ee
21, 22, 23 juulil etendub VanaAntsla Teatriaidas, R.a.a.a.m
Teatri etendus „Kapten Mihkel”, laval Argo Aadli (Tallinna
Linnateater).
Purjelaevade taglastuses
on selline tross – tormivaier.
Sellest saab kinni hoida, et
torm inimest pardalt merre ei
kannaks.
Iga inimese elus on omad
„vaierid“ – need aitavad püsida
elumere pardal– vanemad,
armastus, sõbrad, lapsed – igaühel oma.
Tragikomöödia „Kapten Mihkel“ peategelasel on peale selle
kõige veel üks tähtis „vaier“
– huumorimeel, mis aitab
üle elada kõige keerukamaid
elutorme.
Lavastus on valminud Juhan
Smuuli teoste põhjal, mille
lavastajaks on Damir Salimsianov. Sama mehe käe all valmis
ka eelmisel aastal Vana-Antslas
mängitud menutükk „Praegu
pole aeg armastamiseks”. Etenduste algus kell 19.00
13, 14, 15 august. Improteater IMPEERIUM juubelituur
„Kujutluse võim” Igal õhtul uus
formaat/lugu
13. august „Kujutluse võim
ehk koomiliste sketšide õhtu”
14. august „Indrek Hargla
eksklusiivsetel tekstidel”
15. august „Romantiline
komöödia”
Improteatri võlu peitub ootamatuses, situatsioonikoomikas ning artistide leidlikkuses.
Keegi ei tea, mis juhtuma hakkab, kõik on võimalik ning see
on meelierutavalt vaimukas!

Improteater on üle maailma
palavalt armastatud teatrivorm, kus kõik sünnib publiku
silme all. Etendused on improviseeritud, mis tähendab,
et kõik sünnib siin ja praegu,
midagi eelnevalt kokku leppimata – teksti ei ole pähe õpitud ja mängitavat lugu välja
mõeldud.
Näitlejad küsivad publiku
käest märksõnu ja nendest
inspireeritult hakkavad sündima põnevad stseenid, lõbusad sketšid, kaasahaaravad
laulud ja vaimukad karakterid.
Lisaks näitlejatele improviseerivad etendustel ka valgustaja
ja muusikud.
Mäng ivad: Mer i lin K irbits, Maarius Pärn, Erki Aule,
Tarvo Krall ja muusik Ragnar
Toompuu
Etenduste algus kell 19.00
Täpsemat infot ür ituste
kohta leiab Villike Teatritalu
ja Vana-Antsla Teatriaida facebooki lehtedelt.
Selline saab olema meie programm koroonast räsitud kultuurimaastikul. Mõistame
neid, kes leiavad, et antud
olukorras midagi korraldada
on vastutustundetu või suisa
pahatahtlik, kuid kindlasti on
ka neid, kes ei jõua ära oodata,
millal saaks kontserdile või
teatrisse.
Meie kõigi tervise huvides,
siit ka üleskutse. Kui tunned
ennast haigena või omad kokkupuudet covid 19 haigega, jää
palun koju.
Lehe ilmumise ajaks peaksid
olema kõigi meie kontserdite ja
etenduste piletid müügis Piletilevis. Mugavaim viis soetada
endale pilet on helistada otse
minule telefonil 51 27 986 ning
toimetan pileti teile koju kätte.
Kohtumisteni

H K
Villike Teatritalu,
Vana-Antsla Teatriait

Pressiteade: Suureneb töötukassa tasemeõppetoetus
Alates augustist suureneb
Eesti Töötukassa tasemeõppetoetus. Töötukassa toetab nii
tööotsijate kui töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses ning maksab paljudel
juhtudel tasemeõppes osalemise toetust. Toetus suureneb
nii nendele, kes käivad koolis
töö kõrvalt kui ka tööotsijatele.
Töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juhataja Karin Andre:
„Töötukassa toetab nende erialade ja ametite õppimist, kuhu
on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu
sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud OSKA uuringute põhjal ja
nimekiri erialadest täieneb igal
aastal. Meil on näide massöörist, kes leidis keskeas, et aeg
on oma tulevik kindlustada ja
õppida eriala mida vajatakse ka

10 aasta pärast, asudes õppima
õe erialale.“
Toetus suureneb nii nendele,
kes juba käivad töötukassa toel
õppimas, kui ka nendele, kes
plaanivad õppimist alustada.
„Need kellel on sissetulekud
saavad senise 130 euro asemel
180 eurot ja sissetulekuta õppijatele maksame augustist 270
eurot,“ selgitab Andre.
Sel aastal on toetatavate erialade valikus üle 100 õppekava
enam kui 40 koolis, õppida
saab üle Eesti ja nii eesti kui
vene keeles. Uuena toetatakse
tänavu näiteks Tehnikakõrgkoolis keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise õppekavale
astumist, Tallinna Ülikoolis
Integreeritud loodusteaduste
õppimist ja Viljandi Kutseõppekeskuses sisetööde elektriku
õppekavale astujaid.
Toetatavate erialade valikuga saab tutvuda töötukassa

lehel, kus saab broneerida ka
aja karjäärinõustaja juurde.
Kar jäär inõustamisel saab
koos spetsialistiga arutada,
mida ja kus võiks õppida ning
kes saavad toetust taotleda. Kui
õpingud mingil põhjusel katkevad, siis ei pea toetust tagasi
maksma.
Karin Andre sõnul võiksid
eelkõige mõelda õppimisele
need inimesed, kel viimasest
kooliskäimisest on möödas 15
aastat või veel rohkem. Loomulikult ka need, kes eriala pole
omandanud ja põhikooli või
gümnaasiumitunnistus on saadud vähemalt viis aastat tagasi.
Kahe aasta jooksul on töötukassalt tasemeõppes osalemise
toetust saanud umbes 2000 inimest. Enim asuti toetuse toel
õppima hooldustöötajaks, sisetööde elektrikuks ning IT-süsteemide nooremspetsialistiks.

Eesti majandus on viimastel aastatel muutunud ja muutub ka tulevikus. Uute oskuste
omandamine ja täiendamine
tagavad selle, et ühel hetkel
ei seisa inimene olukorra ees,
kus tal polegi eriti tööalaseid
valikuid. Töötukassa nõustajad toetavad sobiva eriala valikul, seega esimese sammuna
tasuks ühendust võtt a töötukassa lähima bürooga või broneerida karjäärinõustamiseks
aeg töötukassa lehel.

E K
Võrumaa osakond,
osakonnajuhataja
786 8760
Ene.Kerge@tootukassa.ee

Toetame töö ja töötaja
leidmisel!
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ANTSLA VALLA
KAASAV EELARVE

Kaasava eelarve idee nr 1

Riigipead Uue-Antsla parki
Eestis on omavalitsuste poolt kaasavate eelarvete võimalusi kasutatud juba mitmeid aastaid. Samas on mulle alati jäänud silma,
et hääletusetele on esitatud ideid, mis on nagunii ühel või teisel
moel kohaliku omavalitsuse ülesanne või kohustus. Minu hinnangul peab kaasava eelarve ideekonkursile esitatav idee olema
midagi sellist, mis ei kuulu omavalitsuse kohustuste hulka, kuid
mille realiseerumine tooks kaasa valla- või linnaelanikele parema
elukeskkonna, edendaks ettevõtlust või paneks muud moodi elu
kihama.
Sel aastal esitasin Antsla Valla kaasava eelarve ideekorje vooru
mõtte rajada Uue-Antsla parki „riigipeade“ büstid. Püüan anda
ülevaate, et miks ja kuidas seda ideed peaks toetama ja kuidas
teostada.
Olen ise pärit Uue-Antsla külje alt. Pargist linnulennult vähem
kui poolteist kilomeetrit. Viimased aastad elanud Tartus. Kuid
kodukoht on ikka meelel ja keelel. Siit ka soov anda omapoolne
panus kodukandi arengule.
Idee jäädvustada Eesti riigi järjepidevus on olnud mõned aastad
kuklas olemas. On ju Eesti ajaloo joon täis halbu keerdkäike ning
me isegi eksime tihtilugu seda silmitsedes ära. Eesti vabariik on
eksisteerinud lakkamatult alates selle väljakuulutamise hetkest
kuni tänapäevani ja loodetavasti kuni aegade lõpuni. Kuidas aga
jäädvustada millegi katkematut kulgu, mida käega katsuda ei saa?
Pakun selle jäädvustamiseks välja riigipeade kujutised. Eestil
on alates väljakuulutamisest olnud alati olemas „riigipea“. Esimene oli Ajutise Valitsuse peaminister, seejärel peaminister, riigivanem, president, peaminister presidendi ülesannetes. Nimetusi
on rohkem, kui välja toodud. Kokku on Eestil olnud 19 inimest
riigipeana. Mõned neist on olnud erinevatel aegadel erinevate
ametinimetustega seda ülesannet täitmas. Siia hulka kuuluvad
ka eksiilivalitsuse riigijuhid. Mis oleks veel sümboolsem kujund
Eesti riigi järjepidevuse näitamisel, kui meie riigipeade kujud?
Antud juhul pakun välja riigipea büsti postamendil. Kindlasti
peab olema büsti juures täpsustavad seletused: kes, mis aastatel,
millise ametinimetusega jne.
Antsla Valla kaasava eelarve maht on piiratud ning seetõtt u ei
ole võimalik ka kõige parema tahtmise juures saavutada 19 riigijuhi büsti paigaldamine Uue-Antsla parki. Seetõttu, kui Antsla
valla rahvas selle idee heaks kiidab hääletusel, saab finantseerida valla eelarvest esmalt esimese „riigipea“ büsti paigaldamise
ning maastiku kujundamise ja kujude planeeringu pargis. Samas
tuleb moodustada sihtasutus, mille tööst olen rõõmuga nõus osa
võtma, ülejäänud kujude paigaldamise tarbeks finantsvahendite leidmiseks.
Mida annab idee realiseerumine Antsla Vallale? Olen veendunud, et kui see idee teostada näiteks Tartus Toomemäel, siis Tartule see suurt midagi juurde ei annaks. Samas idee teostumisel
Uue-Antsla pargis saab sellest kasu kogu piirkond. Esmalt annab
see kohalikule turismisektorile juurde unikaalse maamärgi,
mida kuskil mujal Eestis ei ole. See moodustab omamoodi sümbioosi Pokumaa, Tamme-Lauri tamme, Urvaste kiriku ja Ähijärve ümbrusega. Annab lisapõhjuse inimestele külastada Antsla
piirkonda. Antsla Vald saab soovi korral suurepärase võimaluse
tähistada erinevaid riiklike tähtpäevi „riigipeade pargis“. Koolid saavad pargis läbi viia ajaloo-, kodanikuõpetuse- ja miks ka
mitte riigikaitse tunde. Samuti saab kujude paigutamisel parki
taastatud pargi ajalooline väärikus.
Usun, et uue-Antsla park ja Antsla Vald tervikuna on väärt üht
head ja esinduslikku Eesti riigi
järjepidevust rõhutavat maamärki. Ma ise ei ole ei disainer
ega kunstnik, et visuaalselt anda
edasi oma mõtet. Tänan siinkohal disainerit ja skulptorit Põvvat
Kama, kes aitas ideed visualiseerida tutvustuspaketi tarbeks.
Loodan, et Antsla valla rahvas hääletab sügisel ettepaneku
„JÄRJEPIDEVUS“ (ehk „Riigipeade pead Uue-Antsla parki“)
poolt!
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Sellel kevadel õppisime kõik

Antsla Gümnaasiumi lõpetajatest on 27,3% medalistid

Viimastel kuudel õppisime rohkem ja kiiremini kui kunagi varem. Kohanesime olukorraga, kus ühtäkki avastasime end virtuaalõppuri või -õpetaja rollis. Otsisime tasakaalu, lõime uusi
toimimismudeleid, katsetasime ja katsetasime veel. Tallinna
Ülikooli professor Grete Arro on öelnud, et õppimine toimub
ainult siis, kui me teeme vigu. Ilma vigadeta distantsi läbimine
on märk sellest, et ülesanne osutus meile lihtsaks või valisime
lihtsama vastupanu teed mineku. Kindlasti õnnestus meil ka
aeg-ajalt ebaõnnestuda, aga see oligi just see, mis paneb meid taas
pingutama ja uusi lahendusi otsima.
Kõik meie kooli õppurid olid samuti tublid ning koostööaltid,
kuigi ka neil tuli ette takistusi, mille tõid kaasa näiteks kõikuv
netiühendus, mittetoimivad seadmed ning pingeline õhkkond
vendade-õdedega koos õppimisest. Eriline tänu kuulub sel kevadel kõigile emadele, isadele, juhendajatele, õpetajatele ja teistele abilistele.
Ma usun, et enamus õpilastest ja lastevanematest on rahul tulemuste ning kooliaastaga. Meie, õpetajad, oleme rahul. Sel kevadel me tunnustasime 54 väga hästi ja 95 hästi ning väga hästi
õppinud noort. See on suurepärane tulemus.
Oleme uhked meie kooli tublide õpilaste üle, kes peale väga hea
õppimise on edukalt esindanud meie kooli aineolümpiaadidel,
spordivõistlustel, kes laulavad kooris või annavad oma panuse
õpilasesinduses. Nende õpilaste hulgas on tublisid klassivanemaid, tugiõpilasi ja väikesi professoreid.
Põhikooli lõpetajate hulgas on kolm tublit noort, kes lõpetavad
kooli ainult väga heade tulemustega: Sandra Jõela, Karl-Sander
Liiver ja Kevin Värton.
Antsla Gümnaasium saadab 2020. aasta kevadel teele 72. lennu
11 lõpetajat. Lõpetajatest on kolm abiturienti õppinud medali vääriliselt: Kertu Niit – kuldmedalist, Karl Joosep Põldsepp ja Kaspar Aleks Kala – hõbemedalistid.
Jätkuvat ettevõtlikkust ja kindlat sihti kõigile lõpetajatele!
Rõõmsat 2 + 2 suve ja kohtumiseni uuel õppeaastal!

Tõsi on see, et üheteistkümnest
abituriendist kolm on medalistid: Kertu Niit – kuldmedal;
Karl Joosep Põldsepp - hõbemedal ja Kaspar Aleks Kala
– hõbemedal.
Klassijuhataja Aive Trummali sõnul on noored ettevõtlikud ja paljude koolielu
ilmestavate ideede algatajad,
moodustavad klassi tuumiku,
on arvamusliidrid, õpilasesinduse liikmed, hea muusikamaitse ja kunstiandega noored,
spordis tegijad.
Intervjuu käigus esitasime
Kertule, Karl Joosepile ja Kaspar Aleksile neli küsimust.

K M
Antsla Gümnaasiumi direktor

Mida rohkem olen suutnud anda,
seda rikkam olen.
Mida rikkam ma olen,
seda rohkem on mul anda.

Doris Kareva

TÄNAME
ÕPILASI JA LAPSEVANEMAID
KOOSTÖÖ EEST
ERIOLUKORRA AJAL

1. Oled õppinud Antsla
Gümnaasiumis 12 aastat,
missugused väärtused võtad
kaasa koolist?

Kertu: Ei saa salata, et Antsla
Gümnaasium on väike ja tugeva
kogukonnatundega kool. Tänu
õpetajate vastutulelikkusele ja
hoolivusele tean, et kõik probleemid on lahendatavad, tuleb
julgeda vaid rääkida. Lisaks sellele olen tänu koolile ka ettevõtlik isiksus, kes ei karda uusi
väljakutseid. Selleni on mind
viinud erinevad klassiga korraldatud üritused ja esinemised, mida meie koolis on palju.
Karl Joosep: Väiksema kogukonna, läheduse ja usalduse
väärtustamise. Väiksema kollektiiviga on parem teineteise
mõistmine õpilaste ning õpetajate vahel.
Kaspar Aleks: Kõikide aastate jooksul olen meeles pidanud, et ülesandeid ei tasu edasi
lükata. Kõik tuleb õigeaegselt
ära teha, siis ei teki üleliigset
koormust. Jätkan sellise suhtumisega ka edasises elus.
2. Selle aasta riigieksam
pakkus teemavaldkonna
huumor üksikisiku ja
ühiskonna elus. Kuidas
Sina suhestud nimetatud
teemavaldkonnaga, kas
koolielu on pakkunud
humoorikaid situatsioone,
meenuta mõnda?
Kertu: Kõige humoorikamad
olukorrad on läbi aastate toimunud klassisiseselt. Valdavalt
üksmeelse ja kokkuhoidva klassina oleme alati kõik kohustuslikus korras korraldatavate
ürituste ideede peale koos tul-

Medalistid Kaspar Aleks Kala, Kertu Niit, Karl Joosep Põldsepp
nud. Nii oli ka jõulupeo korraldamisega, kui tulime imelise
idee peale teha jõulupidu sürrealistlikus stiilis. Plaanis oli
täiesti loogikavaba õhtu, mille
ka täide viisime. Arvan, et selle
peo proovid tõid meie klassi
lõplikult kokku. Veetsime mitmeid tunde koos oma ideede
peale naerdes ja proove tehes.
Ka peo vältel arvasime, et oleme
ikka imelise kava kokku pannud. Lõpus saabus aga karm
reaalsus - mitte keegi pealtvaatajatest ei saanud mitte midagi
aru. Meil oli vähemalt lõbus.
Karl Joosep: Huumor käib
asja juurde ja seda oli üksjagu. Lõbusad hetked olid
klassiga korraldatud ürituste
kardinatagused.
Kaspar Aleks: Huumoril
on kindlasti suur osa iga inimese elus: muutes ka ebamugavad situatsioonid paremaks.
Humoorikaid situatsioone tuli
ette enamasti tundides. Väikesed naljad tõstsid alati tuju ja
tunnid möödusid kiiremini.
Kindlat humoorikat hetke ei
oska ma meenutada, sest neid
oli liiga palju.
3. Igaühel meist on oma
eluülesanne. Mis on Sinu
eluülesanne?

Kertu: Arvan, et iga inimene
võiks püüelda selle poole, et olla

parim versioon iseendast. Tegelikult ei tea me keegi, kuhu elu
keerdkäigud meid viivad. Võiksin praegu öelda, et olles huvitatud õigusteaduse õppimisest,
on minu eluülesanne aidata
inimesi õigusalastes küsimustes ja anda oma panus “õiglasesse” maailma. Reaalsuses
võin end paarikümne aasta
pärast leida hoopis teise ala
pealt. Eks elu näitab.
Karl Joosep: Hetkel on minu
ülesanne ennast maksimaalselt
arendada. Unistan tehnoloogia
ja ühiskonna piiride laiendamisel kaasa aitamisest.
Kaspar Aleks: Usun, et kõige
tähtsam on olla õnnelik. Kindlat eluülesannet minul veel ei
ole, aga ma ei taha tulevikus
teha tööd, mis mulle ei meeldi.
4. Anna kolm soovitust
tulevastele lõpetajatele

Kertu: Meil, praegustel lõpetajatel, oli koroonaviiruse tõttu
väga eriline abituurium. Me ei
saanud nautida tavalist tutipäeva ega lõpuaktust. Järgnevatele lõpetajatele soovitan kõike
viimase gümnaasiumiaastaga
seonduvat täiel rinnal nautida.
Kool saab läbi kiiremini, kui te
arvate. Teiseks soovitan aasta
alguses eesmärgid paika seada,
sest üheksa kuud mõõdukalt
õppida on kergem, kui viimas-

F: A G
tel nädalatel end uue informatsiooniga hulluks ajada.
Viimaseks soovitan leida aega
ka iseendale ja mitte üleliigselt
muretseda. Tunnen, et sellest
jäi mul endal puudu.
Karl Joosep: Arvan, et paljud õpilased alahindavad oma
võimeid. Õpilased on tegelikult
suutelised saavutama paremaid
tulemusi eksamil ja ennast
edasi arendama. See viimane
aasta koolis on oluline osa inimese arengus ja võib määrata
suure osa tulevikust. Valemid,
valemid, valemid! Aasta lõpus
on lihtsam korrata ja õppida
neid teemasid, millega oled
juba varem tutt av. Väike vaev
koolipingis päästab suurest
vaevast enne eksamit. Enne
eksamit on paljudel järsku
motivatsioon õppima hakata,
kuigi varem arvasid, et eksami
tulemus neid ei mõjuta. Väärtustage seda aega ja võtke maksimum. Varsti tuleb igatsus
kooli järele.
Kaspar Aleks: Ära lükka töid
edasi!
Ära võta kooli liiga tõsiselt!
Hinda enda aega koolis, see
lõpeb kiiremini, kui arvad!

Küsimused esitas:

L R

Antsla valla jalgpallipoisid
osalevad Eesti noorte
meistrivõistlustel.
Meie valla poisid, kes käivad Antsla FC Heliose jalgpalli trennides, osalevad ka Võru jalgpalli rühmas ja neil on sellel suvel
võimalus osaleda FC Võru Heliose rühmaga Eesti noorte meistrivõistlustel jalgpalli mängudes A-tugevusgrupis. Esimene mäng
on juba toimunud ja võitis FC Võru Heliose rühm võõrsil Paide
Linnameeskonna eakaaslasi U12 seisuga 4:2
Väravad: Maron Männiste,, Armin Raag, Robi Abiline.
Meie valla poistest osalevad veel mängudel: Maanus Lillmann, Magnus Lillmann, Gregor Kuusik, Robi Abiline ja Kristen Käärmann
Järgmine mäng toimub 14.06.2020 Tartu Tamme Staadionil ja
hoiame neile pöialt.
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Koolisport Kuldre Koolis 2019/2020 õppeaastal.
Spordiaasta algas 05. septembril 2019 aastal Kuldre Koolis
nagu ikka, õpilaste neljavõistlusega kergejõustikus. See traditsioon on juba kestnud 2002.
aastast, et kõik Kuldre Kooli
õpilased võistlevad kergejõustiku neljavõistluses (60m jooks,
kaugushüpe, pallivise, tüdrukutel 500m ja poistel 1000m
jooks). Neljavõistluse võitjad olid sellel aastal F- vanuseklassis poistest Ron Ramon
Paavo ja tüdrukutest Kaisa
Paring. E – vanuseklassis tüdrukutest Kirke Mai Kambek
ja poistest Saamuel Salumets.
D – vanuseklassis tüdrukutest Meribel Paeglis ja poistest
Markus Hellenurm. C – vanuseklassis tüdrukutest Kiira Aliina Kärgenberg ja poistest
Jan Markus Rattus, ning B – vanuseklassis Birgitte Kärgenberg
ja Harri Pormeister.
Järgnevateks võistlusteks
olid 13. septembril Aksel Kersna

mälestusvõistlused Antslas,
millest võttis osa 45 õpilast.
19. septembril võtsime osa 6.
– 9. klassi tütarlaste jalgpalli
võistlustest Võrus, kus saavutasime neljanda koha. 25. septembril olid Kubjal Võrumaa
murdmaajooksu võistlused,
millest võttis osa 20 õpilast.
Pronksmedali võitis Kiira –
Aliina Kärgenberg tüdrukute
B – vanuseklassi 1000m jooksus. Järgmise võistlusena oli
14. novembril Võrumaa 4. – 5.
klassi rahvastepalli võistlused
Võrus, kus Kuldre Kooli tüdrukud said kolmanda koha.
Võistkond mängis koosseisus: Sharliin Kõivisto, Helika
Hass, Gerthy – Liisa Hansalu,
Marta Zirk, Kirke – Adora Kärgenberg, Kerttu – Anelle Kärgenberg, Lisanne Kont. 19.
novembril võtsime osa Võrumaa 1. – 7. klassi poiste korvpallist ja saavutasime I koha.
Võistkond mängis koosseisus:

Ken Urb, Ove Proškin, Urmet
Ader, Markus Hellenurm, Priit
Paloots, Henri Lõo, Jan Prants,
Markus Veesaar. 26. novembril osalesime Võrumaa 6. - 9.
klassi tüdrukute korvpalli turniiril Puigal, kus saavutasime
teise koha. Võistkond mängis koosseisus: Doren Taits,
Marta Marie Kupits, Keiti Kahk,
Karina Kaur, Kiira - Aliina
Kärgenberg, Mari - Liis Oja ja
Marily Veesaar.
05.12.2019.a. aasta lõppes 6.
– 9. klassi poiste korvaplliturniiriga, kus Kuldre kool sai 4.
koha.
14.01.2020.a. osalesime Võrumaa 6. -9. klassi poiste saalijalgpalli turniiril ja saime 4. koha.
28. jaanuaril võtsime osa Võrumaa sisekergejõustiku võistlustest, kus osales meie koolist 20
õpilast. Poiste C – vanuseklassis
kõrgushüppes võitis kolmanda
koha Rasmus Klaar ja poiste B
- vanuseklassis 1000m jooksus

võitis teise koha Jan Markus
Rattus. 11. veebruaril võtsime
osa Võrumaa 6. – 9. klassi tüdrukute saalihoki turniirist ja
saavutasime II koha. Võistkond
mängis koosseisus: Karina
Kaur, Mari - Liis Oja, Marily
Veesaar, Celiin Jõesaar, Birgit
Tiks, Enely Malleus.
Kahjuks lõppes koolisport
seoses Eesti Vabariigi eriolukorraga 13.03.2020.a. Tänan
kõiki Kuldre Kooli õpilasi, kes
kaitsesid oma kooli au spordivõistlustel . Samuti nende
vanemaid, kes toetavad oma
lapsi, sest terves kehas on terve
vaim. Tänapäeva kiires ja nutiseadmete maailmas, peab ka
liikuma ja oma tervist tugevdama. Loodan, et sügisel on
õpilased täis indu ja tahtmist
uuesti sporti teha.

M K
Kuldre Kooli kehalise kasvatuse
õpetaja.

Vaabina ajaloost kirjalike allikate põhjal ja
arheoloogilistest väljakaevamistöödest 2020.a. kevadel
Vaabinat (Uelzen, Ur vaste
khk.) on mainitud Uldemetze
vakust aastal 1419 , Vaabina
mõisa kohta leidub teateid alates 1522.aastast, kui see pärandus Fromhold Tiesenhausenilt
tema pojale Fabianile, kelle
järgi sai ka paik oma nüüdisnime. Pärast Fabiani surma
1558.a. läks aga koht tema järglaste jaoks kaotsi.
Linnust on Vaabinas märgitud 1555.a.(C.E. von Napiersky,
Verzeichnis der Schlösser) ning
1558. aasta juuli algul peatus
seal koos oma väekoondisega
mõned päevad ka ordumeister
Wilhelm Fürstenberg(J. Renner, Liivimaa ajalugu). Vene
allikais Babi Gorodok´i nime all
tuntud linnus hõivati venelaste
poolt üsna pea pärast orduvägede lahkumist 1558.a. juulis.
1582.a. on linnust kirjeldatud
juba pooleldi kokkuvarisenuna
ja lisaks muule oli see rikutud

Arheoloogiatööd Vaabinas

nimetatud ajaks
juba k a „muldva l l idest, m ida
sa k slased olid
linnuse moskoviitide käest tagasivallut amisek s
sinna rajanud”.
Eh it ist ma i n it i
1591.a. kivimajana
(kamiencia), millest olid järel vaid
pa ljad müü r id,
sedasama on kinnitatud ka 1599.a.
materjalides.
Tänapäevaks on
see jäljetult kadunud, sest paiknes Vaabina mõisa kelder rootsiaegse müüritisega
tõenäoliselt seal,
kuhu hiljem, 18. saj. lõpupoole, pooles juhiti samast läbi uus
ehitati suur kahekorruseline maantee.
Vaabina mõisahoone. Praegu(Väljavõte raamatust Ants
seks on aga seegi juba lammu- Heini raamatust „Stenbus´id,
tatud, sest 1960-ndate teises arx´id,torne´d...Eesti mõisaarhitektuuri vanim kihistus”
Tartu 2016)
Seoses teedevõrgu rekonstrueerimise alustamisega kevadel 2020.a. teostati Vaabina
mõisahoone territooriumil
väljakaevamised Tartu ülikooli õppejõu ja eesti arheoloogi Heiki Valgu juhtimisel.
Kaevamised kinnitasid kivist
mõisahoone olemasolu Vaabinas juba Rootsi ajal. Keldrite põhjas asub põlengukiht,
mille katvast rusukihist leidsid uurijad rootsiaegse musta
ja rohelise glasuuriga ahjukahli tükke. Nendel on kunigas Gustav II Adolfi (1611- 1632)
ja kuninganna Maria Eleonora
kujutised. Leiti ka rootsiaegne
münt ning selgelt eristuv müür,
mille peale oligi ehitatud Vaabina mõisa peahoone.
Arheoloog Heiki Valk mainis,
et varemed ja sealt pärit leiud
päästsid end ise ära jäejekordsetele teetöödele ettejäämise
eest ning jäävad järeltulevatele
põlvedele liiva alla konserveerituna alles.
F E K

F E K
Vaabinat läbiv teelõik läks
ümberprojekteerimisele, aga
valmib loodetavalt samal
p er io o d i l k u i ü le jä ä nud
rekonstrueeritavad teedki.
Praegu on külastajatele Vaabina vasallilinnuse varemetest
nähtavad keldrimüürid, kaunis
kalasabamustris punastest tellistest laotud põrandad, kust on
kunagi toimunud keldri kinniajamine ja seetõttu pole tervikpõrand enam ühemustriline.
Samuti on nähtav veel rootsiaegne põlengukiht ja müürid.
Keldri põrandaga tasapinnaliselt on aimatav mõisa peahoone
tagaukse lävi ja maakividest
vihmaveerenn.
„Varemed kaetakse esialgu
pinnasega, sest maa sees olnud
tellis võib lageda taeva all kiiresti laguneda. Neid on võimalik edaspidi kergesti välja
puhastada, sest kõik asukohad
ja sügavused on täpselt fikseeritud. Turismiobjektina oleksid
vanad mõisamüürid ja tellispõrandad kindlasti vaatamisväärsus, aga keegi peaks varemete
eest siis ka hoolt kandma,”
tõdes Heiki Valk.

E K
Vaabina küla elanik

7. klassi poiste korvpall

F: K 

Unista suurelt, tegutse
targalt!
Töötukassa noore kliendi puhul räägime me vanusest 1629 eluaastat. Jaanuaris 2020
oli meil Võrumaa osakonnas
arvel 205 noort inimest, siis
eriolukorraga tõusis noorte
töötute arv 285-ni. Tugilaga
(tugila.ee) koostööd tehes võib
arvata, et noorte töötute arv on
mõnevõrra suurem kui meie
statistika seda näitab - kõik
töötud noored ei ole meil arvel. Vaadates meie arvaandmeid võime öelda, et tõus on
olnud märgatav, kuid mitte
üleliia suur. Olukord Võrumaal
on olnud mõnevõrra rahulik,
kuid kindlasti kogeme järellainetust veel mõnda aega,
võib arvata et reaalne pilt selgub oktoobris-novembris, kus
saame hinnata reaalset mõju
töömaailmale.
Mida saab töötukassa teha
noorte heaks?
Töötukassa roll noorte töötuse ennetamisel on märkimisväärne. Töötukassast on
noortel võimalik saada erinevaid teenuseid. Näiteks aitavad
meie spetsialistid analüüsida
töötamise ja õppimise võimalusi, samuti aidatakse vormistada kandideerimiseks
vajalikke dokumente. Et hetkel käivad koolidesse sisseastumised, siis julgustame noori
pöörduma karjäärikeskusesse,
et mõelda läbi oma karjääritee
ning leida endale kõige sobivam
ja õigem eriala. Töötukassa toel
on noortel võimalik saada ka
esmane töökogemus läbi tööpraktika või tööharjutuse.
Kuigi kõik ei ole läinud nii,
nagu on planeeritud, oleme
saanud noor tele pak kuda
siiski teenuseid läbi e-kanalite
ja neid seeläbi jätkuvalt toetanud. 18. maist on Töötukassa
kõikide osakondade uksed küll
avatud, ent soovitame julgesti

e-kanaleid kasutada (telefon
või Skype).
Koostöös Võru Noortekeskuse noorte Tugila (w w w.
tugila.ee) spetsialistiga oleme
töötamas välja noortele töötubade sarja. Püüame jõuda
ka nende noorteni, kes mingil
põhjusel ei saa või ei soovi tulla
Töötukassasse. Kindlasti julgustame noori pöörduma töötukassasse ja kasutama meie
teenuseid nii töötuna arvel
olles, kui ka enda karjääritee
rajamisel.
Noored tööle või kooli?
Tööturu olukord on muutuv
ja kohati ka ettearvamatu, seepärast võib töökoha leidmine
olla raskendatud. Kindlasti on
tänuväärt ettevõtmine õpilasmalev, mille kaudu saavad noored oma esmase töökogemuse
ning boonuseks teenida taskuraha. Kutsume tööandjaid
pakkuma noortele suveks töötamise võimalusi! Noorte toetamine tööturule tulekul on väga
oluline. Vaadates suurt pilti on
tähtis, et just meie kohalikud
ettevõtjad pakuksid noortele
töö ja/või praktika võimalusi
luues tööandjana platvormi,
kust leida tulevikuks väga
hea töötaja, kes ka peale õpinguid on valmis naasma oma
kodupiirkonda.
Noored, koguge endale töökogemusi, kuid mõelge ka oma
tulevikule ja arvestage tõsiasjaga, et tööturul on vaja oskustöölisi ja oma ala spetsialiste
– tänases ühiskonnas on haridusel väga oluline roll.
Unista suurelt, tegutse targalt! (www.minukarjaar.ee)

H L
Võrumaa töötukassa
karjääriinfospetsialist
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Uudised aastate tagant Kultuurisündmused Antsla vallas
Võru Teataja 12. juuni 1930

Urvastes lendas auto ojja
Inimestega õnnetust ei juhtunud, auto sai vähekese vigastada.
Neil päevil juhtus Urvastes K. autoga õnnelik õnnetus. Nimelt korraldas autoomanik väikese väljasõidu. Tagasisõidul võttis K. tüüri
oma kätte, et juhtimist harjutada. Sõit läks esialgu väga ladusasti.
Uuroja, mäest allasõites, juhtus aga õnnetus. Juhikohal istuv K.
kaotas enesevalitsemise tüüri juures ja auto jooksis vastu sillakäsipuid ja säält ojja. Inimestega õnnetust ei juhtunud, samuti pääses ka auto kergelt, ainult üks lamp purunes. Häda oli aga auto
ojast välja saamisega. Ei aidanud siin enam inimjõud, vaid abiks
tuli võtta „kaeramootor“ , kes bensiinmootori ojast välja kiskus.
Võru Teataja 21. juuni 1930

JUUNI
20. Täika
Tsooru Rahvamaja

28. juuni-03. juuli
Hauka Rock bändilaager
Antsla KSK

JUULI
9. -12. Noorte tantsulaager
„Tantsutsoon”
Uue-Antsla Rahvamaja

17. Antsla Rattatuur II etapp
Antsla vald

Antsla Leopold suples naistega

17. Kontsertõhtu. Jaan Sööt,

Kes ei tunne Antslas Leopoldi? – Igamees. Leopolt on ju mees, keda
jatkub kõikjale, päeval ja öösel, meeste ja naiste manu.
Ja juhtuski neil päevil nii, et Leopoldil oli hirmus palav ja ta otsustas oma kuuma ihu jahutada oja jahedates voogudes. Kuid suplemiseks valis ta koha, kus parasjagu suplesid kolm kohalikku ja
tuntumat keskealist prouat. Leopold oli julge, nagu ikka, ja ei häbenenud sugugi naiste juurde suplema minna. Läkski, tegi päris riidest lahti, kuigi naised karjusid, et „hei, ära tule, ära tule
Leopold, ei taha meie sind, meil omalgi mehed.“
Kisa ja kära oli palju. Tuli uudishimulisigi kokku, vaatama, mis
lahti, imetlema mehe julgust. Ei jäänud naistel muud üle, kui
kahmata oma riidekesed sülle ja jooksta hulk maad eemale, kus
siis riidesse pandi.
Leopold aga ei läinudki enam seejärele vette, tuli kaldale ja istus sääl kurva meelega mitu tundi, ajaviiteks kellatiksumist
kuulatades.

Villike Teatritalu

Elu 25. juuni 1930 lk 4

Pikne süütas Urvaste koolimaja
Tulejumala ohvriks langes kraami miljon s. väärtuses.
Pühapäeva õhtupoolikul, umbes kella 4-5 paiku lõi pikne Urvaste
algkooli majja sisse ja süütas selle põlema. Tuli levines kohutaval kiirusel laiali ning kogu hoone seisis leekides. Kooliõpetajat
õnnetusepäeval ise kodus ei olnud, kodus oli vaid ainult ta naiseõde ja 9 aastane tütar. Hoone põles täiesti tuhaks. Maha põlenud hoone väärtus 58.000 krooni. Sisse põles veel vallasvara ja
kooliõpetaja kraami umbes 4000 kr. väärtuses. Hoone oli kinnitatud 3000 kr. eest.
Õnnetusepäeva õhtupoolikul viibis Urvaste algkooli juhataja
Jaek’i naiseõode ühes 9-aastase tütrega üksi tühjas koolimajas.
Õpetaja Jaek ise viibis abikaasaga kaitseliidu Antsla malevkonna
laagris. Umbes kella 3 paiku läks üle tugev äike kange vihmavalinguga. Äkitselt käis väljas kange ragin. Toasolijad jooksid hirmunult välja ning nägid, et välk oli maja lõunapoolsest otsast
sisse löönud ja selle purustanud. Hirmunud naine ja laps jooksid
tugeva vihma all umbes paarsada meetrit eemal olevasse vallamajja ja teatasid õnnetusest. Kohe ruttasid kohale vallasekretär
Schmidt ja käskjalg Ossul.
Kui esimesed päästjad kohale jõudsid, oli kahekordne maja üleni
leekides. Päästa suudeti vähe. Tuleroaks langesid kõik kooli õppetarbed ja vallasvara. Suudeti vaid päästa ainult osa koolipinke
klassiruumidest. Veel hukkus tules Urvaste rahvaharidusseltsi
päralt olevaud lava- ja näidenditarbeid 300 kr. väärtuses ja kaitseliidu 1500 püssipadrunit ning vintpüss, mis Jaeki, kui kohaliku
kaitseliidu kompanii ülema juures hoiul olid. Padrunid lõhkesid
tules ning peletasid kustutajaid eemale - seega ei saadud päästetöid täielikul määral läbi viia. Kaitseliidu vara väärtus umbes
500 krooni. Üldse hukkus tules vara umbes 3800 krooni väärtuses. Üldiselt ulatub kahju ligi miljon sendini. Ärapõlenud koolimaja oli vaid kinnitatud ainult 3000 kr. eest kinnitusselts “Omas”,
kuna hoone tegelik väärtus üle 6000 krooni on.

Vanu uudiseid vahendavad Margu Konnula ja Kalev Joab

Antsla Linnavalitsus 1. märtsil 1942

Inga ja Toomas Lunge

19. Heategevuslik

AUGUST

kontsertsari “Eesti
mõisad 2020” Esinejad:

3. Koguperelavastus
„Sandi õnnistus”

15. Improteater Impeerium
juubelituur “Romantiline
komöödia”

Barokkansambel Corelli
Consort ajastu pillidel,
kunstiajaloolane Jüri
Kuuskemaa
Vana-Antsla Teatriait

Pokumaa

Vana-Antsla Teatriait

3.- 6. Noorte töölaager

23. Suvelõpu perepäev

Antsla vald

Uue-Antsla Rahvamaja

3.- 8. Puukunstipäevad

28. Suvelõpu pralle

19. Ümber Uhtjärve jooks

„Pargist parki”

Nässmõisa järve ääres

Urvaste Seltsimaja

29. Suvelõpu simman

Nõiariik

21. 22. ja 23. R.a.a.a.m
Teatri etendus “Kapten
Mihkel” laval Argo Aadli
Vana-Antsla Teatriait

22. -23. Kunstilaager
Tsooru Rahvamaja

26. Pannkoogipühapäev
Uue-Antsla Rahvamaja

13. Improteater Impeerium
juubelituur “Kujutluse võim
ehk koomiliste sketšide
õhtu”

ans KENTUKID

Vana-Antsla Teatriait

Uue-Antsla Rahvamaja

Tsooru

29. Muuseumiöö “Öös on
aega”

14. Improteater Impeerium
juubelituur “ Indrek Hargla
eksklusiivsetel tekstidel”
Vana-Antsla Teatriait

Juunikuu raamatusoovitus
Eesti Lastekirjanduse Keskuse juunikuu soovituslik
raamat on Tuutikki Toloneni
jutustus „Agnes ja unenägude võti“, mis lisaks suvisele
keskkonnale pakub ka ohtralt
põnevust ja müstikat.. Lühikokkuvõte on tehtud lastekirjanduse uurija Jaanika Palmi
analüüsist.
Teose peategelaseks on üheteistaastane Agnes, kes peale
va nemate la hut ust kol ib
emaga Helsingist väikelinna
Harmalasse. Ema ja tütar ei
tunne kohapeal küll kedagi,
kuid emale pakutud töökoht
kohaliku lehe toimetuses tundub tore ning õige pea leiabki
väike pere end võõra linna servas asuvast ridaelamuboksist.
Naabritega tutvust tehes pakub
ema tüdrukut eakale naabrile
koerajalutajaks. Koos Ossiga
ümbrust avastades satub Agnes
surnuaiale, kust leiab Agnes
Margaretha haua, kes on surnud vaid ühe päeva vanuselt
aastal 1938. Kuna beebi sünnikuupäev on sama, mis Agnesel
endal, ning nimigi väga sar-

data. Nagu ikka on kaks pead
kaks pead ning varsti ongi lapsed saladuse jälil. Suurt rolli
mängivad mõistatuse lahenduses ka Agnese unenäod, milles
tüdruk ise möödunud sündmuste osaliseks satub.

nane, otsustab Agnes Margareetta oma peaaegu nimekaimu
saatuse välja selgitada. Õnneks
saab ta tuttavaks ema ülemuse
poja Pontus Olavi ehk Pullaga,
kellega koos on tore ajalehearhiivis tuhnida ning vana villa
maadel uurimistööd läbi viia.
Lisaks kõigele muule tutvustab Pulla tüdrukule ümbruskonda ja julgustab teda, kui
vaja, Agnes aga aitab poisil
leida enesekindlust, et kiusajate kambale koht kätte näi-

IN MEMORIAM
Juunis lahkus taevastele kirjandusradadele kaks eesti kirjandusse sügava jälje jätnud,
kõrgesse ikka jõudnud kirjameest: Ain Kaalep (sünd. 1928)
ja Erik Tohvri (sünd 1933),
kodanikunimega Hans – Erik
Laansalu.
Ain Kaalep oli eesti luuletaja, näitekirjanik, kriitik ja
tõlkija. Ta oli kogu elu seotud
Tartu Ülikooliga – õppis seal,
oli üliõpilaste seltsi liige, aastatel 1989 – 2001 kultuuriajakirja Akadeemia peatoimetaja
ning 2002. aastal Tartu Ülikooli vabade kunstide professor. Kaks esimest luulekogu
nägid ilmavalgust 1962. aastal.
Erik Tohvri oli hariduselt
elektritehnik, kes küll kirjutama hakkas juba nooru-

ses, aga talle tuntuse ja rahva
armastuse toonud romaanid
sündisid alles pensionipõlves
– kokku 36 raamatut. Nende
hulgas eluloojutustus „Peeglikillud”. Eesti Kirjanike Liidu
esimees Tiit Aleksejev sõnas
Õhtulehele antud kommentaaris, et lugejad armastasid
teda ja põhjusega. “Erik elas
kirjanduselule kaasa ja jälgis
seda sõbraliku pilguga, kuigi
ta viimastel aastatel tervise
tõttu üritustel enam osaleda
ei saanud. Meil olid pikad telefonivestlused ja ma olen kindel, et säärast kontakti hoidis
ta paljudega teist.” (https://
elu .oht u leht .e e/10 0 4 2 48/
suri-kirjanik-erik-tohvri)
Raamatusoovituse panid
kokku:

L A
Linda raamatukogu

S T
Kuldre raamatukogu

Tule karjäärinõustamisele – tee seda vähemalt üks kord aastas!
Selle aasta kevad on karjäärinõustajatele täiesti erinev varasematest. Sa kindlasti mõtled
sedasama mida minagi – me ei
näe silmast-silma oma sõpru,
töökaaslasi, me ei saa osaleda
kultuuriüritustel ega külastada spordisaale. Kuid tekkinud olukorra tõttu on meile
antud võimalus proov ile
panna oma valmisolek ja toimetamine, hoopis teistsugustes tingimustes.
Täna on mai keskpaik. Me
liigume samm-sammult tagasi
tavapärasesse töörütmi. Maailm on muutunud ja eesootavad
uued muutused. Astrobioloogid otsivad elu teistel planeetidel, biokeemikud loovad
nullist uudset elu. Kaks hüpoteesi vaidlevad elu olemuse üle,
millest Gaia hüpotees väidab,
et „elule on omane elutingimusi parandada.“ Kas tehisintellekt saab tulevikus töötada
juristina?
Kuidas leida vastuseid eelnevalt esitatud ja veel esita-

mata küsimustele? Ikka ühises
arutelus, kas pereringis või
spetsialistidega nõu pidades.
Karjäärinõustaja töö teevad
põnevaks ja vaheldusrikkaks
eelkõige kliendid – nende lood
ning väljaütlemised ning ka see,
et igaüks on omaette isiksus.
Milline karjääritee endale
valida? Varasemalt arvati, et
karjäärinõustamisele jõuavad
ainult noored. Täna lükkab
selle müüdi ümber reaalsus.
Meie klientideks on väga erinevas vanuseastmes inimesed.
Meie klientidel on tekkinud
tahtmine iseendaga tegeleda,
et saavutada tööõnn ja rahulolu. Väike tähelepanek! Karjäärinõustamise võiks läbida
iga inimene vähemalt kord aastas või vastavalt oma karjääriarengu vajadustele. Karjäär
on teekond, kuhu jäävad peatused, ringteed ja käänakud.
Millises peatuspunktis Sa vajad
tuge, selle valiku teed Sina.
Enne lõpliku sammu astumiseks on kasulik nõustajaga mõt-

Karjäärinõustamisel kasutatakse tihti töövahenditena erinevaid
kaarte, mis aitavad inimestel avaneda
teid peegeldada.
Tea seda, et üheselt etteantud
karjääriradasid ei ole. Oluline
roll on Sinu eneseteadlikkusel
ja seoste leidmisel töömaailmaga. Nii on igaühel erinevad
lähtepunktid, millele tuginevalt oma karjäärivalikuid
uurida ja analüüsida. Oluline
on koostöö ning Sinu valmisolek kaardistatud hetkeseisust
iseseivalt edasi tegutsemine.
Kõik, kes sooviksid hoida
oma tööelu ja karjääriteekonda
kontrolli all, on oodatud Eesti

Töötukassa Võrumaa osakonda.
Sind ootavad karjäärinõustajad
ja karjääriinfospetsialistid!
Eelistame nõustamist e-kanalites – telefonitsi, Skype
või Teamsi vm meediakanali vahendusel. Meiega saad
ühendust w w w.minuk arjäär.ee, https://www.tootukassa.ee/content/teenused/
karjaarinoustamine
Kohtumiseni!

E P
Karjäärinõustaja
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„Laine, mulle õpeta, kuidas saaks kord minust
tantsija, sest on vallanud mind muusika,
et läbi elu tantsida ...”
Nende laulusõnade, tutt ava
lauluviisi ja Erma Kallase pillimängu saatel alustati neljapäeva, 11. juuni keskpäeval
Antsla ühe kõrvaltänava lõpus
tervitus- ja õnnitlustseremooniat. Sellel pisut pilvisel päeval, kui vanadest taluaedadest
tuttav valge roos oma esimesed
õied lahti lõi ja aiad hulluksajavalt nostalgilise lõhnaga täitis, seisis Antsla tantsumemm
Laine Uibo oma koduväraval
ja jälgis tema ümber kogunevaid inimesi. Oli ka põhjust oli tantsumemme sünnipäev,
täitus üheksakümnes aastakümme. Antsla tantsuselts
Pärliine tantsulapsed koos
juhendaja Leili Väisaga saabusid külatänaval tantsikledes,
et tervitustantsuga sünnipäevapidu sisse juhatada. Tervituslaulu laulsid kaasa kõik
– vallavalitsuse ja gümnaasiumi esindus, tantsumemme
tantsukaaslased, sõbrad ja
naabrid. Et kuri viirus pole
veel kuhugi kadunud, oli kokkutulnute hulk viidud miinimumini. Tavaolukorras oleks
õnnitlejaid olnud kordades rohkem, kogu Antsla. See arvamus
kõlas ka abivallavanem Kurmet
Müürsepa sõnavõtus:
„Minu tantsimine oli küll
üle 40 aasta tagasi, aga Laine
tegi selle asja nii ilusti selgeks,
et see ei unune. Poistel ikka
on need muud huvid, moto ja
muu värk, aga see tantsimine
ei olnud kunagi ebameeldiv.
Laine oskas õpetada kuidagi
rahulikult. Väike sundimine
muidugi oli, aga see oli nii pee-

nelt, et mitte mingit ebameeldivat mälestust ei jäänud. Super,
kui hästi Sa meid kasvatasid
ja õpetasid. See oli õige pisik,
mille Sa meile andsid! Suured
tänud isiklikult ja suur tänu,
et kogu Antslale oled Sa andnud sellesama pisiku!”
Oma sõnade kinnituseks lõi
abivallavanem kaasa järgnevas,
tantsumemme auks tantsitud
tantsus „Oige ja vasemba”, nagu
ka volikogu esimees Merike
Prätz. Temalgi kohaliku naisrahvatantsurühma liikmena
olid sammud selged. Koos lastega tantsisid veel ka Antsla
piirkonna praegused tantsujuhid-juhendajad Leili Väisa,
Elin Lihten ja hiljuti rahvatantsujuhi baaskoolituse läbinud
Tanel Puura, kes igapäevaselt ametis Antsla kultuuri- ja
spordikeskuses.
Tantsumemm Laine Uibo jälgis tantsu küll istudes, aga hing
ja jalad tantsisid kaasa. Kuidas
saakski teisiti, kui kogu elu on
tantsitud? Laine Oja sündis 11.
juunil 1930. aastal Luhametsa
külas Põdrahaua talus ja kasvas
peres, kus kolm tütart. Kooliteed alustas Laine 1939. aastal
Lepistu 6-klassilises algkoolis.
Algkooli tuli noor õpetaja Koidula Kuus, tänu kellele Laine
rahvatantsupisikuga nakatus. Seitsmendat klassi alustas
Laine 1946. aastal Võru keskkoolis. Tantsimist aga jätkas
rahvatantsurühmas Kannel,
mida toona juhendas Linda
Malviste. Et keskkooli juurde
moodustati samal ajal pedagoogiline kool, läbis Linda selle

Töö kõrvalt õppima asumine
võib tunduda keeruline, kuid
tänased õppimisvõimalused on
oluliselt paindlikumad kui 20
aastat tagasi. Koolid on mõistnud, et tänane õppur ei tule otse
keskkoolist ja tahab teistsugust
õppimisvõimalust.
Kuidas hakkama saada?
Plaan B elluviimine ei pruugi
alati minna nii libedasti nagu
loodetud. Seepärast tuleks läbi
mõelda, kuidas ühildada õppimine ja senine elu – töö, pere.
Oluline on läbi mõelda ka rahaline pool.
Töötukassa toetab juba mitmendat aastat õppimist koolis,
kusjuures pole tähtis, kas inimesel on töö või mitte. Toetatakse nendel erialade õppimist,
kuhu on tulevikus vaja rohkem
töötajaid ning kus juba praegu
sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud OSKA uuringute põhjal ja
nimekiri erialadest täieneb igal
aastal. Sel aastal on valikus üle
100 õppekava enam kui 40 koolis, õppida saab üle Eesti ja nii
eesti kui vene keeles. Toetatavate erialade ja koolidega saab
tutvuda töötukassa kodulehel.
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Roman Varend
Laine Uibo
Ilme Kasak

Arnold Morgenson
Saima Vaiksaar
Urve Neider
Mare Vaino
Liivi Libba
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Lille Möllits
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Mihhail Gavriš
Helju Tuusov

Laine Uibo, kingituseks valla poolt aialaud ja toolid
ning sai suunamise Antslasse,
algklasside õpetajaks. Nii see
läks, nii sai Antsla 1952. aastal,
68 aastat tagasi, endale rahvatantsuõpetaja. 2000. aastal liitus Laine Antslas tegutseva
eakate klubiga Sügismeloodia,
kus ta laulis ja tantsis ning kui
vaja, asendas ka tantsujuhendajat. Eelmisest sügisest saadik Laine Uibo enam ringi töös
kaasa ei löönud, aga hing oli
ikka koos nendega. Seda ütleb
ka Elin Lihten, Sügismeloodia
tantsuringi juhendaja: „Minu
elus on ta olnud nagu suur sõbranna ja ema, ühes isikus. Me
oleme koos palju käinud, kasvõi
seminaridel Võrus, sest Laine
tahab ikka koos teiste tantsuõpetajatega koos olla. Ta lihtsalt

Tasemeõppes osalemise toetust saavad töötukassast need
inimesed, kel puudub kutse- või
erialane haridus ja kooli lõpetamisest on möödas vähemalt viis
aastat. Toetust makstakse ka
neile inimestele, kel on eri- või
kutsehariduse omandamisest
möödunud vähemalt 15 aastat.
Toetuse suurus sõltub sellest,
kas inimesel on sissetulek. Alates augustist suureneb toetus
nii töötavatele kui tööd otsivatele inimestele. Kui õppimine
jääb mingil põhjusel pooleli, siis
toetust tagasi maksma ei pea.
Kui on huvi toetust saada, siis
tuleb avaldus teha enne õppima
asumist ja seda saab teha ka
e-töötukassas. Kõigepealt tuleb
aga minna karjäärinõustamisele, kus saab spetsialistiga oma
plaane arutada ja uurida, mismoodi toetuse taotlemine käib.
Karjäärinõustamine võib toimuda ka kodust lahkumata
- veebikeskkonnas.
Kas mul on plaan B ehk mida
ma veel oskan?
Eelmise aasta lõpus viis
T u r u- Uu r i ng ut e A S l äbi
uuringu, kus esitati küsimus:
Kui kaotaksite oma praegusel
erialal töö, kas teil on olemas
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Sirje Tammekänd
Raimo Kornel
Kaja Metsavas
Mati Reilik
Milvi Sulg
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fännab tantsurahvast. Sellel
aastal ta enam ei jaksanud tantsida. Käin vahepeal vaatamas,
küsin kuidas saan aidata. Aga
ta on kange eesti naine, et ei-ei,
ma saan ise”. Sellest hoolimata
hoiavad ka tantsumemme oma
tänava inimesed, eriti naabrid,
vaikselt silma peal ja aitavad,
kus vaja - kes niidab muru, kes
aitab poes käia nüüd koroona
ajal, kes rohida.
Mälestuseks sünnipäevapeost
jääb Laine koduhoovi puidust
laud ja kaks aiatooli – kingitus
valla poolt. Pidu ise aga lõppes
ühispildiga valge roosi põõsa
ees ja tordisöömisega.
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Õnnitleme uusi vallakodanikke ja
nende vanemaid!
Mais - juunis sündisid:
Otto
Carl
Tobias
Tairo
Teisy
Jessika

Anname teada, et Kuldre Kooli juubel ja
vilistlaste kokkutulek lükkub edasi
järgmisesse aastasse.
Tähistame Kuldre Kooli 111. sünnipäeva

12.06.2021

Aeg endalt küsida: Mida ma veel oskan?
Eesti majandus on kiiresti
muutunud ja muutub ka tulevikus. Kas ma olen valmis muutusteks? Sellele küsimusele
mõeldes on hirmu tunda normaalne. Hirmu põhjus on enamasti teadmatus, kardetakse
seda, mida varem pole kogetud.
Et ei peaks hirmu tundma selle
pärast, mis saab homme, tuleks
mõelda, mis on minu plaan B
juhuks, kui samamoodi enam
edasi minna ei saa. Hea uudis
on see, et täna on võimalused
plaani tegemiseks täiesti olemas. Abiks on töötukassa karjäärinõustajad: Miks üldse
tasuks õppida? Ja mida oleks
kasulik õppida?
Miks peab õppima?
Alateadvuses on meil ju olemas teadmine, et ühe töö tegemine terve elu pole võimalik,
töömaailm ja majandus muutuvad, tehnoloogia pakub uusi
võimalusi. Õppimist võiks vaadata kui oma väärtuse tõstmist,
oma koduga teeme seda, hoides
kinnisvara korras ja investeerides sellesse oma aega ja raha.
Samasugust hoolt ja tähelepanu vajavad ka meie oskused
ja teadmised.

Õnnitleme juuni juubilare!

teine eriala, millel töötada? Jaatavalt vastas 40%.
Teistest oluliselt rohkem olid
seda meelt 35-49-aastased,
kõrgharidusega vastajad; ettevõtjad, juhid, tippspetsialistid
ja ka keskastme spetsialistid,
ametnikud ja isikuteenindajad.
Nagu enamasti ikka, nii olid
ka selles uuringus enesekindlamad mehed - 45 % meestest
36 % naistest ütlesid, et neil on
varuplaan olemas. Kui vaadata,
kes tunnistavad kõige rohkem,
et ei tea, kuidas edasi minna,
kui tänane töö kaob, siis torkavad silma vastajad vanuses 50+
ning alg- ja põhiharidusega vastajad. Viimastest ütles 19%, et
neil on tagavaraplaan.
Kahe aasta jooksul on töötukassalt tasemeõppes osalemise
toetust saanud umbes 2000 inimest. Enim asuti toetuse toel
õppima hooldustöötajaks, sisetööde elektrikuks ning IT-süsteemide nooremspetsialistiks.
Täpsemalt saab toetuse kohta
uurida Eesti Töötukassa kodulehelt või infotelefonilt 15 501.

P V
Oskuste arendamise ja
karjääriteenuste peaspetsialist

Kalmistupühad 2020
Urvaste 21. juuni kell 11:00
Lüllemäe 21.juunil kell 11:00
Kaika 21. juuni kell 14:00
Osula 28. juuni kell 11:00
Kraavi 28. juuni kell 14:00
Antsla 12. juuli kell 11:00
Urvaste II 9. august kell 11:00
Osula II 23. august kell 11:00

Südamlik kaastunne lahkunu
lähedastele!
Rein Jõgeda 14.12.1959 - 15.05.2020
Villi Tina 21.08.1954 - 15.05.2020
Johannes Lepp 23.07.1953 - 20.05.2020
Paulina Siiman 27.04.1929 - 24.05.2020
Peeter Grihin 08.02.1929 - 01.06.2020
Virgot Rägastik 25.09.1979 - 06.06.2020
Selma Praosk 12.02.1933 - 07.06.2020
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UUE-ANTSLA
RAHVAMAJA

KAPTEN
MIHKEL
21, 22, 23 JUULI
VANA-ANTSLA TEATRIAIT
KELL 19:00

26. ejullu1l1i-l13
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Kapten Mihkel
ARGO AADLI (Tallinna Linnateater)
Autor- lavastaja
DAMIR SALIMZIANOV (Udmurtia)
Kunstnik
RIINA ANDRESEN
Muusikline kujundaja
ARDO RAN VARRES
Valguskujundaja
PRIIDU ADLAS
Etenduse juht
TUULI RAADIK
Esietendus 21, 22 septembril 2019 kell 19.00 Tallinna Kammerteatris

MNGUD
PANNKOOGID *

* MUINASJUTUD

TSOORU TÄIKA
Laupäeval, 20. juunil 2020 kell 11-14,
Tsooru rahvamajas

TULE MÜÜMA, OSTMA JA VAHETAMA
Müügikoha maksumus 1. euro
Eelregistreerimine ja info
53472806

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

Taluturg
Antsla turuplatsil

11. juuli

Antsla Valla leht
Väljaandja:Antsla vallavalitsus, F. R. Kreutzwaldi 1
Antsla linn 66 403 Antsla vald,
tel 785 5164, vald@antsla.ee
Toimetaja: Kalev Joab, kalev@antsla.ee
Küljendus: Kaili Kalle, kaili@antsla.ee
Trükk: Kroonpress AS, Tartu.
Tiraaž: 1915
Kohaletoimetamine: Omniva
Järgmise lehe materjalid palume saata
kalev@antsla.ee 15. juuliks

9-12

25. juuli
9-12

Heinamaarjapäev
Koguduse õunaias 2. juulil kell 17
Saab niita puude aluseid ja aiaääri
Pärast tööd mõnus kesksuvine piknik
Võta ligi vikat või trimmer ja löö kampa!
Urvaste Külade Selts ja õp. Salumets

