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Koroonast ja muidu elust
Kodus püsimise kaks kuud on
seljataga. Elu on alatiseks muutunud. Oleme aru saanud,et õnneks on palju vähem vaja,kui
varem arvasime. Ei oma enam
tähtsust uued esemed seni, kui
vanad ka oma funktsiooni täidavad. Oleks ainult meie lähedased ter ved ja meiega.
Töökohtadega on segane värk.
Hulk ameteid kaotas hetkega
vajaduse ja sama kiirelt tagasitulekut loota ei ole. Valitsus
küll lohutab,et maal töökäsi
hulgim vaja, aga eluvõõras on
see lähenemine. Pereema, kellel
kodus lapsed kasvatada ja koolitada,ei saa sõita 150 km kaugusele põllule tööle ja õhtul jälle
koju. Linnas aga on elamine,
lasteaed, kool ja töökohani sai
bussiga alla tunni. Teine ulmeline mõte on õppuritega põllutööd ära teha. Esiteks pole
sellist töödki enam nagu omal
ajal, et ämbrite kolinal kartul
üles võtta. Masinate peale on
vaja täiskasvanud inimesi täis
tööajaga. Riiklike põllumajandusettevõtteid meil ei ole enam.
Mis valemiga sunnitakse koolilapsi kõik koos suure huraaga eraettevõtja heaks tööle?
Selge,et maksab palga. Aga
toob ka oma kulu ja kirjadega
noored kohale. Vastutab kõigi

ohutusnõuete eest. Keedab lõunasupi ja viib tagasi. Tööaega 4
- 6 tundi.
Ma tuletan meelde veel ühe
ettevõtmise,mis minu nooruses oli populaarne. Timurlased!
Vanemad teavad,noorematele
seletan. Koolilapsed käisid aitamas üksikuid vanemaid inimesi. Soovitavalt veel salaja.
Nagu võluväel olid puud riidas
ja õu riisutud. Käidi ka poes
toitu toomas ja muud jõukohast toimetamas. See oli küll
tasuta,aga mäletan,et mingi
kommiraha meile ikka pihku
pisteti. Kui oleks timurlasi,
kasutaks isegi sellist teenust.
Piirid said lahti. Rõõmu kui
palju,et saab üle piiri kaubavalikut rikastada. Sellest ühest
palju kära teinud kaubaartiklist tahaks ka mõne sõna öelda.
Ma olin hämmastunud, kui
otsustati alkoholi aktsiisi langetada. Kui palju kurja, kurbust
ja õnnetusi see jook on toonud.
Viin ei ole esmatarbekaup, mis
peaks olema väga odav.
Lähen jälle mineviku. Pudel
haljast maksis vene ajal 4.12
rbl. Sellest 12 kopikat oli taara.
”Ekstra” viina hind oli see. Leib
maksis 12 kopikat kuni 20 kopikat. See oli juba hea põrandaleib. Tähendab 20 pätsi head
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Antsla perearstide info
Alates 01.05.2020 on muutunud Kuldre arstipunkti ajad . Kuldre
punkt on avatud E: 12-16 ja K: 08-16, telefon 7857150
Dr. Luige Antsla vastuvõtuajad on samad, telefonid 7855 532,
5139 184 , helgiarst@hot.ee.

Perearstide ja -õdede puhkused:

Helgi Luik ja Raili Lusti 29.06 - 31.07.2020,
asendusarst Dr. Marget Moppel Antslas
Krista Reva ja Ülle Pukk 15.juuli 18. august,
asendusarst Marget Moppel
Marget Moppel ja Ulvi Liiv 3. august 7. september,
asendusarst Helgi Luik

leiba võrdus poole liitri viinaga. Edasi arvutage ise,kui
palju oleks normaalne viina
hind nüüd. Kahekümne pätsi
leiva raha!!!
Piiriülene kaubandus on üle
maailma normaalne nähtus
ja loomulikult kõik oskavad
raha lugeda. Soomlased ostavad
meilt,meie lätist, prantslased
saksamaalt jne. Rahalugemisest veel niipalju,et tänu
kodutööle saime ruttu aru,et
hiiglaslike büroohooneid ei
olegi meil enam vaja. Vajadusel koguneb kontorirahvas kohvikusse,saab jutud räägitud ja
näost näkku nähtud.
Siiski, eraettevõtted võivad lubada ka hiiglaslike hooneid. Omanik teab,mis ta oma
rahaga teeb. Kui aga ministeeriumis iga ametnik, kes
asub postile, alustab kabineti
remondist, kardinate ja mööbli
vahetusest... Mulle meeldib
Antsla vallavalitsus, ta tõesti ei
ole välise hiilguse peale palju
panustanud. Teinekord isegi
pisut kahju,et võrreldes teiste
omavalitsustega natuke nagu
vaeslapse moodi. Aga põhi-

Üks olukord asendub teisega
mõtted on õiged, kui vallas
on tähtsamat teha, siis sinna
panustataksegi.
Pikaks läheb tänane heietamine,aga ühest asjast tahtsin
veel rääkida. Lugesin lehest,et
minu endises elukohas minuvanune (eeldaksin,et selles
vanuses on mõistus kodus)
kaotas petturitele 4000 €. Ärge
uskuge kedagi, kes teile helistab
ja midagi soodsat pakub. Teine
vägagi õhukesel jääl käimine on
eri nimede all hoiu- laenu ühistud. Pakuvad ulmelisi hoiuste
protsente ja garantiid ei ole
mingit. Pankade hoiuse riiklik
garanteeritud summa on 100
000 €. Olgu või protsent olematu,aga oma raha saad alati
ka panga pankroti puhul kätte.
Täna kirjutades on veel jahedavõtu,aga küllap ka suvi ja
soojus jõuab. Seniks mõistliku
pikivahe hoidmist. Viirus ei ole
kadunud. Tuleb tema taltsutamisega tegeleda.
Rõõmsat meelt ja tervist kõigile. Elame ikka!
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Valla arengukava
uuenduskuur
Omavalituse arengukava on dokument, milles lepitakse kokku
lähiperioodi tegevused ja olulisemad investeeringud Antsla vallas.
Tervisekeskuse ehitamine, gümnaasiumi C korpuse renoveerimine, Antsla-Kraavi kergliiklustee ehitamine, Keeritiigi pargi
mänguväljaku arendamine, valla järvede tervendustööd on esimesena meenuvad ning arengukavast tulenevad tegevused mis
on äsja ellu viidud või käesoleval aastal realiseeruvad.
Arengukava vajab iga-aastaselt läbivaatamist ning vajadusel
uuendamist ja värskendamist. Aasta tagasi otsustatu võib täna,
uutes oludes ja teadmistes paista vähem oluline või vajalik.
Kas täna on kõik arengukavas sisalduv tulevikku silmas pidades oluline ja vajalik.
NÄITEKS
 Kas Antsla laululavale rakenduse leidmine vallapoolse tegevusena on vajalik olukorras kus aastas toimub seal parimal juhul
2 üritust?
 Kas edendada rohkem pärimus- või kaasaegset kultuuri?
 Kas mänguväljakute rajamine on rohkem omavalitsuse
ülesanne või peaksid kogukonnad läbi kohalike inimesete ka
ise panustama?
Kas kogukonnad ja ühendused võiksid / peaksid osalema sotsiaalteenuste osutamisel ja arendamisel ?
Kas bassein või kultuurikeskus?
jne.
Antsla on väike omavalitsus ning ei saa ega peagi tegelema kõikide valdakondade arendamisega. Tuleb teha valikuid. Väeta ikka
seda taime millest suuremat tulu tõuseb.
Kes meist ei sooviks, et Antsla vallas oleks meeldiv ja turvaline
elukeskkond. Viidaks ellu just neid tegevusi ning investeeringuid
mis kohalikele inimestele meelepärased
Tehes ettepanekuid valla arengukava täiendamiseks, saavad
kõik Antsla valla elanikud ning teised huvilised osaleda elukeskkonna kujundamisel ning aidata kaasa valikute tegemisel. Esita
oma ettepanekud valla veebilehel www.antsla.ee hiljemalt 20.
juuniks 2020.
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Soovin tänada kõiki, kes viimased kaks kuud on eriolukorra
reegleid järginud ning nendest kinni on pidanud. Antsla vallas
on sellel perioodi jooksul haigestunud kuus inimest. Hea meel
on selle üle, et nad on kõik paranenud ning naasnud oma endiste
tegevuste ja toimetuste juurde.
See aeg on olnud väljakutsete rohke Meile kõigile. Ümber on tulnud harjuda paljude igapäevaste asjadega. Lapsed ei saanud kooli
ega lasteaeda. Paljudest lapsevanematest said multifunktsionaalsed õpetajad. Suurem osa teenuseid olid ja on senini peatunud.
Juuksur, massaaž, korraline arstiabi, teater, kino, kontserdid
- see loetelu on pea lõputu, milleta on tulnud hakkama saada.
Samas igas halvas asjas on midagi head. Mõnikord ei oska Me seda
kohe märgata ja saame sellest aru hiljem. Kindlasti on selle aja
jooksu ära tehtud asju, mida olete edasi lükanud kuid või lausa
aastaid. Mõelge selle peale! Eriolukord on andnud paljudele lastega peredele võimaluse veeta rohkem aega koos, milleks muidu
pole aega olnud, sest tihti on ju nii kiire. Ühtlasi olen veendunud,
et nii palju uusi puid, põõsaid ja muud aiakraami pole istutatud
tükil ajal Eestimaa pinnasesse kui seda on tehtud sellel kevadel.
Selge on see, et päris endisel viisil elu edasi ei lähe. Missugused
on tagajärjed, seda näitab aeg. Teistsugused saavad sellel aastal
olema Antsla valla lasteaedade, üldharidusekoolide ja muusikakooli lõpetamised. See jääb meelde paljudele. Eriline tuleb ka
suvi. Mõistma peab ka seda, et viirus ei kao kuskile. Igal juhul
tuleb Meil uue olukorraga harjuda ning see keeruline aeg üle
elada. Päikest kõigile!
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Meelespea patsiendile perearsti
vastuvõtule tulekuks
•Tekkinud tervisemurega pöörduge oma perearstikeskusesse
või helistage perearsti nõuandetelefonil 1220. Pigem pöörduge
varem kui hiljem – ei ole olemas tühiseid tervisemuresid.
•Palun võtke perearstikeskusega esmalt ühendust telefoni teel
või e-kanalite kaudu, paljud mured saab lahendada kaugkonsultatsiooni abil. Vajadusel kutsutakse Teid pereõe või perearsti vastuvõtule.
•Perearstikeskusesse kohale tulemiseks – nii vastuvõtule kui
ka analüüse andma tulles – peab alati kokku leppima aja, selleks et vältida liigseid kontakte ooteruumis.
•Nakkuskahtlaste ja nakkuseta patsientide jaoks on perearstikeskuses eraldi ajad ja/või ka eraldi sissepääsud. Palun andke
vastuvõtule registreerides teada, kui Teil on köha, nohu, palavik, kurguvalu vm viirushaigusele viitavad sümptomid või kui
need sümptomid tekivad vahetult enne planeeritud vastuvõttu.
•Palume Teil kohale tulla täpselt õigel ajal. Kui jõuate liiga vara,
veetke aega õues või autos. Kui jääte hiljaks, siis kindlasti helistage ja andke sellest teada – vajadusel saab kokku leppida uue
aja.
•Mõelge oma tervisemure enne vastuvõttu korralikult läbi ja
pange tähtsamad asjad kirja. Nii saate vastuvõtu käigus oma
teemad arsti/õega läbi arutada ja vastuvõtt jääb planeeritud aja
sisse. Kui Teil on rohkem kui üks mure, millega võib kauem aega
minna, võib olla vajalik mitme järjestikuse aja registreerimine
– arutage seda vajadust telefonis pereõe või registraatoriga.
•Vastuvõtule tulge üksi, lapsed ühe terve saatjaga.
•Vastuvõtule tulles juhendatakse Teid, kuidas desinfitseerida või
pesta käsi ning samuti võidakse paluda Teil ette panna kirurgiline mask.
•Kui on siiski vaja ooteruumis oodata, siis istuge või seiske teistest vähemalt kahe meetri kaugusel ning puudutage nii väheseid asju ja pindu kui võimalik.
•Perearstikeskuse nakkustevaba ala või hommikused vastuvõtuajad on mõeldud vaktsineerimiste, igas vanuses laste tervisekontrollide jaoks, aga ka ägedate mittenakkuslike haigustega
või kroonilise haiguse ägenemisega patsientidele.
•Perearstikeskuse nakkushaigustega tegelev ala või õhtused vastuvõtuajad on mõeldud patsientidele, kellel on palavik ja/või
ülemiste hingamisteede viirusinfektsioonile iseloomulikud
sümptomid, olenemata sellest, kas see on põhikaebus või mitte
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Lusti Lasteaed võtab konkursi korras tööle

ERIPEDAGOOGI
(1,0 ametikohta)
Tööleasumise aeg 17.08.2020 a. Motivatsiooniavaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata digitaalselt
allkirjastatuna või paberkandjal 31.maiks 2020 a. aadressil Raudtee 49, Lusti küla, Antsla vald, Võrumaa 66410 või e-posti aadressile lusti@antsla.ee. Info telefonil 501 8657.

Kutsume Teid osalema üle-eestilises uuringus

Eesti üle 35-aastaste
täiskasvanute suutervise
seisukorra kaardistamine
Uuringuga liitudes on Teil võimalik saada:
•tasuta hammaste ja suuõõne läbivaatus;
•soovitused ja nõuanded Teie hammaste ja suutervise osas
Kutsume Teid osalema üle-eestilises uuringus
raviprotseduure uuringute ajal ei tehta);
“Eestikingitus!
üle 35-aastaste täiskasvanute
•hambasõbralik
seisukorra
kaardistamine”
Olete eritisuutervise
oodatud, kui
Teie viimasest
hambaarsti külastusest
Uuringuga
liitudesaastaid
on Teil võimalik
saada:
on möödas
mitmeid
või olete
seda rahapuudusel edasi
tasuta hammaste ja suuõõne läbivaatus;
lükanud. Täpsem info ja etteregistreerumine telefonidel 7853447,
soovitused ja nõuanded Teie hammaste ja suutervise osas
5053396. Läbivaatused
toimuvad
Antsla
TervisekeskusesHeli Põld(raviprotseduure
uuringute ajal
ei tehta);
sepp Hambaravis
(Kooli
tee
12/1,
kabinet
218)
hambasõbralik kingitus!
Olete
eriti oodatud,
kui Teie viimasest
hambaarsti külastusest
on möödas
mitmeid
aastaid
Uuringut
teostavad
Eesti Haigekassa
tellimusel
Eesti
Hambaarsvõi olete seda rahapuudusel edasi lükanud. Osalejatele tänutäheks hambasõbralik kingitus!
tide Liit ja
Tartu
ülikooli
hambaarstiteaduse
instituut
koostöös
Täpsem info ja etteregistreerumine telefonidel 7853447, 5053396.
Läbivaatused toimuvad Antsla Tervisekeskuses
Heli Põldsepp Hambaraviga.
Heli Põldsepp Hambaravis (Kooli tee 12/1, kabinet 218)
Uuringus
osalemine
on vabatahtlik, uuringust või mõnest selle
Uuringut teostavad Eesti Haigekassa tellimusel Eesti Hambaarstide Liit ja Tartu ülikooli hambaarstiteaduse
instituut koostöös Heli Põldsepp Hambaraviga.
osast võib alati loobuda.
Uuringus osalemine on vabatahtlik, uuringust või mõnest selle osast võib alati loobuda.

Kemikaalid
Kas sina teadsid, et liigne koristamine ja intensiivne suurpuhastus võib korras ja puhta kodu kõrval tuua kaasa ka tervisekahjustuse? Tervisekahjustuse põhjustajaks on kodukeemiaga
vale ja mõtlematu ümberkäimine.
Traditsiooniliselt teeme kodudes kevadeti suurpuhastust. On
ju kodus olemine tunduvalt mõnusam, kui kõik on korras. Tänavune aasta on covid-19 viiruse tõttu küll eriline ja kodu puhtusele
pööratakse suuremat tähelepanu. Seega teeme suurpuhastust ja
tavakoristust isegi ehk põhjalikumalt kui eelmistel aastatel. Eriti
oluline on kasutada kodukeemiat juhiste järgi.
Kodukeemia kasutamisel ära sega omavahel erinevaid kemikaale. Saadud segud võivad osutuda ohtlikuks! Kindlasti tuleb
kasutada kaitsevahenditena kummikindaid. Puhastatavaid
ruume tuleb piisavalt õhutada. Kemikaalide aurud on sissehingamisel üheks mürgistuse peamiseks põhjuseks. Eriti tundlikud on mürgiste aurude suhtes lapsed, seega tuleks rutiinseid
koristustöid teha ajal, kui lapsed viibivad näiteks õues või teistes ruumides.
Sulge kindlalt kodukeemia pudelid kohe peale nende kasutamist ning hoia neid loetavate siltidega originaalpakendites. Kui
soovid kemikaale mingil põhjusel lahjendada, siis ära kasuta selleks joogitaarat. Muretse selleks spetsiaalsed märgistatud pudelid!
Õnnetusjuhtumite korral helista mürgistusinfo 16662 telefonil või 112. Täpsemat infot saad www.16662.ee ja Ole Valmis!
mobiilirakendusest.
Lugejamängu küsimusele saad vastata
htt ps://bit.ly/olevalmis3 või
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KIK poolne toetusmeede eraisikute kinnistu
vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks
reoveekogumisaladel
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas laiendatud eraisikutele suunatud
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise toetuse meetme.
Võrreldes varasemaga on võimalik taotleda vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks
toetust ka alla 2000 ie reoveekogumisaladel asuvatele
kinnistutele, mis laiendab
tunduvalt võimalike taotlejate
hulka.
Kogu taotlusvooru eelarve
Eesti peale kokku on 17 miljonit
eurot. Taotlusi võetakse vastu
kuni eelarve täitumiseni. Projekti abikõlblikkuse perioodi
lõpp ei või olla hilisem kui 31.
august 2023. Eelarvest on selle
aasta aprilliks rahastusotsustega kaetud juba 7,6 miljonit
eurot. Toetuse andmise eesmärk on tagada inimestele
kvaliteedinõuetele vastava joogivee kättesaadavus ning reovee
nõuetekohane kokku kogumine ja puhastamine keskkonnaministri poolt kinnitatud
reoveekogumisaladel.
Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse
füüsilisest isikust omanik,
ühisomanik või kaasomanik.
Taotlejale kuuluva kinnisasja
või hoonestusõiguse ühis- või
kaasomanik ei tohi olla juriidiline isik.
Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub
keskkonnaministri poolt kinnitatud reoveekogumisalal.
Antsla vallas on nimetatud
alad: Antsla, Kobela, VanaAntsla, Urvaste, Kuldre ja UueAntsla. Juhime tähelepanu, et
reoveekogumisalasse ei kuulu

alati terve linn, asula või küla,
seega soovitame kontrollida
kinnistu kuulumist reoveekogumisalasse KIK-i kodulehel.
KIK toetab reoveekogumisaladel elamu ühendamist ühisveevärgi ja/või
-kanalisatsiooniga või kogumismahuti rajamist või ümberehitamist ning alla 2000
tarbijaga reoveekogumisalal ka
elamule omapuhasti rajamist
või ümberehitamist. Kogumismahutitele ja omapuhastitele
antakse toetust ainult piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada,
et seda lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/
või -kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga
mingil põhjusel ei ole kinnistu
varem liitunud.
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub
rajatava torustiku pikkusest.
Toetuste summad jäävad vahemikku 1132–3792 eurot.
Liitumiseks ühisveevärgi
või/ja -kanalisatsiooniga peab
liituja esmalt esitama AS-ile
Võru Vesi vormikohase liitumistaotluse, mida on võimalus
esitada vee-ettevõtja kodulehel
ja kontoris Ringtee tn 10. Seejärel väljastatakse liitujale liitumistingimused, mis on aluseks
liitumisprojekti koostamiseks.
Juba peale liitumistingimuste
väljastamist on võimalik esitada KIK-ile taotlus toetuse saamiseks. Ehitustöödega saab
alustada alles peale taotluse
rahuldamise otsuse tegemist
KIK-i poolt. Enne ehitustöid
tuleb esitada AS-ile Võru Vesi

liitumisprojekt ja sõlmida ära
liitumisleping. Ühisveevärgiga
ja/või -kanalisatsiooniga liitumine peab olema lõpuni viidud kuue kuu jooksul peale
rahastusotsuse tegemist. Liitumine on lõpuni viidud, kui
on rajatud torustikud, koostatud teostusjoonis, sõlmitud
vee-ettevõtjaga teenusleping
ning esitatud KIK-ile toetuse
saamise lõpparuanne.
Täpsemat informatsiooni
toetusmeetme kohta on võimalik saada KIK-i ja AS-i Võru
Vesi kodulehtedelt.
Toetuse saamiseks KIK-ist
on võimalik esitada taotlus
igal liitujal ise või volitada seda
tegema AS Võru Vesi.

AS Võru Vesi pakub nn „võtmed kätte pakett i“ – esitab KIKile rahastamise taotluse, ehitab
torustiku liitumispunktist
hooneni, teeb teostusmõõdistuse ja esitab KIK-ile lõpparuande. Toetuse saamiseks
pöörduda AS-i Võru Vesi poole
aadressil Ringtee tn 10 Võru
linn, e-posti teel voru.vesi@
voruvesi.ee või helistades telefonil 782 8334. Volitades AS-i
Võru Vesi liitumisprotsessi
teostama, tuleb suurenenud
töömahu tõtt u arvestada protsessi pikkuseks ca 9-10 kuud.
Aitame Teid asjaajamises!
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Eriolukord ei seganud
noori olemast ettevõtlikud
Noorte projektikonkurss
Ideeviit toetab noorte ettevõtlikkust ja osalust. Projektikonkursiga toetatakse noorte
ideede elluviimist, mis on suunatud teadlikkuse tõstmisele
neid huvitavates valdkondades koolituste, sündmuste,
(veebi)seminaride, töötubade,
konverentside vms vormis.
Ideeviit pakub projektide arendamiseks nõustamist, tuge ja
rahalisi vahendeid. Idee arendamiseks saavad noored endale
mentori, kes nõustab neid enne
idee lõpliku esitamise tähtaega.
Ideeviita rahastab Haridus- ja
Teadusministeerium.
Kolm Antsla Gümnaasiumi
noormeest Thomas Egor Soe,
Karel Meitsar ja Aron Aidla kirjutasid projekti “Noorte teadlikkuse tõstmine meediast läbi
liikumise“ ja kaks Kuldre Noortekeskuse neidu Kiira-Aliina
Kärgenberg ja Karoliine Marinitseva kirjutasid projekti
“Meediakonverents.“

Kui projektikonkurss välja
kuulutati, siis veel eriolukorda
ei olnud ja saadi ideed idanema panna. Noored ei ehmunud, projektid kirjutamata ei
jäänud. Kogu edasine suhtlus
ja projekti kirjutamine toimus sotsiaalmeedia kanalite
vahendusel. Mõlemate projektide tegevused pidid esialgsete
plaanide järgi toimuma mais,
kuid antud eriolukorra tõtt u
on tegevused lükatud septembrisse. Konverentsile on plaanitud kutsuda erinevad esinejad,
kes räägivad internetiohtudest,
kuidas saada internetis edukaks, kuidas ära tunda valeuudist, kus läheb sotsiaalmeedias
piir nalja ja õeluse vahel. Täpsem info meedikonverentsi toimumise ja esinejate kohta tuleb
suve teisel poolel.
Noormeeste kirjutatud projektist saame teada:
“Soovime tõsta Antsla valla
noorte teadlikkust meediaga
seotud ohtudest. Teadlikkuse tõstmine toimub koos

huvitavate tegevustega õues
ja ruumis, kus kasutatakse
digivahendeid.
O lu l i s e m a d t e e m a d j a
probleemid, mida soovime
lahendada:
•Turvaline ja eetiline suhtlemine Messengeris. Korralik
eesti keel ja sõnakasutus.
•Piltide postitamine, autoriõigused. Turvaline käitumine
internetis.
•Turvaline ja eetiline käitumine internetis. Maine
kujundamine. Valeuudised
ja kriitiline mõtlemine.
Osalejatel tuleb meeskonnatööna teha plakat teemal „Meediaohud“. Paljudel õpilastel on
plakati kavand tehtud distantsõppe käigus kunstiõpetuse
tunnis“.
Noortealgatuste puhul õpivad kõige rohkem korraldajad
ise, saadakse oskusi, mida elus
vaja läheb. Projektimeeskondade õpieesmärgid olid saada
projekti kirjutamise, eesmärgistamise ja väljamõtlemise

oskus, probleemi kaardistamise oskus. Kasuks tuleb koostööoskus partnerite, kuraatori
ja teiste osapooltega, samuti
õpetab eriolukord leidma erinevaid viise suhtlemiseks.
Projekti tutvustamise, reklaami tegemise, ürituse läbiviimise ja lõpuks projekti
kokkuvõtte tegemise ja meedias ning sotsiaalmeedias tutvustamise oskus.
Mõlemad projektid “Noorte
teadlikkuse tõstmine meediast
läbi liikumise“ ja “Meediakonverents“ said rahastuse. Projektid on eraldi kirjutatud, kuid
kajastavad meid kõiki puudutavat meediaohtude teemat.
Kindlasti on võimalik projekti
tegevuste elluviimisel teha
koostööd ja saavutada maksimaalne tulemus.
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Kuldre raamatukogu sai GLOBE sünnipäev
uue ilme
Koroonaviirus aitas kaasa, et 23 aastat tagasi remonditud Kuldre
raamatukogu sai kiiresti uue värvikorra nii lakke kui seintele,
mõnusad lamellkardinad akendele, puudu on veel valgustid.
Tänan kõiki, kes eelarvega tegelesid ja leidsid, et Kuldre raamatukogu väärib uuenduskuuri, OÜ EXEST asjalikke ja mõistvaid
remondimehi, SIPSIKu lasteaia töötajaid, kes loovutasid oma
ruume raamatute kolimiseks ja olid igati abiks raamatute tassimisel, nooremaid sugulasi, kes tegelesid riiulite parandamise,
ruumist välja- ja sissetoomisega. Meeldiv on Kuldre kooli vilistlastele näidata endist korras kooliruumi ja järgmisel aastal pidada
raamatukogu 115 sünnipäeva. Tulge külla, raamatud ja ajakirjad, ajalehed ootavad lugemist.

Kuldre raamatukogu ootused
Kohe on lõppemas kooliaasta ja soovin, et lapsed tooksid enne
suvepuhkust raamatukogust laenutatud raamatud tagasi, sest
need on nüüd küll kaua käes olnud. Loomulikult on raamatukokku tulnud uusi ja huvitavaid raamatuid, mida võib suveks
laenutada, et lugemine päris ei ununeks. Need 15 last, kes võtsid
osa lugemisprogrammist „Lugemisisu” ja ei ole veel lugemispassi raamatukokku tagasi toonud, siis 1. juunini on veel aega
tuua ka siis, kui ei ole kõiki ülesandeid täitnud. Programmi lõpetamine toimub sügisel.
Hea uudis on see, et nüüd võid laenutada Kuldrest ja tagasi
tuua hoopis Urvastesse või vastupidi, laenutusprogrammid on
ühildatud.
Olge terved ja ootan raamatukokku!
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Raamatusoovitus

Innoove projekti „Kodade loomise” üheks osaks on koostöö viie
kooliga. Selle põneva projekti juht on Astrid Org. Läbi selle projekti on seotud järgmised koolid: Antsla Gümnaasiumi, Kuldre
Kool, Osula Põhikool, Tsirguliina Kool ja Lüllemäe Kool.
Projektis on 3 erinevat koda: Meediakoda, Tehnoloogia ja käsitöökoda ning Loodusteaduste koda.
Ku n a L o o du s t e a du s t e
koja vahenditega on võimalik läbi viia ilmavaatluseid,
siis osaleme GLOBE tegemistes. GLOBE (Global Learning
and Observations to Benefit Environment) on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli
õpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi
tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm. Aadressilt
https://www.globe.gov/web/
antsla-gumnaasium/home
saab uurida Antsla kooli viiendike saadetud infot ilmavaatluste kohta.
Need viis kooli: Antsla Gümnaasium, Kuldre Kool, Osula Põhikool, Tsirguliina Kool ja Lüllemäe Kool pidasid 18. aprill – 26. aprill ühist sünnipäeva ehk
Maapäeva – GLOBE sünnipäeva.
Sünnipäeva raames pidid viie kooli inimesed istutama taimi,
et parandada Maa tervist. Istutati toa- ja aiataimi, külvati aiavilja ja käidi ka metsa istutamas. Pilte ja infot on rohkem aadressil: https://looduskoda.blogspot.com/2020/04/blog-post_20.
html ja veel https://www.youtube.com/watch?v=eXN_4VdzS-k
GLOBE sünnipäev ehk Maapäev läks vaatamata eriolukorrale
ja mõnusale kevadvaheajale korda. Maapäeval osalesid kõik viis
kooli.
Tänan kõiki sünnipäeval osalejaid, kes andsid panuse oma istutustöödega Maa tervise parandamisse.

Ü A
Looduskoja vanem, Antsla gümnaasiumi õpetaja

Edgar Savisaare nimi ütleb kõigile midagi, ükskõikseks ei jäta
see vist kedagi. Nüüd, 31. mail saab üks meie taasiseseisvunud ajajärgu tuntumaid poliitikuid 70-aastaseks. Eelmisel aastal ilmus
Paavo Kanguri poolt hästi kirjutatud ja meisterlikult kokku pandud ilustamata elulooraamat „Mängur. Edgar Savisaare tegelik
lugu.” Autor ei vali pooli, ei anna isiklikke hinnanguid Savisaare
tegemistele, vaid pakub kaasahaaravat lugemist, mis võimaldab lugejal endal teha järeldusi ja näha seoseid erinevate sündmuste, olukordade, inimeste vahel. Samuti leiab hea ülevaate
meie riigi ajaloost viimase kolmekümne aasta jooksul. Raamatu
alguses aga läheb autor ajas tagasi päris kaugele – Edgar Savisaare
vanavanemateni.
Paavo Kanguri raamat köidab esimestest lehekülgedest alates,
selle ametlik tutvustus aga kõlab nii: „See raamat räägib laulva
revolutsiooni iidolist Edgar Savisaarest, tema muutumistest enne
ja pärast Eesti taasiseseisvumist. Milline oli Nõukogude impeeriumi lagunemise ja Eesti iseseisvumise tegelik faabula, millised jõud seda käivitasid ja milline roll
oli selles Savisaarel?
Omal moel oli Savisaar üksi preerias
ratsutav kauboi, kes leidis igast saloonist uue armastuse ja uue vaenlase.
Tema tulek poliitikasse oli juhuslik, aga
kui ta oli juba hobuse seljas, ei tahtnud
ta sealt enam kuidagi lahkuda.” Raamat
on olemas Haabsaare, Linda ja Tsooru
raamatukogus.
Teine raamat, mida kindlasti lugeda
tasub, on samuti elulooraamat. See
räägib persoonist, kelle mõju ulatub
üle kogu maailma – Robert Hardmani
„Maailma kuninganna”. Raamatu ametlik tutvustus: „Tänases
maailmas on üks juht, kes tõuseb teiste seast selgelt esile.
Kuninganna Elizabeth II on ilma ja inimesi näinud rohkem
kui ükski teine riigipea ning tegelenud globaalsete probleemidega aktiivsemalt kui ükski varasem Briti monarh.
Kuni 20. eluaastani ei olnud ta reisinud kodust kaugemale kui
Wighti saarele, kuid on hiljem ametlikel visiitidel külastanud
130 riiki kõikjal maailmas, tegutsedes diplomaadi, võõrustaja
ja aukülalisena maailmas, mis on tema valitsusajal tundmatuseni muutunud. See on lugu täis draamat, intriige, eksootilisi ja
mõnikord ohtlikke paiku, kangelasi, kurjameid, hiilgust ja sära,
kuid selle kõige keskmes on siiski lihtsalt üks naine, kes on võitnud terve maailma südamed.” Raamat on olemas Antsla, Tsooru,
Linda ja Urvaste raamatukogus.

Antsla vallas alustab
tööd logopeed

Aidates dementsusega
inimesi ja nende lähedasi
2018. a. septembris sõlmis
Sotsiaalministeerium lepingu
MTÜ Elu Dementsusega, Viljandi Haigla, Tartu Tervishoiu
Kõrgkooli ja SA EELK Tallinna
Diakooniahaiglaga Dementsuse
Kompetentsikeskuse loomiseks. Dementsuse Kompetentsikeskuse visiooniks on tagada
dementsussündroomiga inimestele ja nende lähedastele
inimväärne elu Eestis.
Märtsis alanud eriolukorra
tõttu on kompetentsikeskus
keerulises olukorras – inimesed, kelle jaoks on kompetentsikeskus loodud, kuuluvad ise
riskirühma või puutuvad väga
tihedalt kokku riskirühma
kuuluvate inimestega ning sellest tingituna oli mõistlik loobuda ka kõikidest üritustest ja
kohtumistest.
Kuid see ei tähenda, et töö
oleks seisma jäänud. Antud
hetkel toimub inimestega suhtlemine rohkem telefoni ja vir-

tuaalsete suhtluskeskkondade
kaudu.
Dementsusealase nõu saamiseks on võimalus helistada
info- ja usaldusliinile 644
6440. Infoliin töötab tööpäeviti – esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kella
12.00 – 16.00 ning kolmapäeviti kella 16.00 – 20.00. Info- ja
usaldusliinile saab helistada
nõu saamise kõrval ka murede/
rõõmude jagamiseks ning helistada võib ka lihtsalt suhtlemiseks, et vältida isolatsioonis
tekkivat üksindust, ärevust ja
depressiooni. Helistada võivad nii dementsusega inimesed, nende lähedased, aga ka
tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande spetsialistid või kogukonna liikmed, kui neil on
mure dementsusega inimese
käekäigu pärast. Kui helistaja ei
soovi ennast tutvustada, siis ta
võib oma küsimused või mure
esitada ka anonüümselt.

Juba kolmandat aastat korraldavad MTÜ Elu Dementsusega vabatahtlikud tugigruppe
dementsusega inimeste lähedastele. Enne er iolukorra
välja kuulutamist kogunesid
dementsusega inimeste lähedased 22 eri paigus üle Eesti.
Mõnes tugigrupis käis lähedasi vähem, teises rohkem,
kuid tagasiside oli enamasti
kõigil sarnane – nii hea, et
kokku saime – sai oma muret
teistega jagada, vahetada kogemusi ja nippe, kuulata, kuidas
teised hakkama saavad, toetada
ja saada ise tuge ning tunda, et
sa ei ole oma murega üksi.
Eriolukorra ajal ei saanud
enam ka lähedased kokku
tulla ning seepärast hakkasime korraldama virtuaalseid
tugigruppe dementsusega inimeste lähedastele. Virtuaalses
tugigrupis saab osaleda ükskõik millisest Eestimaa paigast, ka need inimesed, kelle

kodukohta pole korraldajad
tugigruppi jõudnud veel luua.
T ug igr upiga ühinemiseks
peab inimesel olema kõlaritega arvuti ja internetiühendus. Informatsiooni järgmise
tugigrupi toimumise kohta
leiab meie kodulehelt: www.
eludementsusega.ee või meie
Facebook’i lehelt: Elu dementusega. Oma soovist tugigrupiga
ühinemiseks võivad lähedased
anda märku kirjutades info@
eludementsusega.ee või helistades info- ja usaldusliinile 644
6440. Helistades numbrile 644
6440, tasub helistaja kõne eest
telefonioperaatori hinnakirja
alusel.
Virtuaalses tugigrupis osalemiseks peab olema internetiühendus, kuid nõu ja tuge
saavad kõik tasuta!
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Mina olen Laura Grihin ja alates maikuust töötan Antsla vallas
logopeedina. Peamiselt tegelen lasteaiaealiste lastega: esmaspäeviti olen olemas Lusti ja teisipäeviti Kuldre lasteaias. Lähiajal valmib ka võimalus vastuvõttude tegemiseks Antsla Tervisekeskuses,
kuhu saavad vajadusel konsultatsioonile tulla teisedki vallaelanikud. Logopeedina pean oluliseks
hea ja usaldusliku kontakti saavutamist lapsega. Samuti on tähtis koostöö lapsevanematega, kellel
on oluline roll lapse kõne arendamises. Minu poole võib pöörduda
erinevate kõneprobleemidega ja
minuga on võimalik ühendust
võtta meili (laura.grihin@antsla.
ee) või telefoni 53048507 teel.

L G

Lusti Lasteaed tänab!
Lusti lasteaiapere tänab lapsevanemaid ja teisi pereliikmeid
eriolukorra perioodil mõistva suhtumise ja hea koostöö eest!

Lusti Lasteaia juhtkond tänab!

Suur tänu lasteaia personalile, kes aktiivselt panustasid kõige
kriitilisemal ajal!
Püsime terved!

Lugupidamisega
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Uudised aastate tagant

Kirjastus otsib
kodukunstnikke

Võru Teataja 13. mai 1930

Armastus ei vali kohta.
Urvastes läks plika leeripoissi altari ette näpistama.
Omapärane lugu juhtus hiljutisel leeripoiste õnnistamisel Urvaste
kirikus. Nimelt oli kellelgi Linnamäe valla neiukesel ka oma armsakene leeris. Parajasti kui õpetajal õnnistamise toiming käsil,
tuli plikal kange himu enesest kuidagi armsale märku anda, sest
temakese süda ei suutnud ometi seni oodata, kui õnnistamise
talitus läbi oleks saanud. Nii siis tuli plika kavalale mõttele enesest märku anda näpistamise läbi – ja tegi nii. Kõik oleks hästi
olnud, ainult halb oli see, et õpetaja trehvas seda nägema ja temale ei meeldinud sarnane avalikkus sugugi, vaid võtt is tibukese
otsekohe noomitusele. Mis võis küll vaesekese süda sees öelda,
kui isegi kirikus ei lasta enam sul õrnemaid tundeid avaldada.

Õnnitleme mai juubilare!
80
70
Tiiu Nüüd

Saima Tagamets
Mare Palu
Karl Nöps
Liivia Trolla

75
Siiri Kubi

Aprilli alguses kutsus Ringvaade inimesi üles saatma neile fotosid kodudes valminud taiestest, mis tehtud kuulsate kunstiteoste
järgi. Toimetusse laekus üle 100 foto, mida saates ka näidati. Need
andekad teosed on seda väärt, et need jäädvustada raamatusse.
Kirjastus, kes raamatu mõtte peale tuli, on püüdnud leida kõiki
osalejaid ning suur osa inimesi on oma pildid saatnud ning nõusoleku andnud. Osa saatjaid on tänaseks tuvastamata, aga kirjastus loodab neid leida. Kirjastusega saab ühendust võtt a ning
rohkem infot leiab htt ps://www.avita.ee/32458

Võru Teataja 15. mai 1930

Urvastes korratu post

Meile kirjutatakse Urvastest postiveo kohta muu seas: „Urvaste
postiveos on tulnud tihti korratusi ette. Post peab olema agentuuris kl. 2 ja 3 vahel, kuid vahel jõuab see koguni kella 5. kohale.
Sarnasel korral saab post viimastesse punktidesse kell 1 öösel.
Segadust tuleb tihti ka posti sorteerimisel ette. Nimelt saadetakse kirjad ja lehed hoopis teise kohta, mille tõtt u post hilineb.
Halvem lugu on aga postipunktides, eriti Koigos, kus post vedeleb köögis laual ja kus seda igaüks sorib. Loomulik on, et siin tihti
posti kaotsiminekut ette tuleb. Sarnased nähted pole kuigi soovitavad ja on rahva seas tõsist nurinat esile kutsunud, nende kõrvaldamine juba lähemal ajal on väga tarvilik.“

Toeta Antsla ÜK Kodu
ülesehitamist. Toetus
palun kanda Kaitseliidu
arveldusarvele
EE 461010022002422007
viitenumber 62020100164.
Selgitus Antsla ÜK kodu
taastamiseks

Viljapuu- ja marjapõõsa
istikute müük 30. mail kell
9-12 Antsla turul. Külli
Kambeki Puukool Pollist,
tel 56980890, kambek.net.
Müüa tomatitaimi,
suur valik. Võimalusel
transport. tel: 5131 969

Vanu uudiseid vahendavad Margu Konnula ja Kalev Joab

Õnnitleme uusi vallakodanikke ja
nende vanemaid!
Aprillis sündis:
Trevor
Ostan kandle, lõõtspilli ja
viiuli. tel: 5780 0061

Otsin niitmisperioodiks
muruniitjat eramaja
krundile (1700 m2) Antsla
linnas.
Tasu kokkuleppel.
Tel: 58149167.

Soovin osta Antsla valda
talu või maad, kuhu rajada
oma kodu. Pakkumisi
ootan telefonile 5556 8927
või meilile kristi.jooras@
gmail.com.

Taluturg
Antsla turuplatsil

Vastse-Kubija talu
Uhtjärve küla
Antsla vald
Masinate vastuvõtt ja kättesaamine kokkuleppel tel 5806 9541 või 5332 2151.
Tehnikale võimalik meiepoolne transport töökotta ja tagasi.

30. mai
9-12

6. ja 20. juuni
9-12

STIHL Kindel Saksa Kvaliteet
Küsi robotniiduki

pakkumist juba täna ja

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

naudi suvel puhkust!
Paigaldus üle Eesti!

Hind al. 999.00 €

Tule õpi
muusikat!
Ootame klaverile, viiulile, puhkpillidele,
löökpillidele, kitarrile uusi sõpru!
Vabas vormis avaldus koos kindla pilli õppe sooviga palun
saatke 4-ndaks juuniks meilile: muusikakool@antsla.ee või
tamm.jaan@gmail.com

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 12. juuniks

Kasutajasõbralik,
töökindel ja sõidurõõmu pakkuv
murutraktor.

Hind al. 3299.00 €

Alates 100 € ostust tasuta transport üle Eesti!
MUGAV MAKSELAHENDUS MEIE E-POEST OSTMISEKS
SISSEMAKSE 0 € JA KUUMAKSE ALATES 25 €

Noore muusiku täpsemat infot ja
muusikalisi eeldusi vaatleme
augustikuu lõpus.

Südamlik kaastunne lahkunu
lähedastele!
Viktor Kuuseste 08.07.1945 - 26.04.2020
Rosina Lapina 1.08.1928 - 03.05.2020

