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Messil lõime reaalseid
kontakte inimestega, kes
tõsiselt kaaluvad maale

Tere kevad!

foto: KALEV JOAB

11. aprillil toimus Tallinnas
mess „Maale elama“. Nagu
eelmisel nii ka sel aastal
osales Antsla vald messil
koos Urvastega. Käisime
messil juba kolmandat korda ja iga aastaga õpime,
kuidas saaks veel paremini.
Sel aastal tegime palju
eeltööd vabade talukohtade
kaardistamisega, kuid rosinaks oli meil seekord
pakkuda ka midagi erilist.
Hea meel on, et „Antsla
valla usku“ on ka meie valla
uus elanik Kristjan Prii,
kes elab ja toimetab Lepistu koolimajas. Kristjan on
koos Liina, Merikese ja
Aivoga loonud algatuse
" M aandu maale”, mis
võimaldab maale elama
asuda soovivatel inimestel
end sujuvamalt sisse seada
just endises Lepistu koolimajas. Peatuspaik on mõeldud vahemaandumisjaamana neile, kel oma
päriskodu otsingud või
majaehitus veel pooleli.
Samuti neile, kes soovivad
maaelu kogeda, teadmaks,
kas see neile sobib. Olemasolevad hooned ja põllumaa võimaldavad ka
iseenda tööandja olla. Just
seda võimalust Kristjan
messil tutvustaski. Teiseks
rosinaks on vaevalt pool
aastat tagasi uue omaniku
leidnud Vana-Antsla mõis,
kuhu lähiaastatel loodetakse rajada pärimuskultuuri
soodustav töökeskkond kuni
kaheksale hakkajale loomeinimesele. Samuti on mõis
avatud teistele erinevatele
võimalustele, miks mitte
üks eksklusiivne toidukoht!

Antsla vald «Maale elama» messil
elama asumist. Kuid messiga meie töö ei lõpe,
pigem algab. Kontaktid ise
veel inimesi maale ei too,
seepärast leiame aega messil kohatud inimestega
suhtlemiseks, neile sobivate
elukohtade leidmiseks ja
kutsume neid külla, et
võimalusi näidata. Õnneks
on meie meeskond suur ja
mis kõige tähtsam – meile
endile meeldib siin elada,
seepärast julgeme seda soovitada ka teistele. Loomulikult on asju, mis võiksid
olla paremini, aga eks me
ise ka selle nimel pingutame, et saaks veel paremini.
Tihti kurdetakse, et maal

on halb elada, samamoodi
nagu öeldakse pahandust
teinud lapse kohta lihtsalt
halb laps. Tegelikult ei vii
üldistamine kuhugi. Mitte
laps ei ole halb, vaid konkreetne tegu polnud ehk
kõige mõistlikum, samamoodi on eluga maal – mitte
elu maal pole halb vaid on
asju, mida saaksime muuta,
et elu maal oleks lihtsam
ja mugavam.
Tõsi on, et meil pole
rahalisi võimalusi kellelegi
maale kodu osta. Aga nimetage mõni suurlinn palun,
kuhu on võimalik tasuta
kodu soetada? Kõik, mida

me teha saame, ongi olla
abiks oma koha leidmisel ja
pakkuda toetavat kogukonda. Seda viimast saame
aga teha ainult koos teiega,
armsad Antsla valla elanikud!
Hea meel ja uhke tunne
on meie noorte üle, kes
panustasid vabatahtlikuna
ka messi korraldusmeeskonnas. Aitäh Egely Pruuli,
Mari-Liis Leppoja, Kelli
Aia, Trine Tõniste, Evely
Tiganik, Marie-Helena
Rajatamm!
EVELYN TÕNISTE

Juba nädalaid on kestnud
mängufilmi "Rehepapp"
filmivõtted. Film tugineb
Andrus Kivirähu mahlakalt
sarkastilisele romaanile ning
režissöör Rainer Sarneti kirjutatud stsenaariumi järgi
vändatav mustvalge film on
segu maagiast, õudusest,
mustast huumorist ja romantilisest armastusest. Filmi
tegevus leiab aset paganlikus Eesti külas, kus liiguvad ringi libahundid, katk
ja vaimud. Varastatakse üksteise, Saksa mõisnike, vaimude, kuradi ja Kristuse
tagant. Et elu sees hoida,
antakse hing kratile, kes
aitab rohkem varastada.
Varastamine on muutunud
ainsaks kinnisideeks ja külainimesed ise hingetuteks
olenditeks, kes meenutavad
üha rohkem kratte.
Räägu Liinat kehastab
noor näitleja Rea Lest,
Hansu Jörgen Liik. Veel
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Mängufilmi «Rehepapp» filmivõtted

Külanaine.
mängivad Arvo Kukumägi,
Taavi Eelmaa, Katariina
Unt, Meelis Rämmeld ja
Jaan Tooming. Filmis teeb
kaasa märkimisväärne hulk
mitteprofessionaalseid näitlejaid, kelle leidmine on
põnev ja põhjalik protsess.
2016 sügisel ekraanidele
jõudvas filmis saab näha
teiste hulgas inimesi Antslast, Tsoorust, Roosikult

ning Karula rahvuspargist.
Filmimeeskond jäädvustas
nii mõnegi kauni koha Võru
ja Valgamaal. Näiteks käidi
filmimas Lüllemäe kandis,
kus raiesmikul suurtes
oksahunnikutes laisklevat
külarahvast käisid kehastamas teiste seas ka Janika
Tõntsel, Ale Annus, Mart
Hommik. Nakatul said pisirollides särada Kalle Nurk,
Angela Kroonmäe, Tiit
Tamm, Sirje Org ja AinMeelis Hannus. Eleri Siidra
ja Heli Palm käisid külainimesteks kehastumas Luke mõisa pargis. Kõiki
nimesid ja võttekohti paljastada ei saa, et avastamisrõõmu jaguks ka kinosaali. Kiiduväärt on see, et
mitte-näitlejad oma rollisooritustega suurepäraselt
hakkama on saanud, isegi
kui vaja pähe õppida lehekülgede kaupa dialooge ning
mängida kõrvuti “päris”

näitlejatega. Nt Aare Lutsar
ilmub ekraanile vaimurollis, mängides koos legendaarse Arvo Kukumäega.
Antsla lähedal Kauksi
külas olid aga võttel dresseeritud hundid Ungarist.
Ainulaadsele filmile
lisavad omapära inimsuurused kratid ja fantaasiarikas kunstnikutöö.
Film valmib Eesti, Hollandi, Saksamaa ja Poola
koostöös, Eesti tootjafirma
on Homeless Bob Production, produtsent Katrin
Kissa.
Mis aga kõige olulisem siinkandis filmimine on
puhas rõõm. Kohalike inimeste abivalmidus, heasüdamlikkus ja lahkus on
südantsoojendav. Sügisel
tullakse veelkord lund
püüdma ja viimaseid olulisi
sündmusi filmilindile jäädvustama.
LIINA JASKA

Tere armas vallarahvas.
Pikk ja pime eestimaa talv
on mööda saanud ning ees
ootab kevade- ja suveperiood, mis maainimesele
alati palju huvitavaid tegemisi kaasa toob. Antsla
vallavolikogu võttis märtsis
vastu selle aasta valla
eelarve ja vallavalitsus saab
nüüd samuti aktiivsemalt
tegutsema hakata, et talveperioodil kavandatud plaanid ellu viia.
2015. aasta kõige suurem
tänavaremont tuleb koolimaja piirkonnas, teeme korda Haigla tänava ja Kooli tee
tänava lõpu ning Antsla
KSK esise parkimisplatsi.
EAS-le on esitatud taotlus
kooli lähedale palliplatsi
rajamiseks. Loodame, et
meie idee saab rahastuse ja
koolimaja ümbrus muutub
rohkem atraktiivsemaks.
Antsla staadionile on planeeritud esimene „värskendus“. Valmib soojendus- ja
virgutusala, mis koolitundide läbiviimisele ja harrastuspordile kaasa aitavad.
Kõige oodatum projekt
on aga kindlasti AntslaKobela kergliiklustee rajamine. EAS on sellele oma
„heakskiidu“ andnud, eraldades meile ca 367 tuhat
eurot. Praegu käivad viimased ettevalmistused: ehitusprojekti ekspertiis, valgustusprojekti koostamine
ja alustame maade omandamist või kasutusõiguse
seadmist. Loodan, et kõik
maaomanikud, kelle maadelt rajatav kergliiklustee
üle läheb, on mõistvad ja

koostöövalmis. Kergliiklustee rajamine lõpeb esialgsete
plaanide järgi 2016. aastal.
Kobela piirkonnas on
algamas vee- ja kanalisatsiooniprojekt. Selleks on
KIK eraldanud ca 710
tuhat eurot. Projekti läbiviija
on AS Võru Vesi, omafinantseeringu annab Antsla
vald. Kogu projekt valmib
esialgsete plaanide järgi
2016. aastal.
Saabuv kevad toob kaasa
järjekordse „Teeme ära“
talgupäeva, kus ootame
järjest enam vallarahva aktiivset algatust ja suurearvulist osalemist. Kes veel, kui
mitte meie ise, saame hea
seista oma valla heakorra ja
kena väljanägemise eest.
Sulanud lumi on meile taaskord kaasa toonud üpris
palju prügi, mis meil on
nüüd jälle vaja ära koristada.
Oma uksed avab sellel
päeval ka Vana-Antsla mõis,
kus on planeeritud seekord
sisekorrastustööd. Välitöid
tehakse mitmes valla piirkonnas, jälgige reklaami ja
kellel vähegi võimalik, siis
ootame osalema.
Me oleme tublid! Tunnen
väga tugevalt, kuidas meie
oma kogukond hakkab
saama kevadist hingamist,
järjest enam öeldakse välja
huvitavaid ideid ja positiivseid arvamusi.
Soovin teile kõigile aega
iseenda ja oma lähedaste
jaoks. Märgake looduse
tärkamist enda ümber ja
leidke igas päevas üks hetk,
et tunda ennast õnnelikuna.
Ilusat kevadet ja suve
ootust!
MERIKE PRÄTZ,
Antsla vallavanem

Nagu viimastel aastatel tavaks, saab Antsla vald sellelgi
kevadel puhtamaks. Enamus „Teeme ära“ raames
korraldatavatest heakorratalgutest on seotud lehtede
riisumise ning okste lõikamise ja põletamisega. Vähemal
määral kogutakse kokku nn olmeprügi mida kahjuks endiselt
mitmete vallaelanike poolt maha „unustatakse“. Seda viimast,
peamiselt väiksematel metsavaheteedel.
Antsla Vallavalitsus organiseerib talgulistele talgusupi.
Kuum supp korraldatakse koristustöödel osalejatele ainult
2. mail 2015.
Vajame infot talguliste arvu kohta ning talgute toimumise
asukohast. Vajadusel tuleb vallavalitsus talgulistele appi
olmeprügi äraviimisel.
Head talgujuhid, teatage meile oma soovidest hiljemalt
27. aprilliks. Kirjutades meilile vald@antsla.ee või
helistades 5040 701.
KALEV JOAB, arenguspetsialist

Vallamaja töötajatel uued
TELEFONINUMBRID
vallavanem
sekretär-asjaajaja
vallasekretär
sekretär-registripidaja
arenguspetsialist
kultuur, noorsootöö

78 55 390
78 55 164
78 55 000
78 55 004
78 55 001
78 55 554

sots. töö peaspets
sots töötaja
ehitus-keskkond
pearaamatupidaja
maakorraldaja
haljastusspetsialist

78 55 378
78 55 378
78 55 002
78 55 788
78 55 225
78 55 225

aprill 2015
Käes on jälle talguaeg!
Nagu viimasel kahel aastal,
tehakse ka sel aastal talguid
Vana-Antsla mõisa juures.
Seekord on aga üllatuseks
tõik, et talguid ei korraldata
mitte pargis, vaid hoopis
hoonete sees. Koristamise
põhirõhk keskendub eelkõige mõisa Peahoonele,
kuna Võimlahoones on võrreldes Peahoonega üsna
vähe koristamist.
Talgute hoonete sees
korraldamisel on õige mitu
põhjust. Esimene on puhas
hädavajalikkus – suvel tehakse hoonetele muinsuskaitse eritingimusi, värviuuringuid ja ehitusprojekti.
Neid töid on lihtsam teha,
kui ruumid on puhtad erinevast prahist, katkisest
mööblist ja muudest lahtistest esemetest.
Teiseks on mõisal praeguseks hetkeks väga palju
kaasaelajaid, kellest paljud
on aidanud meil kahel
eelmisel aastal parki koris-

Sisetalgud Vana-Antsla mõisas
2. mail kell 11
tada. Pakume lehtede riisumisele vahelduseks võimalust kaeda, milline mõis
seestpoolt neil päevil välja
näeb ning millised on need
seinamaalingud, mis niiskuse mõjul maha kooruma
asunud tapeedikihtide alt
nähtavale on ilmunud.

Seega pakumegi sel aastal võimalust igale soovijale
oma kätega Vana-Antsla
mõisa ärkamisele kaasa
aidata. Tööde nimekirjas
troonivad koristamine ja
lagunenud esemete eemaldamine, aga samuti väärtuslikumate leidude kokku
kogumine. Kes leiab midagi

MÕISA TALGUTIIM
foto: MERYLIN PÜSS

Vilistlaste kokkutulek
Antsla keskkooli/gümnaasiumi 70. sünnipäeva
tähistamine ja vilistlaste
kokkutulek on 12. septembril käesoleval aastal.
Aksel Kersna mälestusvõistlused on 11. septembril 2015.
Antsla gümnaasiumi
pere valmistub tähistama
kooli järjekordset juubelisünnipäeva. Kooli sünnipäevale pühendatud sündmused on mõeldud kooliperele ja vilistlastele. Kokkutulekule on oodatud
endised koolitöötajad, kõik
õpetajad, kes on Antsla
kooliga olnud seotud. Kooli
sünnipäeva tähistamist ja
vilistlaste kokkutuleku korraldamist on arutanud
vilistlaskogu liikmed, kooli
hoolekogu, õpetajaskond ja
õpilased.

tõeliselt väärtuslikku, saab
arvestada leiutasuga. Teeme
talgutest ka video, mis
tõenäoliselt aastate pärast
hoopis teise väärtuse omandab.
Praktilise poole pealt
palume talgulistel mõelda
läbi oma jalavarjud – need
peaksid olema toekad, et
jalgu klaasikildude ja muu
eest kaitsta. Talguriietus
võiks samuti olla veidi
paksemast kangast ning
töökindad tõhusad. Kaasa
võiks võtta suure harja ja
kühvli. Aga kõige olulisem
on muidugi rõõmus meel,
töötuju ja pisuke aukartus
600 aastase ajaloo suhtes.
Mõisatalgutele on soovitav end talgute lehel kirja
panna (http://talgud.
teemeara.ee/events/vanaantsla-moisa-sise
koristustalgud), siis teame
arvestada toitlustusega.

KAVAS on:
11. september kell 17.00
Aksel Kersna mälestusvõistlused vilistlastele ja
külalistele.
Võistlusalad on 100 meetri
jooks, kaugushüpe, odavise,
kuulitõuge, kettaheide,
1500 meetri jooks.
Vanuseklassid:
B klass (P ja T) sünniaastaga
2000 – 2001
A klass (P ja T) sünniaastaga
1998 – 1999
Mehed ja naised
Seeniorid (M ja N) 35+

Võistlustele registreerimine toimub staadionil
11. septembril kell 16.0017.00. Informatsiooni
võistluste kohta saab tel
5560 5622 – Kalle Samarüütel.
12. septembril kell 11.00
toimub jumalateenistus
Urvaste kirikus, buss väljub
koolimaja juurest kell 10.30
12. septembril kell 16.00
kutsume kõiki vilistlasi ja
külalisi kooli võimlas toimuvale kontsert-aktusele,
esinevad Antsla gümnaasiumi õpilased ja vilistlased,
õpetajad ja külalised. Peale
aktust jätkatakse kringli
söömise rituaaliga koolimaja õuel, kus teeme ka
üldpildi, millele järgneb puu
istutamine.
Suupärast kehakinnitust
pakuvad kohapeal kohali-

kud ettevõtted. Lendude pildistamine.
12. septembril kell 19.00
saab hoo sisse vilistlaste
õhtune koosviibimine. Jalakeerutust ja mõnusat kuulamist pakuvad ansamblid
Kahtlane Sahin, Conterband, Sulev Salm ja Tõnu
Pärtin, kokkulepe on sõlmitud Karl Madisega. Oodata on üllatusesinejaid.
Tantsida saab varahommikuni.
Osavõtutasu 15 eurot
on võimalik üle kanda
Antsla vallavalitsuse
arvelduskontole
EE631010402011665006,
lisada palun oma nimi
(naistel ka kooliaegne nimi),
kooli lõpetamise aasta ja
lend, koolitöötajatel palun
märkida koolis töötamise
aastad ja amet.
Kokkutuleku päeval
alustatakse osavõtu registreerimist kell 14.00, osavõtutasu suurus 20 eurot.
Vilistlastel ja külalistel
on võimalus teha lisaks
annetus koolile õuesõppe
pinkide muretsemiseks.
Kõik kokkutulekust osalejad
saavad kooli almanahhi
Elukillud VII, ajalehe, kooli
logoga magneti ja helkuri.
Palun jagage kokkutuleku teadet kõigile oma
lennu lõpetajatele, ees on
ootamas emotsionaalne ja
meeldejääv kooli kokkutulek.

Antsla Keskkooli 1. lend mai 1949

ÜLESKUTSE
Soovime üles leida need
inimesed, kel on omandatud
erinevad oskused: pillimäng,
rahvalaul, erinevad käsitööoskused, luuletuste ja teiste
tekstide kirjutamine, kujutav
kunst, jutu vestmine, rituaalid,
traditsioonid jne

Kaardistamine võiks sisaldada järgmist:
1. Inimese nimi, sünniaeg,
sünnikoht, praegune
elukoht, kontaktandmed
2. Millal, millises asutuses ja/või kelle käest on pärinud
oma oskused?
3. Kus, millises olukorras, kellega koos oma oskusi täna
kasutab-rakendab?
4. Kui ei rakenda, siis miks?
5. Kellele on andnud/ plaanib anda oma oskused edasi?
6. Kui mitte, siis mis on selle põhjus?

Edaspidi saab kooli
kokkutuleku kohta täiendavat informatsiooni kooli
kodulehelt http://
www.antslakk.edu.ee/,
785 5549 – kooli kantselei,
526 6135 – Liivia Rebane.
Vastused palun tuua
vallamajja Merle Tombaku
kätte või saata aadressil
merle@antsla.ee. Kui soovite midagi täpsustada,
helistage julgelt numbril
5647 2632.
Tänutundega,
MERLE TOMBAK,
kultuuri- ja noorsootööspetsialist

foto: ANDRUS EESMAA (Järva Teataja)

500 tsiklimeest Antslas
16. mail toimub rahvusvaheline motoüritus "Poker Run"
ning sel aastal on tsiklimeeste üks peatuskoht Antslas,
Veski Pubi juures. Sel päeval on oma tegevuse, reklaamiga ja
esitlusega sinna oodatud meie piirkonna ettevõtlikud
inimesed, et seal infot jagada, oma toodangut tutvustada ning
pakkuda-müüa. Mootorratturid läbivad Antslat orienteeruvalt 13.00-18.00 ajal.
Lisainfo Merle Tombak merle@antsla.ee, 5647 2632

Antsla Vallavalitsus ootab osalejaid
konkursile „Kaunis kodu 2015“
Konkursil osalemiseks võib esitada oma kinnistut iga Antsla
valla elanik, asutus, ettevõte või organisatsioon, samuti võib
teada anda teisele kuuluvast hooldatud ja kaunist kinnistust.
Antsla valla konkursi "Kaunis kodu" juhendiga saab
tutvuda aadressil http://antsla.kovtp.ee/tunnustamine.
Infot kaunite kinnistute kohta ootame kuni 15. maini
2015 tel 5349 2922 või e-posti aadressil liana@antsla.ee

Antsla valla kultuuri- ja spordielu
lähitulevikus
2015 aasta lõpuks peaks
valmima kultuuri- ja sporditöö arendamise kava, kus
otsime vastuseid järgmistele
küsimustele:
• Mis toimub meie kultuuriasutustes (kultuurimajad, raamatukogud,
külamajad) 5 aasta pärast
• Kes ja kuidas koordineerib
meie valla spordielu 5 aasta
pärast
• Kuidas aktiviseerida ja
väärtustada võru keele kasutamist ja kohalikku pärandit
Antsla vallas
• Kuhu ja kas tuleks luua
valla muuseum/muuseumid

• Milliseid traditsioone hoida, mida muuta.
Piirkondade arutelud
toimuvad: 20. aprill kell
19.00 Linda Rahvamaja, 22.
aprill kell 17.00 Tsooru
Rahvamajas, 23. aprill kell
19.00 Kaika seltsimaja, 12.
mai kell 17.00 Antsla
Kultuuri- ja Spordikeskus.
Ootame vallarahvast
kaasa mõtlema ja arvamust
avaldama. Meil on olukord
hea, kuid alati saab
paremini!
MERLE TOMBAK

Liigume
TERVISEKS
Tervisesportlaste liikumissagedus valla teedel, tänavatel ning tervise- ja suusaradadel on viimastel aastatel
märgatavalt suurenenud,
kuid arvestades vallaelanike
tegelikku arvu võiks tervisesportlasi ja muidu
aktiivsemalt liigutajaid
veelgi enam olla.
Rebi end lahti mugavustsoonist, loe: pehmest
diivanist või tugitoolist!
Üleriikliku südamenädala raames on võimalik juba
SELLEL REEDEL – 24.
aprillil osaleda Antsla linna
parke ja haljasalasid läbival
jalutuskäigul. Tervemad ja
tugevamad teevad lisaks
ringi või kaks Antsla terviserajal.
Lisaboonusena saavad
osalejad kuulda 2014. aasta
kutseõpetajaks valitud Aino
Mölder-i huvitavad kommentaare ning seisukohti ja
arvamusi linnapuude tervisest ning ehk ka haljastusest üldisemalt. Osalema on
oodatud
gümnaasiumiastme õpilased. Aino süti-

tavad ja ilmekad lood
haljastusest ning puudest
panevad ehk nii mõnegi
noore mõtlema kutsevaliku
tegemisel ka Luual või Räpinas asuvatele võimalustele.
Terviserajal pajatab seal
kohata võivatest looma- ja
linnuriigi esindajatest kohalik loodusfotograaf Janek
Joab.
Hoiame põialt, et ilmataat meie headele kavatsustele igati kaasa aitab.
Tule, ja sa koged ning
avastad midagi uut!
Alustame 17.00 kohviku Kindel Koht juurest.
KALEV JOAB,
arenguspetsialist

Tunnustamine on oluline
23. veebrauaril tähistasime
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses Eesti Vabariigi
sünnipäeva. Muusika-aastale kohase meeleoluka
kontserdi andsid muusikakooli ja kultuurikeskuse
muusikud ja lauljad. Aitäh
esinejatele ja juhendajatele.
Traditsiooniks on kujunenud, et vabariigi aastapäeval antakse üle „Antsla
valla Aasta tegu” tiitel.
Esmakordselt jagati tähelepanu ja tunnustust veel
mitmeski teises valdkonnas.
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Siinkohal ülevaade nominentidest ja tiitli saajatest.

Helger Kavant, suveteater
"Meeletu" lavastamise
eest. Rando Treimuth ja
Unno Niit, Jõulukuuse
traditsiooni säilitamise
eest Antslas. Kalle Nurk ja
Peeter Lasting, raamat
"100 aastat Lepistu
koolimaja Võrumaal"
Aasta Tegu tiitli pälvisid Antsla Gümnaasiumi
noored: Ants Põder, Mari
Vijard, Liis Uibopuu, Lau-ra
Lääts, Elisabeth Kee-rov,
Jaana Meier ja Tristan
Tõniste – Antsla televisiooni käivitamise eest
Antsla Vallavalituse
tunnustuse nominendid

Antsla valla aasta pere: Liana, Robin Säsil ja Karmo
Põder, pildilt jäi maha Lianna.

1) Kohaliku elu edendaja:
Inimene või organisatsioon
(kodanikeühendus, ettevõte), kelle tegevus on kaasa
aidanud mõne Antsla valla
piirkonna või tegevusvaldkonna edendamisse.
Kalle Nurk - külaelu hoidmise ja külalehe välja
andmise eest
Eevi Mihhailov - Linda
Rahvamaja hoidja ja hing
Eevi Mihhailov ja Oleg
Aarna - Linda Rahvamaja
„alustalad” Eevi Mihhailov
ja Oleg Aarn
Ülle Fomotškina hingega
käsitöömeister ja -õpetaja
Asta Abiline - energiline ja
positiivne eakate klubi
„Sügismeloodia” eestvedaja
Leili Väisa - 30 aastat
tantsuhariduse andmise eest
Antsla vallas
Kohaliku elu edendaja
tiitli pälvis Janek Joab pühendunud noori kaasav
fotomees.
2) Silmapaistev noor:
Antsla vallas elav noor, kelle
tegevust 2014. aastal märgati (nt algatas sündmuseid,
kaasas teisi noori, oli parim
õppur jne).
Mari Vijard - mitmekülgselt aktiivne noor
Silmapaistev noor tiitli
pälvis: Egely Pruuli aktiivne ja missioonitundega Antsla valla Noortevolikogu eestvedaja
3) Edukas ettevõtja: Ettevõtja, kes väärtustab ja

tunnustab oma töötajaid;
toetab kogukonna arengut
ning on edukas oma majandustegevuses.
Silver Dräbtsinski - 15 aastat edukat Hauka talu
pidamist
Rene Tarend ja OÜ Euroveski - kogukonda toetav
ettevõte
Edukas ettevõtja tiitli pälvisid: Veiko ja Meelis Haugas OÜ Haugas Transport
- panustamine ettevõttesse,
töötajatesse ja kohalikku
ellu.
4) Parim sportlane: Antsla
vallas elav sportlane, kes
2014. aastal toimunud
võistlustel on olnud edukas.
Robi Niit - andekas ja edukas jalgrattasportlane
Parim sportlane tiitel:
Andre Kurg - 2014 aasta
Eesti meister rallikrossis
5) Aasta pere: Antsla vallas
elav pere, kes on aktiivselt
tegutsev kogukondlikult või
ettevõtluses.
Perekond Pruuli - väga
aktiivne nii kogukonnas
ürituste korraldamisel kui
ise üritustest osa võtmisel
Perekond Tõniste - kogukondlikult aktiivsed, südamega maaelu edendajad
Aasta pere tiitel: Perekond Põder pere ja talu
hoidev, „2014 Aasta Põllumehe“ nominent ning „Rahvapõllumees 2014“ tiitli
omanikud.
MERLE TOMBAK,
kultuurija noorsootööspetsialist

Möödunud suusatalvest Antsla vallas
väiksed harrastajad. Seega
on suusatamine Antslas
tublisti arenenud suuresti
tänu sellele, et meil on
tekkinud keskkond ja
võimalused suusatamise
harrastamiseks. Seetõttu on
meil ka palju tublisid
suusatajaid, kes osalevad
nii kohalikel, maakondlikel
kui ka vabariiklikel üritustel.
Hauka Veloklubi korraldas juba viiendat korda
suusasarja, mille raames
toimus sellel talvel 3 suusaetappi ja 4 matka. Erinevatel
etappidel osales kokku 54
osalejat. Meie kohalikus
suusasarjas oli osalejaid ka
väljastpoolt Antsla valda.

Foto: ANNA-LIISA MANDLI

Suusatamine on spordiala,
mis pakub harrastajale
võimaluse nii talvel kui
suvel väljas liikuda. Kui ma
15 aastat tagasi Antsla
valda elama asusin (ringiga
tagasi), siis meie vallas ei
olnud pidevalt hooldatud
suusaradu. Täna võib suusatajate rõõmuks öelda, et
meil on juba viis aastat
suusarajad nii Antsla linnas
kui Pärsimäel. Meil on
olemas masinad, millega
suusaradu hooldada nii
suvel kui talvel. Õnneks on
meil ka inimesed, kes valla
abiga suusaradu hooldavad.
Hauka Veloklubi korraldab
muuhulgas ka suusasarja,
kus osalevad nii suured kui

Suusaetapp Pärismäel 2015. aastal.

Osalejate nimekirja vaadates
tekib soov, et rohkem lapsi ja
noori leiaks tee suusaüritustele.
Võru maakonnas korraldati sellel aastal esimest
korda suusasarja, mille
raames toimus Haanjas neli
etappi. Nimetatud sarja
lõpuprotokollist võib leida
kokku üle 200 suusataja,
kellest kaheksa esindavad Antsla valda. Suusasarja kõikide etappide
kokkuvõtteks said meie
valla suusatajad kolm oma
vanuseklassi esikolmiku
kohta.
Vabariiklikest võistlustest osalesid kolm meie
esindajat Eesti seenioride

meistrivõistlustel murdmaasuusatamises. Tartu
Maraton on suusatajate
jaoks oluline üritus. Meie
valla elanikest osales
Tartu Maratonil vähemalt
10 suusatajat. Lisaks Tartu
Maratonile osaleti ka teistel
Eestis korraldatavatel suusamaratonidel.
Võib öelda, et suusatamise kui spordiala
arendamise mõttes on algus
väga hea – meil on olemas
keskkond ja inimesed. Juba
sellel talvel üritasime kutsuda Antslasse Eesti Suusaliidu suusabussi, kuid
kahjuks jäi see tõesti
“ürituseks” suuresti tänu
asjaolule, et lumi lihtsalt
sulas ära. Suusabuss on Eesti
Suusaliidu poolt pakutav
teenus, mis pakub võimalust
õppida suusatamist koos
instruktori ja varustusega.
Püüame tuua suusatamise
kui tehniliselt suhteliselt
keeruka ala lähemale meie
noortele ja ka alustavatele
harrastajatele.
Suur kevad on käes.
Selleks, et talvel oleks suusatamisest palju rõõmu,
tuleb treeningute ja liikumisega tegeleda aastaringselt. Suusataja suvine
treening hõlmab muuhulgas
matkamist ja jooksmist.
Selleks kõigile palju tahtejõudu!
KAIRE UIBOLEHT,
Antsla vallavolikogu
haridus- ja kultuurikomisjoni esimees

foto: KALLE NURK
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Mälumängu valu ja võlu
2 aastat tagasi ei teadnud
ma mälumängust suurt
midagi. Ühel päeval tuli aga
abipalve valimisliit Me
Elame Siin võistkonnalt, et
neil on Tsooru Mälumänguri turniirile asendusmängijat tarvis. Läksin pika
vinnaga ja terve tee vingudes, et ma ei tea ju
midagi. Tsoorust tagasi
sõitsin positiivsetest emotsioonidest pungil ja salamisi
lootes, et äkki millalgi
veel asendusmängijat on
tarvis. Äsja lõppes Tsooru
Mälumänguri 7. hooaeg ja
minul 2. hooaeg mälumängurina.
Kõige rohkem köidab
mind mälumängus meeskonnatöö. Kujutage nüüd
ette, et saate kätte lehe viie
küsimusega. Kolm inimest
loevad küsimusi ja mitte
keegi ei tea ühtegi vastust.
Siis hakkab üks rääkima
mingist endale seostuvast
asjast ja teisele meenub
selle peale kuskilt kuuldud
fakt ning nõnda edasi
arutades jõutakse vastuseni.
Tihti isegi õige vastuseni.
See on ulmeliselt hea
tunne!
Mälumäng on natuke
õnnemäng ka. Ei ole harvad
juhtumid, kus vahetult enne
lehtede kokku korjamist
pannakse lehele kirja täiesti
suvalised vastused, peaasi,
et midagi vastatud oleks.
On kordi, kus need vastused lähevad täppi ja teinekord jälle täitsa mööda.
Küllap see ongi põhjus,
miks meie võistkond stabiilsusega just ei hiilga.
Mõned näited õnnemängust ja meeskonnatööst.
Võib juhtuda, et üks
kolmest mängijast teab
väga täpselt vastust, millest
teised kuulnudki pole. Siin
on usalduse koht. Jälle üks
hea omadus meeskonnatöös.
Samas on siin ka lõksukoht, sest kui vastus tuleb
liiga kiirelt ja seda teistega üldse läbi ei arutada,
võib mõne olulise nüansi
küsimuses märkamata jätta.
Näiteks võid sa nii enese-

kindlalt väita, et ka teised
uskuma jäävad, et koerlane,
kellel on näos must mask, on
mäger. Pööramata tähelepanu sõnale koerlane, keda
mäger mitte ei ole ja
vastuseks hoopis kährikut
oodati.
Samas vahel võiks
endale rohkem kindlaks
jääda. Näiteks kui küsitakse looma, kelle eripäraks on sebrataolised
triibulised jalad ja väga
pikk keel. Okaapi, meenub
sulle lapsepõlves palju
mängitud lauamängult.
Kuna teised pole taolisest
loomast kuulnudki ja lapsepõlvest on ka juba üle
30 aasta möödas, siis kirjutad vastuseks võimalikult
umbmääraselt sisalikuline. Õige vastus on siiski
okaapi.
Või küsitakse sea tõugu,
kelle lihast tehakse kuulsat
ungari pekki. Kas sigadel
on tõud? Tõesti? Siis meenub ühel meeskonnakaaslasel, et ta olla Maahommikus näinud, kuidas sellest
räägiti ja seal olid sead,
kellel kasvas vill seljas.
Tõesti? Aga ega endal miskit
paremat välja pakkuda ei
ole. Aeg on vastused kokku korjata. Mis tõugu need
villased sead on? Ei tea,
ah kirjuta lihtsalt villasiga. Õige vastus - villasiga.
Tõesti?
Meeskonnakaaslaste
entusiasm võib olla täiesti
nakkav. Näiteks kirjeldatakse küsimuses üht
inimest ja tema saavutusi
eluteel. Vastust ei tule.
Õnneks on tegu nn pildiküsimusega. Ilmub siis
meie ette pilt. Kaljo Kiisk.
Ja-ja, Kaljo Kiisk noogutavad kõik innukalt. Igaks
juhuks täpsustab vastuste
kirja panija, et kas on ikka
Kaljo, äkki on Kalju?
Kaljo, ikka Kaljo jäävad
teised kindlaks. Endaga
rahulolevalt arutatakse
siis veel selle üle, et küll on
ikka hea, et me enne pilti
3 punkti peale huupi ei vastanud, et nüüd saame
vähemalt 1 punkti. Ja siis
kõlab õige vastus – Jüri
Järvet.
Ene Viimne koostab juba
küsimusi 8. hooajaks.
Esimene kohtumine uuel
hooajal toimub 25. oktoobril kell 15 Tsooru Rahvamajas. Tulge ka – mälumäng
on äge!
EVELYN TÕNISTE
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Märkajate grupi fotolaager Vormsil
Antsla Gümnaasiumi Märkajate grupi 4-päevane
fotolaager algas vaheaja
esimesel päeval, mil äratuskellad helisesid paar tundi
enne päikesetõusu. Bussi
nina Rohuküla poole ja retk
võiski alata. Reedaga Vormsi poole sõites nautisime
merd ja pidasime plaani,
mida saarel ette võtta. Sviby
sadamast suundusime Vormsi koolimaja poole, kus oli
meie peatumispaik ja öömaja. Sättisime end sisse,
haarasime oma fotovarustuse ja suundusime esimesele retkele – Rumpo neemele. Fotograafiaõpetaja ja
loodusfotograaf Janek Joab,
loodusõpetuse õpetaja Ülle
Anier ning Antsla Gümnaasiumi vilistlane ja keskkonnatehnoloog Triin Anier
tutvustasid meile erinevaid
linde, samblaid, samblikke,
kivistisi ning taimi. Seekordse reisi algataja ja idee
autor oli Antsla Gümnaasiumi direktor Kalle Jürgenson, kes ka ise kohal oli ja
õppis pildistamist.
Rumpol nägime ja jäädvustasime ka tundras tuntuid
sambla- ja samblikuliike.
Õhtuseks päikeseloojanguks
kolisime Saxby paeastangutele, kus õppisime uusi

pildistamisnippe ja nautisime imelist päikeseloojangut.
Hommikul ärkasime
koos päikesega. Hommikust
kuldset valgust läksime
nautima Vormsi idakaldale,
Norrby rannale. Olime juba
kümmekond minutit jälginud merd, kui silmapiirile
ilmus must täpp, mis nagu
pikemal jälgimisel selgus,
oli hüljes. Mõni hetk hiljem
märkasime kaldal ka pisikest ja hästi karvast hülgepoega. Tegime tutvust Prästvike järve, allikate ja muistse
surnuaiaga. Õhtu veetsime
jällegi Saxby rannal tuletorni all ja uurisime põnevaid „männiseelikuid“. Kuna ühe laagrilise silma
hakkas aaretejahi peidik, siis
osalesime ka geopeituse
mängus. Jäädvustasime sellesse aardelaekasse oma
Märkajate grupi liikmete
nimed, jätsime aardelaekasse pisut raha ja nautisime
teadmist, et see on õnnemärk.
Pärast pikka, väsitavat ja
emotsiooniderohket päeva
oli ülimalt mõnus naasta
sooja koolimajja. Siis jätkus
muljete vahetamist, piltide
analüüsimist ja rõõmsat
naeru veel keskööni ning

paistis, et keegi polnudki
väsinud. Kahel esimesel
päeval hoolitses meie toidupoolise eest hoolitsev lapsevanem ja sponsor Tiina
Ploom ning kahel päeval
saime kõhutäidet kohalikust
koolisööklast.
Kolmanda päeva tegemised toimusid saare põhjaosas, päikeseloojangut nautisime saare loodeosas. Viimasel reisipäeval veetsime
päikesetõusu meile juba
väga tuttavaks ja armsaks
saanud Forrby rannal, hiljem
viskasime pilgu peale ka
õigeusu kirikule, mis tekitas
natuke kurva tunde, et nii
ilus hoone lihtsalt laguneb.
Vormsi kohta saime infot
sealsetelt elanikelt Ellelt ja
käsitööõpetajalt Enelt, kes
jagasid meiega huvitavaid
fakte ja lugusid Vormsi
kohta.
Pilte laste tegemistest
saab vaadata aadressilt:
http://wwwloodus-loodus.
blogspot.com/
Suured tänud juhendajatele - loodusmehele Janek
Joabile ja taimetargale Triin
Anierile, Vormsi kooli direktorile, väga mõistvale ja
koostöövalmis bussijuhile
Aivar Puusalule, Väino
Tammele, heale haldjale
Tiina Ploomile, õpetajatele
Kalle Jürgenson, Ene Rand,
Heily Piip, Ülle Anier,
Vormsi kokale, lastevanematele, kaasõpilastele, Elle
Palmpuule ning täname
kõiki, kes toetasid meie
laagri kordaminekuid. Suured tänud ka Antsla KSKle,
kes toetas rahaliselt meie
tegemisi projekti “Riskilaste
projekt 2015 - seikluskasvatus”e põhjal.
TUULE MÜÜRSEPP ja
LIISA ANIER

Meenutusi Antsla EKB Koguduses toimunud
talvelaagrist ja teistest laste ning noorte üritustest
Ilus kevad on juba akna taga,
kuid alles see oli, kui sai veel
lumes mässates talverõõme
nautida.
Käesoleva aasta 30. jaanuarist 1. veebruarini 2015
toimus Antsla EKB Koguduses taas kord laste ja
noorte talvelaager. Käesoleval talvel oli meil külas
6-liikmeline Norra misjonitiim, programm kestis kokku
3 päeva ja igal päeval toimus
midagi põnevat nii poistele
kui ka tüdrukutele.
Iga laagripäev algas ning
lõppes laulmisega, mida
juhendas S. Hellamaa. Lastest moodustasime bändi,
kus kõik soovijad said kätt
proovida pillimängus või
laulmises. Mängisime erinevaid rütmipille, klaverit,

kitarri ja kõigil oli bändis
oma roll.
Teisel päeval toimusid
sportmängud ja ühine
kelgusõit. Norra külalised
jagasid sõnumit Jeesusest
ning tegelesid aktiivselt
kõigi laagris olijatega. Nii
said nad peagi meie kõikidega sõpradeks. Tänu misjonäridele saavad laagrilapsed vähemalt paar korda
aastas praktiseerida inglise
keelt.
Igal lapsel oli võimalus
osaleda õpikodades. Kolmandal päeval jagati kogemusi toimunust ja õpitubades omandatust. Oli tore
laager, kus lapsed tundsid
rõõmu ühistest tegevustest ,
lihtsalt koos olemisest, mängudest, laulust, pillimän-

gust. Samas oleme tänulikud
kõigile osalejatele, rühmajuhtidele ja kokkadele, kes
valmistasid igaks laagripäevaks sooja toitu.
Peale talvelaagri toimus
13.-15.02 sõbrapäeva laager,
kus samuti laulsime ja mängisime erinevaid seltskonnaja sportmänge. Kuna tähistasime valentinipäeva, siis
toimus ka valentinipäeva
viktoriin, milles hiljem autasustati parimaid. Laupäevane päev kulus spordile, Antsla Gümnaasiumi
võimlas saime mängida palli
ja korraldada võistlusi.
Järgnesid õpikojad, kus sai
meisterdada ja omandada
uusi teadmisi rühmatöö kaudu. Avatud oli sõbrapostkast,
mis andis võimaluse oma

Et kodu oleks kindlus igale ühele!
Möödunud aastal sai Eestis
tulekahjus kannatada või
hävis ligi 1000 kodu, tulekahjudes sai surma 54
inimest, neist 45 hukkus
kodus. Peamisteks tulekahjude tekkepõhjusteks
olid hooletus lahtise tulega,
hooldamata küttesüsteem
või selle vale kasutamine,
rikked elektrisüsteemis või seadmetes ja suitsetamine.
Lõuna päästekeskuse päästjad ja Lõuna-Eesti vabatahtlikud päästjad nõustavad
elanikke nende kodudes, et
nii seal tuleohutust parandada.
Eelmisel aastal käisid
päästjad tuleõnnetuste ennetamiseks nõu andmas üle
2400 Lõuna-Eesti kodus.

Raha projektidest.
Paraku on kodukülastusi ja
nõustamist tegevad päästjad
mõnikord sunnitud möönma, et tuleohtu kodus on
keeruline vähendada, kuna
kütteseadme remont või
elektrisüsteemi parandamine on pererahvale liiga
kallis. Võrumaalt Rõugest
sai alguse toimetulekuraskustes elanike kütteseadmete projektipõhine
parandamine. Selleks panid
päästeamet, omavalitsus
ning mittetulundusühing
seljad kokku. Üldjuhul
kirjutas mittetulundusühing
raha saamiseks projekti,
elaniku omarahastuse osa
andis omavalitsus ja projekti teostamiseks eraldas raha

Kodutuleohutuse nõustamine 2015. Sel aastal
viivad kodude nõustamisi
läbi nii kutselised kui
vabatahtlikud päästjad.
Vaadatakse
suitsuanduri
olemasolu, milline on
suitsuanduri parim koht
eluruumides ning kui see on
olemasolevast paigalduskohast erinev, siis tõstetakse
seade elaniku nõusolekul
paremasse kohta ümber.
Vajadusel antakse soovitus
lisa anduri panemiseks, et
kodust ohutust veelgi tõsta.
Kodunõustajad hindavad
elektri- ja kütteseadmete
korrasolekut ning selgitavad
lahtise tule kasutamise
ohutusnõudeid. Veel annavad vabatahtlikud ja kutse-

Elanike tuleohutusnõustamine päästekomando
väljasõidupiirkonnas oli
päästjate jaoks uus asi.
Õigete kodudeni jõudmisel
tehti koostööd kohaliku
omavalitsusega, kus omakandi inimesi kõige paremini tuntakse. Nõustamisi
alustati peredest, kellel
raskusi toimetulekuga ning
ohutusinfo saamine raskem.
Kodus me ohte ei
märka. Sageli ei märgata
enda tuleohtlikke käitumisharjumusi, mis kasvatab
õnnetuste juhtumise riske.
Igapäevaselt ei pruugi me
märgata, kuidas laguneb
kütteseade, kuhu või kuidas
ladustame puid ja prügi, kas
suitsuandur on õigesti paigaldatud, kuhu oma suitsukoni kustutame või missuguses olukorras on meie
elektrijuhtmed ning -seadmed. Päästja kui kodutuleohutuse nõustaja ning
oma ala spetsialist aitab
kõrvaltvaataja pilguga ohud
üles leida ning pakub neile
lahendusi.

päästeamet. Lisaks Rõugele
läks sarnane tegevus eelmisel aastal käima ka Valga
maakonnas Otepää vallas,
kus projektipõhiselt parandati kümned lagunenud ja
ohtlikud kütteseadmed.
Kokkuvõte 2014. aasta
tuleohutusnõustamistest.
Peab tunnistama, et meie
kodudes on ohukohti päris
palju. 540 külastatud kodudest suitsetati eluruumides
ning ligi pooltes nendest
kodudest puudus ka tulekahjust varakult teada andev
suitsuandur või oli anduri
patarei tühi. Suitsuanduri
puudumise või tühja patareiga või sootuks ilma
patareita anduri leidsid
päästjad kokku 913 korral
kõigist 2400 külastatud
kodust. Tuleohtlike vanade
elektrijuhtmetega või
-seadmetega kodusid oli
päästjate hinnangul üle 320.
173 kodus oli kütteseadme
kasutamisviis tuleohtlik või
olid erinevad küttesüsteemi
osad katkised ning hooldamata.

lised päästjad praktilist nõu,
milline on tuleõnnetusel
õige tegutsemine. Kodukülastuse läbiviijad tunneb
ära päästeameti eraldusmärkidega riietuse ning
esitatava töötõendi järgi,
mille kehtivust on võimalik
kontrollida päästeala infotelefonilt 1524. Kodukülastused lepitakse eelnevalt
kokku ning need on elanikele tasuta.

kaaslastele öelda hea soov,
kompliment või tunnustus.
21. märtsil toimus poiste
ja tüdrukute päev. Tüdrukutega olime koguduses
ning tegime bändi, rääkisime sisemisest ja välimisest ilust. Küpsetasime ühiselt pizzat, kus kokameeskond sai oma oskuseid
rakendada. Toimus moeshow, kus tüdrukud esitlesid
omavalitud riideid. Parim
sai ka päeva lõppedes printsessi krooni. Samas oli
poistel omalaadne ja eriline
päev, kus ühiselt oldi koos
batuudikeskuses ja harjutati
meeskonnatööd läbi spordi

ning erinevate mängude.
Laupäeval 04. aprillil
toimus taas kevadpäev, mille
raames korraldati bändiproov, mängisime pilli,
toimusid erinevad õpitoad
ja ühine filmivaatamine.
5. aprillil esinesid lapsed ja
noored ning tehti kokkuvõtteid õpitubades õpitust ja
kogetust.
Igal pühapäeval toimub
Antsla EKB koguduses
algusega kell 11:00 ka pühapäevakool, kuhu kõik lapsed
ja noored on oodatud. Laulame, mängime, toimuvad
õpitoad.
Rõõm on näha, et lapsed

Päästeamet soovib elanike
turvalisuse tasemelt jõuda
aastaks 2025 järele teistele
Põhjamaadele ja seda
saavutame ainult iga Eesti
inimese ehk igaühe kaasabil!

ERKI REMMELKOOR,
Päästeamet
Lõuna päästekeskuse ennetustöö büroo juhataja
tahavad neil üritustel osaleda. Alati on osalejaid ja
tagasiside on olnud positiivne. See annab jõudu,
tahtmist ja energiat edasi
tegutseda.
Kui näed rõõmu ja sära
laste silmades, saad palju
kallistusi ja lastelt siiraid
soove, siis tead, et su töö
pole olnud asjata. Nende
tunnete ja mõtetega jääme
ootama kevadlaagrit ja
suvist linnalaagrit. Armastage oma lapsi, sest nemad
on meie tulevik!
AGNES SÕMER
SIRLI HELLAMAA

5

aprill 2015

Sinna ja tagasi
ehk Antsla valla noorte reis Haapsallu
ruumis bändi, salvestada
stuudios oma muusikat,
meisterdada meisterdamisringis, neil on mõnus köök
ja ruumides lahe sisustus.
Noortekeskuse ümber on
suur maa-ala, kus on
jalgpalli- ja korvpalliplats,
skatepark ja seiklusrada.
Tõrva Noortevolikogu tegutseb aastast 2010 ja neil
on 15 liiget. Noortel on väga
hea koostöö Tõrva linnavalitsusega ning ametnikud
sõbralikud ja vastutulelikud.
Noored on korraldanud
Tõrvas kohvikõhtuid ja
noortel on oma raadio.
Järgmisena tegime tutvust Karksi - Nuia noortekeskusega, et meie endist
noorsootöötajat Kertu Revat
külastada ja sealses noortekeskuses ringi vaadata.
Jällegi tegemist suure kol-

mekordse majaga, kus on
palju põnevaid ruume. Suur
peeglitega saal, bändiruum,
fototuba, meisterdamistuba
ja palju muud. Kertuga juttu
ajades saime nii mõnegi
huvitava idee, mida võiksime ka Antsla vallas
rakendada.
Kolmas peatuskoht oli
Abja-Paluoja noortekeskus, kus me kohtusime Abja
valla Noortevolikoguga. Ka
siin toetatakse igati nende
tegevust. Abja noored korraldavad igaaastast heategevusüritust vanadekodu
jaoks. Tuli välja, et Abja
vallas on kooli õpilasesindusel väga suur roll ja
ukse taga on lause järjekord
nendest, kes soovivad
õpilasesindusse kuuluda.
Tutvusime ka noortekeskuse
kahe suure hoonega – vana

AVP ehk Antsla Võrgupidu

ja kontolli. Kuid nagu ikka
sellistel suurematel üritustel,
läks ka seekord nii mõnigi
asi keerukamaks kui oli
oodatud. Katki läksid mitmed vajalikud seadmed;
juhtmete ühendamine oli
pideva liikumise tõttu keeruline; internetiühendus
osutus esialgu täiesti võimatuks ning tagatipuks ei
saadud mõnikord aru, kuhu
keegi istuma peab. Sellegipoolest suutis meeskond
olukorrad lahendada ning
kell 19.00 õhtul sai mängimine alata!
Mängimine kestis terve
ööpäeva. Leidus hulganisti
neid mängijaid, kes ei
läinud isegi viieks minutiks
magama. Mängitigi sõna
otseses mõttes terve öö.
Korraldajatest said kõik
vähemalt tunnikese magada

Reedel, 20. märtsil alustasid Antsla valla noored
oma kahepäevast õppereisi, mille eesmärgiks
oli tutvuda teiste noortekeskuste ja noortevolikogude eesmärkide ning
plaanidega.
Meie esimeseks peatuspaigaks oli Tõrva noortekeskus, kus me tutvusime
noortekeskuse suure-suure
majaga ning ajasime juttu
Tõrva Noortevolikogu noortega, kes meid sõbralikus
õhkkonnas vastu võtsid.
Tõrva noortekeskuse kasutuses on suur maja ning
selles on noortele vaba aja
tegevusteks palju võimalusi.
Näiteks saavad Tõrva noored kaasa lüüa teatritrupis,
tantsuklubis, osaleda Tai
Poksi treeningul, teha bändi-

13. ja 14. märtsil toimus
Antsla Gümnaasiumis
võrgupidu. Võrgupidu on
sündmus, kuhu tulevad
kokku inimesed, kes maksavad väikese osavõtutasu,
et üheskoos arvutimänge
mängida ja meeskondadena võistelda.. Arvestatud
oli 60 kohta osalejatele
pluss kuus kohta korraldajatele. Ning nii palju
inimesi kohale ka tuli.
Kuidas selline üritus
Antslas üldse võimalikuks
sai? Selle eest vastutas
Siim Aarmaa, kes ruttu
pärast mõtte välja käimist
ühel noortevolikogu koosolekul, ka võrgupeo peakorraldajaks sai. Siim
moodustas meeeskonna

ning alustas ettevalmistustega. Ta oli nii suurt
entusiasmi täis, et kogu
korraldus jooksis tema käes
justkui imeväel. Siimuga
liitus sõber Tailo Hallap,
kellega ta ka Võrumaa
Kutsehariduskeskuses koos
õpib. Natuke hiljem lisandusid meeskonda veel kaks
Antsla Gümnaasiumi õpilast
– Tõnis Urbanik ja Renor
Kikas. Isegi noorsootöötajat
peeti meeskonna liikmeks.
Hiljem lisandus veel üks
„mänguguru“, Rolf-Richard
Geier, samuti Antsla Gümnaasiumist.
Lõpuks jõudis kätte
kauaoodatud võrgupeo päev.
Meeskond alustas juba
varakult asjade üles sättimist

foto: MARI VIJARD

KELLI AIA,
AG õpilaseesinduse ja
Antsla valla noortevolikogu
liige
peale Siimu ja Renori,
kes ennast naerdes suutsid
ärkvel hoida. Kõik vaatasid
ja imestasid, kuidas mõni
mees nii palju naerda
suudab. Tore on ju näha
inimesi, kui neil on naeratus
suul.
Võeti osa kahest mängust: Counter Strike: Global
Offence ja Colin McRae:
Dirt 3. Mitteametlikke mänge mängiti ka, aga seda tegi
igaüks omaette.
Esimese päeva jooksul
oli meeskonnale tekkinud
tunne, et enam iial nad sellist
suurt ettevõtmist ei tee, aga
juba teise päeva õhtupoole
hakkasid teised jutud liikuma... Räägiti järgmise aasta
plaanidest, mida parandada
ja muuta.
Tublid poisid, et asja ära
tegite! Eksimine on inimlik,
ärge andke alla ja püüelge
ikka kõrgemale, sest kõige
olulisem on algatus jas
tegutsemistahe.
AVP sai teoks tänu
headele toetajatele. Erilised
tänusõnad Antsla Gümnaasiumile, et võimaldasite
sellise peo korraldamist ja
aitasite seda läbi viia, samuti
suur tänu Antsla vallavalitsusele, kes abivalmilt
õla alla pani ning aitäh ka
Võrumaa Kutsehariduskeskusele, kes oma seadmeid lubas kasutada. Aitäh
ka Andermile, Hitsale ja
Magaziinile.
KADRI LIBLIK,
noorsootöötaja

Playback show
28. märtsil toimus Antsla
Kultuuri-ja Spordikeskuses
kolme valla ühisüritus
„Antsla-Mõniste-Varstu
playback show“. Playbackil
osales 8 kava (4 Antsla vallast, 3 Mõniste vallast ja üks
Varstu vallast), parimad said
edasi 17.aprillil Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumis
toimuvale „Võrumaa Playbacki finaali“.
Hindamine toimus erinevates vanusegruppides ja
esinejaid hindas 3-liikmeline žürii. Esimeses vanusegrupis, 1.-4. klass esinesid
Dimitra Giannakaina ja Angelos-Tepo Giannakainas
Curly Stringsi looga „Kauges külas“ ja Laura-Liisu
Neve Adele palaga „Someone like you“. Kahjuks ei

foto: KRISTEL KALDA

Antsla noored peatumas Karksi-Nuia Noortekeskuses.

ahiküttega hoone ja uus
kaasaegsete lahendustega
maja. Paljud meist leidsid,
et vanem hoone meeldis
neile palju rohkem, sest see
tekitas hubase ja koduse
tunde, kuid uue hoone
avarus ja ruumide rohkus
meeldis meile ka.
Meie viimaseks peatuspunktis oli Haapsalu
noortekeskus, kus me ka
ööbisime. Jõudsime Haapsallu üsna hilja, kuid
sellegipoolest olid Haapsalu
toredad noortevolikogu liikmed meid vastu võtmas.
Kahjuks ei toeta Haapsalu
linnavalitsus noorte töid ja
tegemisi. Huvitavaks mõtteks oli see, et Haapsalu
Noortevolikogu tunnustab
neid noori, kes on gümnaasiumi juba lõpetanud.
Haapsalu Noortevolikogul
on kõige paindlikum süsteem – ei toimu valimisi,
vaid volikokku saab astuda
noor, kes on hakkamist ja
tahtmist täis.
Öö hakul tegime koos
süüa ja arutasime oma reisiseltskonnaga päeva. Panime
paika asju, millest meie
võiksime õppida ja mida
tulevikus teha. Asjalik jutt
lõppes alles kell 12 öösel.
Järgmisel päeval võitlesime
külma ja tugeva tuulega
ning tutvusime Haapsalu
linnaga. Tagasiteel sõime
tohututes kogustes külakostiks saadud küpsiseid
ning mõtlesime selle üle,
kui toredad ja õpetlikud
need kaks päeva olid.
Õppereis sai teoks tänu
Antsla valla haridus- ja
kultuurikomisjoni toetusele.

Conchita Wurst ja Curly
Strings.

saanud kumbki neist finaali
osalema, sest maakondlik
finaal algab alates viiendast
klassist. Zürii arvates väärisid 5.-9. klassi vanusegrupis
finaalikohta Mõniste kooli
õpilased Mr.Bean'i tantsuga.
Tublilt esinesid ka Antsla
Gümnaasiumi viiendate
klasside tüdrukud Meghan
Trainori looga „All about
that bass“, Mõniste kooli
õpilased Sandra Nurmsalu
looga „Väike Eestimaa“ ja
Curly Stringsi looga „Kauges külas“, mis teisel korral
oli natuke teises esituses.
Nimelt kasutas Mõniste
rühm Jan Uuspõllu versiooni
sellest loost. Gümaasiumi
vanusegrupis sai esimese
koha ja pääsu finaali Päivakese rühma neiud Vanilla
Ninja looga „Club Kung
Fu“. Üldfinaali korraldusmeeskond otsustas aga nädal
peale üritust, et iga valla eelvooru gümnaasiumi vanusegrupist saab edasi 2 kava.
Seega sõidab Võrru finaali
ka Mari Vijard, kes saavutas
gümnaasiumi vanusegrupis
Conchita Wursti looga „Rise
like a phoenix“ teise koha.
Sel ajal kui žürii tegi tähtsat otsust, esinesid Antsla
Vallavolikogu, Antsla Vallavalitus ja Antsla valla
Noortevolikogu ühiskavaga,
milleks oli Koit Toome
tempokas ja tormiline lugu
„Nädalalõpp“. Suur aitäh
kõigile osalejatele ja pealtvaatajatele! Võibolla kohtume juba järgmisel aasta.
KELLI AIA

Kuu noored valitud
Antsla noorteklubi on
valinud esimesed kuu
noored! Alustasime kuu
noore valimist veebruaris.
Veebruarikuu noorteks said
Egne-Riin Retsnik ja Markus Meier. Egne-Riin oli
viimasel ajal väga aktiivne
erinevaid koosviibimisi ja
üritusi korraldama. Oli näha,
et ta soovib rohkemat teha ja
võttis initsiatiivi. Selgus, et
tütarlaps tahab teha ja ka
teeb rohkem. Markus Meier
on olnud pikka aega koolis
mälumängude korraldaja
ning sellega väga hästi toime
tulnud. Noortekas olles on ta
abivalmis, entusiastlik ja
hakkaja noormees, kes on
võimalusel ka mulle abi pakkunud. Igati väärt kuu noore
tiitlit.
Märtsikuu noori oli suisa
kolm! Siim Aarmaa, Tõnis
Urbanik ja Renor Kikas.
Need kolm poissi korraldasid ja viisid läbi Antsla
Võrgupeo 2015.
Tõnist nomineeriti ka veebruarikuu nooreks, mis jäi

küll siis saamata, aga mis
tulema peab, tuleb ükskord
niikuinii. Tõnis on ka muudmoodi kooliväliselt aktiivne
noormees. Osaleb erinevates
ringides ja tegevustes nagu
fotoring ja playback show
eelvooru korraldamine, ning
ta kuulub ka Antsla valla
noortevolikokku.
Palju õnne veelkord,
armsad noored! Jätkake
samas vaimus!
Kutsun kõiki valla inimesi jätkuvalt üles oma häält
andma kuu noore valimisel.
Seda saab teha noorteklubi
e-maili aadressil noorteklubi
@antsla.ee või helistades
minule, noorsootöötajale
numbril 5322 9404 või kontakteerudes õpilasesinduse
presidendi Egne-Riin Retsnikuga. Tema e-mail on
egneriin@gmail.com ja
telefoninumber 5661 8422.
Me ootame huviga!
Edukaid valimisi kõigile!
KADRI LIBLIK

Metsloomade elu talvel
Meie, kuuendate klasside õpilased, käisime juba teist korda
Otepää looduskeskuses. Esimesel korral räägiti meile, kuidas
päästa metsloomi. Peale seda arvasime rühmadega, mis
looma nahad või väljaheited olid põrandal. Teisel korral
tegime sama asja, aga lisaks ka mängu, kus olid kindlad teemad nt; talveuinak, talveuni ning me pidime nimetama loomi,
kes seda teevad. Sõime ja sõitsime bussiga matkarajale.
Kõndisime mööda rada ja vahepeal vaatasime loomade tegutsemisjälgi. Jõudsime metsa all olevasse metssigade söögikohta. Saime metssigu näha metsas olevast kaamerast, mis
pildistas liikuvaid objekte ja oli saanud pildile mitu siga.
Tagasiteel saime endale ülesande – otsida loomade tegutsemisjälgi. Ülesanne täidetud, püüdsime arvata, kes oli need
jäljed sinna jätnud. Täname enda ekskursiooni juhendajaid
Jani ja Margitit, kes olid superlahedad. Aitäh ka Tiinale, kes
meiega kaasa tuli ja muidugi ka meie armsad klassijuhatajat,
Üllet, kes selle meile korraldas.
6. a KLASSI TÜDRUKUD
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Ülevaade metsandusega seotud
organisatsioonidest
Valmistudes teostama tehinguid oma erametsaga või on metsanduse
valdkonnaga seonduvaid muid küsimusi, siis allpool on ülevaade
organisatsioonidest, kelle poole saate vajadusel pöörduda.
ANTSLA VALLAVALITSUS

foto: KALEV JOAB

Vana-Antslal valmis uus arengukava
15. märtsil toimus VanaAntsla mõisas, pudelimajas
koosolek kogukonnale,
milles osales ligi 40 huvilist, sh ka naaberpiirkondadest.
Peamine eesmärk oli
anda tagasiside MTÜ
Vana-Antsla Noored poolt
läbiviidud ja KÜSK programmi toetatud projektile
„Vana-Antsla uued tuuled kogukonnaelu aktiviseerimine läbi arengukava
koostamise ja elanike
kaasamise“ ning tutvustada
valminud arengukava, mis

on kättesaadav MTÜ ja ka
valla kodulehel.
Antsla valla noorsootööja kultuurispetsialist Merle
Tombak tutvustas tulevikuplaane seoses Antsla valla
kultuuri- ja sporditöö arengukava koostamise osas ja
kutsus üles märkama oma
kandi käsitöö ja kultuuritegijaid ning nende kohta

Antsla valla eelarve 2015 aasta
TULUD ja KULUD
Hea vallaelanik. Selles Antsla valla lehes tutvustame
sulle Antsla valla 2015.a eelarvet.
Valla eelarve koostamise lähtealuseks on Antsla valla
arengukava ja eelarvestrateegia. Eelarve koostamisel
prognoositakse kõigepealt tulud (laekumised) ja seejärel
kulud. 2015. aasta eelarve kogumaht on 3,61 miljonit
eurot.

Eelarve TULUD
Laekumised planeeritakse
eelnevate aastate tegevuse
alusel.
Põhitegevuse tulud summas 3,17 miljonit eurot
jagunevad alljärgnevalt:
Kõige suurema omatulu
annab vallale üksikisiku
tulumaks. Tulumaksu laekumise arvestab Maksuamet
töötasude ja FIE maksustatava tulu alusel. Iga vallaelaniku brutopalgast 11,6%
laekub valla eelarvesse. Kui
näiteks töötasu on 800.-,
siis laekub vallale 92.80,
aastas kokku 1113.60.
Kokku on tulumaksu
planeeritud 1,41miljonit
eurot.
Teine suurem maksutulu
on maamaks. Kogu Antsla
valla elanike ja asutuste
tasutud maamaks laekub
100% valla eelarvesse. Sellel aastal planeerime maamaksu 80 tuhat eurot.
Eelarverida kaupade ja
teenuste müük, 244 tuhat
eurot, kajastab kooli ja
lasteaia toiduraha, õppemakse, ürituste piletitulu,
renditulusid jm.
Riigieelarvest saab Antsla vald toetust 1,44 miljonit
eurot. Sellest on sihtotstarbeliselt 575 tuhat õpetajate personalikuludeks,
148 tuhat vallateede korrashoiuks, 89 tuhat sotsiaaltoetusteks, 41 tuhat
koolitoiduks.

Investeerimistegevuse
tulud summas 440 tuhat
eurot jagunevad alljärgnevalt:
Kultuuriministeeriumi
toetus staadioni virgutusväljaku rajamiseks 12 tuhat
eurot;
Laenude võtmine ja
tasumine summas 211 tuhat
eurot;
Võru Vesi aktsiate ost 14
tuhat eurot;
Aasta alguse jääk investeeringute katteks 203 tuhat
eurot.
Eelarve KULUD
Antsla vallal on 3 laenu:
Vana-Antsla katlamaja,
Antsla linna vee- ja kanalisatsiooni ehitamised ning
Lusti Lasteaia soojustamine.
2015.a laenude tagasimakseks kulub 71 tuhat
eurot, intressideks 12 tuhat
eurot.
Valla arendamiseks, st
põhivara soetamiseks ja
renoveerimiseks planeerime
623 tuhat eurot. Sellest
kõige suurem osa, 325 tuhat,
kulub valla teede ja tänavate
renoveerimiseks. 2015.aasta
kõige suurem osa on Haigla
tänava ja Kultuuri- ja Spordikeskuse parkla ehitus,
3 linnatänava kõvakatte alla
viimine.
Multifunktsionaalse
mänguväljaku rajamiseks on
plaaneeritud 55 tuhat eurot.
2015. aastal alustatakse

andmeid koguma. Kindlasti
kõige oodatumaks osutus
kohtumine vastse VanaAntsla mõisaomanikuga.
Kohalikud tahtsid kuulda
plaane seoses mõisa arendamisega ning mõisaomanik
omakorda kuulda kohalike
ettepanekuid ja ootusi.
Täname aktiivseid kaasarääkijaid ja mõteteavaldajaid! Üheskoos suudame
rohkem ja mitte ainult
sõnades. Kohtumiseni talgutel!
ELIN LIHTEN
Antsla-Kobela kergliiklustee rajamist.
Veevarustuse parendamiseks arvestame 136
tuhat eurot, omaosalust
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse projektile, et
rekonstrueerida Kobela
aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud

Sihtasutus Erametsakeskus (EMK) on riiklik
sihtasutus, mille ülesandeks
on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse
erametsanduse edendamine.
Erametsakeskuse tegevusvaldkonnad:
• Metsandustoetuste andmise korraldamine
• Erametsanduse tugisüsteemi arendamine
• Erametsandusega seotud
muu arendustegevus

Erametsanduslik ühistegevus Võrumaal
MTÜ Võrumaa Metsaomanike Liit on maakondlik metsaühistu, mis on
loodud 1996. aastal ja pakub
Võrumaal ainsana metsanduslikke tugiteenuseid kõigile metsaomanikele alates
2005. aastast. Kümne aastaga on kasvanud liidu
liikmete arv 40-lt 565-ni.
Võrumaa ML pakub metsaomanikele individuaalset
nõustamist ja metsanduslikku teavet ning abi mitmesuguste metsatööde korraldamisel ja toetuste taotlemisel. Info: www.eramets.ee
/uhiselt-tegutsedes/
maakonniti/vorumaametsaomanike-liit/

SA Erametsakeskus on
asutatud 24.03.1999 Võru
Maavalitsuse poolt Phare
projekti raames.
Info: www.eramets.ee
Riigimetsa Majandamise
Keskus (RMK) on riigimetsa majandaja ja
erametsadega ei tegele.
Info: www.rmk.ee

MTÜ Eesti Erametsaliit
(EEML) on erametsaomanike esindusorganisatsioon,
kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud organisatsioonid (ühistud, seltsid, liidud). Võrumaa Metsa-

NB! EMK ja RMK ei ole
seotud teiste sarnaste
nimedega äriühingutega!

omanike Liit on EEML liige
ja on liikmete arvult kõige
suurem metsaühistu Eesti
Erametsaliitu kuuluvate
metsaühistu hulgas.
Info: www.erametsaliit.ee
Keskühistu Eramets on
metsaühistute moodustatud
tulundusühistu. Ühistu põhieesmärk on kasumi tootmine
liikmetele, nende majanduslike huvide toetamine ja
soodustamine läbi ühise
majandustegevuse. Keskühistu Eramets pakub kvaliteetset, ausat, läbipaistvat
ja loodust säästvat metsa
hooldamise ja puidu turustamise teenust. Võrumaa
Metsaomanike Liit on
keskühistu asutaja liige.
Info: http://www.eramets.
ee/metsa-ja-puidumuuk
/metsa_uhismuuk_metsauhi
stu_kaudu/
ERKI SOK,
erametsanduse tugiisik
Võrumaal, tel 522 9424
erki.sok@erametsaliit.ee

Ülejäänud eelarve, 2,91
miljonit eurot, kulub
põhitegevuseks, st eelkõige
majandus- ja tööjõukuludeks.
Tegevusvaldkondade lõikes
on nendest olulisemad:
• Hariduskulud 1,61 miljonit eurot, kogu eelarvest
45%, sellest
• Antsla Gümnaasium 1,08
miljonit eurot, Lusti Lasteaed 397 tuhat eurot
• Siia arvestatakse ka koolituskulud teistele omavalitsustele, kus meie valla
lapsed õpivad, õpilaste
koolitransport ja koolitoit
õpilastele.
• Kultuur ja sport 398 tuhat
eurot
Siia kuuluvad muusikakool,
rahvamajad, raamatukogud
ja toetused ühisüritusteks,
seltsitegevuseks
• Vallavalitsuse ja -volikogu
kulud 322 tuhat eurot
• Sotsiaalne kaitse 289 tuhat
eurot
Siia alla kuuluvad erinevad
sotsiaalabitoetused: riiklik
toimetulek, puuetega isikutele ja lastele, hooldekodu
toetused ja teenused ning
avahooldusega seotud
kulud.
• Valla majanduskulud 293
tuhat eurot
Siia alla kuuluvad haljastus,
kalmistud, jäätmekäitlus,
elamumajandus, tänavavalgustus ja vallateede
korrashoid
EVE SIKK,
pearaamatupidaja

KUHU MINNA,
MIDA TEHA

Täpsed toimumise ajad võivad veel muutuda. Jälgi reklaami
Antsla valla FB lehel ning kodulehel, ürituste kalendris.
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KOHT
Antsla laululava
Tsooru Rahvamaja
Tsooru Rahvamaja
Kobela
Antsla KSK
Tsooru Rahvamaja
Antsla KSK
Antsla KSK
Antsla
8
Gümnaasium
Antsla
7.-14. Gümnaasium
09
Antsla KSK
15
Antsla KSK
16
Antsla, Veski Pubi
17
Linda Rahvamaja
Antsla
19
Gümnaasium
23
24
25
25
05
30
06
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juuni
juuni
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Antsla KSK
Antsla laululava

juuni
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Antsla KSK

SÜNDMUS
Jüriöö jooks, Jürituli - Antsla Laululava
Ümber järve jooks
Ülemaailmne tantsupäev
Tantsuõhtu ansambliga 2 Quick Start
Lusikapidu
Volbri tähistamine
Kontsert Klassikatähed: Rene Laur, Johan Randvere
Komöödiateatri etendus "KVARTETT"
Emadepäeva tähistamine koolis (Etendus saabastega
kass)
Õpilastööde ja hobide näitus
Antsla Laululaps 2015
Muusikakooli lõpuaktus
motoüritus „Poker Run”
Liivimaa Noorte sümfooniaorkester kontsert
Õpilaskonverents
Muusika-aastale pühendatud Puukunstipäevad
"Pargist parki"
Antsla piirkonna laste XXIII laulu- ja tantsupidu
Tantsuselts Pärliine 30. hooaja kontsert-etendus
"Kodulugu"
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Pildil vaade Keeri tiigilt kultuuri- ja haridustemplile.

foto: KALLE NURK
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Üheksa korda mõõda, üks kord lõika
Kõneainet tekitab kolme munitsipaalomanduses olevate uhkete hoonete – vallamaja,
kultuurikeskuse ja gümnaasiumi – vahelise maa-ala projekteerimise vajalikkus.
Möödunud aasta detsembris
volikogu istungil tegi vallavalitsus ettepaneku alustada kesklinna planeeringuga, mis hõlmab Antsla
kultuuri- ja spordikeskuse,
Antsla gümnaasiumi ja

valla peahoone vahelist ala.
Ettepanek kutsus volikogu
liikmete hulgas esile tulise
mõttevahetuse. Jõuti kokkuleppele, et vallaametnikud
koostavad nimekirja, mida
soovitakse sellel maa-alal

näha ning projekteerija
tööks jääb neile sobiv koht
leida. Jaanuaris toimus
ümarlaud, kuhu kogunesid
inimesed, kes soovisid
arvamust avaldada linna
haljastuse osas. Nagu

volikogus, nii ka ümarlaual
nähti planeeringu vajalikkust. Osalejad leidsid,
et multifunktsionaalse
palliplatsi rajamisega peaks
ootama, kuni valminud on
puhkeala projekt. Esialgses
lähteülesandes ongi peamine rõhk pandud justkui
puhkeala tsoonile lahenduse
leidmiseks. Nimelt soovitakse näha siin Antsla
linna laste mänguväljakut,
mis pakub aktiivseid ja
arendavaid liikumis-, mängimis- ning vabaajaveetmise võimalusi erinevatele
vanuserühmadele ning sihtgruppidele.
Antsla linn on rikas
roheluse poolest. Siin on
mitmed pargid ning mets
käe-jala ulatuses. Paljud
majaomanikud on hädas
põlispuudega, mis risustavad õue ja varjavad päikest. Kas peab olema just
kesklinn see, kuhu välja
ehitada lisaks laululavale,
staadionile ja terviserajale

veel üks puhketsoon? Kõike
ei saa nagunii rajada ühte
kohta. Vaadates arengus
ettepoole rohkem kui aastakaks, mil Antslast on kujunenud tõeline tõmbekeskus,
tuleks võib-olla läheneda
teisest vaatevinklist. Päevakorda tõstatatud küsimust on mitmel korral
arutatud volikogu arenguja planeerimiskomisjonis.
Ka siin on jõutud seisukohale, et peame leidma
tervikliku lahenduse probleemidele. Enne, kui alustada suvalises kohas
ehitamist, peame optimaalse
rakenduse leidma meie
haridustemplile. Samuti
tuleb üle vaadata ka võimalused kultuurikeskuses
ruumide ümbermängimisega. Üha tõusvas joones
räägitakse noortekeskusele
rohkemate ja avaramate
ruumide leidmise vajadusest. Piirkonna tõmbekeskuses peab kindlasti
olema koht kaubandus-,

teenindus- ja perearstikeskusele. Võib-olla just
nende küsimuste lahendamisega leiame uue
tähenduse kesklinna
väljaehitamiseks, milles
on paika pandud ka parkimisvõimalused ja jalakäijate ohutu liiklemine.
Arengukomisjon on
arvamusel, et otsused peaksid olema rohkem läbipaistvad ja selles suunas
tuleb teha tööd. Kui inimestel tekib jätkuvalt küsimusi, kust need otsused
nüüd tulid, siis järelikult
hetkel need väga läbipaistvad ei ole. Peame
rohkem kasutama niinimetatud ümarlaua taga
istumist, kaasates sinna nii
tegusaid vallakodanikke kui
ka kogemustega spetsialiste
väljastpoolt valda.
KALLE NURK,
arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees

Alus- ja algkooliharidusest Antslas – rõõmud ja mured
Lapsevanematele on oluline
oma laste käekäik ja meid
ühendab soov pakkuda oma
lastele parimat kasvamiseks
ja arenguks. Tähtis osa selle
juures on õppel, milles
lapsed osalevad. Meie pere
laste vanuse tõttu on minu
isiklikud kokkupuuted seni
piirdunud vaid lasteaia ja
algkooliga. Siiani on mul
jagunud vaid kiidusõnu ja
tundub, et oleme heaga
niivõrd harjunud, et peame
seda loomulikuks ega oska
seda vääriliselt hinnata.
Näiteks on meil väga ilus
ja korrastatud lasteaiahoone
ning ümbrus, jõudumööda
on hoonet renoveeritud,
uuendatud köögiseadmeid.
Lasteaiarühmad võtavad ette
vahvaid õppekäike nii
kodukandis kui kaugemal.
Lasteaiaõpetajad täiendavad
enda teadmisi regulaarselt ja
seeläbi saavad meie lapsed
osa erinevatest tegevustest,
mis arendavad nende
loovust, suhtlemisoskust ja
teisi sotsiaalseid oskusi.
Eraldi tahaksin esile tõsta
liikumistunde, mida viib läbi
erihariduse ja väga hea
ettevalmistusega õpetaja.
Kõige põneva ja kasulikuga,
mida lasteaias tehakse ei
jõuagi lapsevanemana
pidevalt kursis olla, kuid
lasteaiaõpetajatega on olnud
alati meeldiv suhelda ja oma
lapse käekäigu kohta
lasteaias infot saada.
Harjunud oleme ka
sellega, et meil puudub
lasteaia järjekord ja omavalitsus on võtnud praktiliselt kõik lasteaiaga kaasnevad kulud enda kanda.
Lapsevanemate tasuda on
vaid toiduraha ja õppevahendite kulu 5 eurot kuus.
Sellised võimalused on väga
vähestel Eesti linnadevaldade elanikest. Enamikes
kohtades on lapsevanema
rahaline osalus kordi ja kordi
suurem ulatudes kuni 20%
alampalgast (ehk tänavu 78
eurot). Kas meie alusharidus
on siis kuidagi kehvem või
tuleb odavamalt kätte? Ei,
kindlasti mitte, ühe lapse
kohamaksumus 259 eurot

on Eesti keskmine, lihtsalt
meie omavalitsus on leidnud
võimaluse toetada nii suures
ulatuses lastega peresid.
Lapse esimesed aastad
koolis on olulise tähtsusega
edasise haridusetee kujunemisel. Meie koolis on
selleks head võimalused,
klassid on väikesed, õpetajal
jagub tähelepanu kõigile
lastele, vajadusel on võimalik rakendada väikeklassi
tööd ning saada abi logopeedilt. Algkooli õpetajad
on olnud varmad kinni haarama erinevatest haridusprogrammidest ning selle
kaudu meie laste silmaringi
avardanud, selle läbi on
paljud lapsed saanud osa
võimalustest, mida tema
vanematel ei ole ei ajalistel
ega rahalistel põhjustel
võimalik pakkuda.
Muidugi, mitmekesisust
võiks veelgi enam olla. Palju
linnalaste jaoks igapäevased
tegevused jäävad meile
raskemini kättesaadavaks.
Mõtlen siinkohal ujula
kasutamise võimalust uusimate (haridus)tehnoloogia
saavutuste kasutamist õppeja ringidetöös. Kuid sellegipoolest – meie esimese
kooliastme haridusega on
põhjust rahul olla.
Kooliellu sisseelamisele
on kaasa aidanud Antsla
Gümnaasiumi sisuline eelkooliprogramm, mida seadus ei kohusta koole pakkuma, kuid mis meie kandi
lastele on aastaid olnud väga
heaks täiendavaks ettevalmistuseks kooliteele
asumisel.
Rõõm oli kuulda paar
aastat tagasi, kohalike omavalituste valimistel, et
Antsla vallas volikokku
pürginud väljendasid valimiseelsetel kohtumistel
soovi aidata kaasa sellele, et
Antsla vallas oleks tasemel
kooliharidus. Nüüd kahjuks
olen nendes sõnades hakanud kahtlema. Nimelt said
lapsevanemad juhuslikult
teada, et eelkooli tegevus
senises vormis on kavas
lõpetada ja asendada see
laste külaskäikudega kooli-

majja viimasel õppeveerandil. Mõistmaks,
milline vajadus on tinginud
otsuse muuta seni toiminud,
sisulist ja vajalikku süsteemi, algatasime kohtumise
kooli- ja lasteaia esindajatega. Meie suurima kahtluse, et eelkooli tegevuse
finantseerimiseks ei jagu
enam raha, koolidirektor
õnneks kummutas. Tõepoolest, palgalisa, mis tuleks
1-2 õpetaja kahest lisa
töötunnis nädalas, ei ole just
suur. Kooli- ja lasteaiajuhtide sõnavõtust oli võimalik aru saada, et seni
toimunud programmiga
jätkamine ei ole lihtsalt
enam vajalik, kuna lasteaed
tagab piisava kooliks ettevalmistuse. Selgus ka, et
seni aastaid toimunud eelkooli tegevuse aluseks ei ole
koostatud õppekava, mis
tagaks selle eesmärgipärasuse ning ka seaduslikkuse. Lisaks saime teada,
et lapsevanematel on probleeme laste eelkooli saatmisega ning laste koolimotivatsioonile mõjuvat
eelkool halvasti.
Koosoleku järgsetes
vestlustes paljude lastevanematega sain aru, et
kooli- ja lasteaiajuhtide
poolt kõlanud seisukohad
tekitasid segadust, hämmeldust ja kokkuvõttes
sügavat muret.
Võtsin nõuks uurida,
kuidas mujal Eestis on lood
eelkooliga ja sain hulganisti mõtteainet. Eelkooli
vormis ettevalmistus on end
õigustanud – eelkoolis käinud lapsed asuvad enda
muutuva rolliga kohanema
varem, seda toetab tutvumine ja arendava suhte
loomine oma tulevase õpetajaga, õppetegevustes
korduv osalemine ja viibimine koolikeskkonnas.
See kõik aitab kaasa sellele,
et lapsel hakkab kohe
alguses koolis paremini
minema. Vähetähtis ei ole
see, et eelkool aitab ka
lapsevanematel lapse kooli
minekuga kohaneda, seda
eriti juhul, kui koolitee võtab

ette pere esimene laps. Kuna
vanemate huvi sellel
perioodil vanemlus- ja
haridusteemade vastu on
suur, on paljud koolid, k.a
Antsla Gümnaasium, pakkunud ka vastavasisulisi
koolitusi-loenguid lastevanematele.
Seda kõike uurides ning
lastevanemate mõtetele nii
kinnitust saades, on väga
kahju leppida sellega, et
Antsla Gümnaasium plaanib, arusaamatutel põhjustel, teha käigu tagasi –
asendada sisuline eelkool
formaalsega ja seda olukorras, kus lapsevanemate
huvi eelkooli jätkamise
vastu on suur. Algkooliõpetajad peavad seda väga
vajalikuks ning lasteaiaõpetajad on väljendanud
enda toetust mitmekülgsele
kooliks ettevalmistusele.
Teiste koolide kogemusele ja vestlustele meie
kandi lapsevanematega
toetudes sõnastasin 3 ettepanekut, millega ühinesid
mitmed lapsevanemad:
• Leida võimalus pikemaks
eelkooli perioodiks, mis
võimaldab sisulist tööd
lastega.
• Nõustada lapsevanemaid
laste transpordi teemal, et
leida senisele korraldusele,
kus iga vanem organiseeris
oma lapse ise eelkooli,
alternatiive.
• Uurida lastevanemate
vajadusi seoses vanemlusharidusega, et ka edaspidi
pakkuda neile heal tasemel
loenguid ja koolitusi.

Värvikampaania 15. aasta
Juba 14 aastat on Antsla
vallas toimunud projekt,
milles osalejatel on võimalus osta kohalikust ehitusmaterjalide kauplusest
soodustingimustel värve.
Selline võimalus on tänu
Akzo Nobel Baltics, Antsla
Tarbijate Ühistu ja Antsla
Vallavalitsuse koostööle.
Antsla E-Ehituskeskuse
müüja Malle Riivik on
teinud tänuväärset statistikat, millest selgus, et
Antsla vallas on 14 aasta
jooksul kaupluses registreeritud vallaelanikelt 269
avaldust. Soodustingimustel
müüdud värvikoguse järgi
peaks vallas olema värvitud

ca 300 hoonet ja lisaks veel
tarad ja aiad.
Eelmisel, 2014 aastal,
osales projektis 18 majaomanikku. Tehtud töödest
valiti parimateks Margus
Pruuli, Maire Semmel ja
Ilmi Saar .
Värvikampaania jätkub
ka käesoleval aastal. Soodustingimustel fassaadivärvide ostmiseks tuleb täita
taotlus, mis on kättesaadav
valla kodulehel ning valla
kantseleis. Taotlus esitada
vallavalitsuse ehitus- ja
keskkonnaspetsialistile.
ANTSLA
VALLAVALITSUS

ANTSLAST VÄLJUVAD BUSSID
Kehtib alates 3.november 2014

Meie kogukond on väike
ja hooliv. Seepärast usun, et
parimad lahendused leitakse
erinevate osapoolte koostöös. Seepärast pöördusime
kirjaga korraga nii kooli
juhtkonna, volikogu, kooli
hoolekogu kui ka vallavalituse poole. Oleme vastuste osas lootusrikkad ning
huvitatud sisulisest koostööst.
KADRI KÕIV,
lapsevanem

Võru bussijaama infotelefon 78 21018
www.werro.ee
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IX Urbanipäeva laat –
kihelkonnarahva kohtumispaik
Ootame Urbanipäeva laadale taas kauplema talutoodete
valmistajaid, istikukasvatajaid, käsitöömeistreid!
Nagu ikka, ei pea müügiplatsi eest raha maksma, küll aga
ootame igalt müüjalt üht oma toodet laadaloteriisse. Väga
oluline on ka eelregistreerimine, siis teame laadaplatsi suurust
paremini planeerida.
Toimub traditsiooniline koduveinikonkurss. Võitja saab
auhinnaks käsitöömeene ja kõik osalejad saavad suu
magusaks, aga põhiline on ikka võimalus tutvustada
laadalistele oma õnnestunud veinitegu.
Õpitubades saab sel aastal teha pakutrükki. Koos Olustvere rahvusliku puutöö õpilastega saab teha tohutööd,
vilepilli, kilgipilli ja pisikesi ummikuid (ühepuunõusid).
Esinejate hulgas on meie sõbrad Urvaste külakapellist,
ootame ka teisi isetegevuslasi! Kell 11 astub improviseeritud
laadalavale Kaunimate Aastate Vennaskond.
Et laat nii sel kui järgmisel aastal ikka korda läheks, on
palavalt oodatud kõik annetused. Kogume neid kohapeal,
aga toetused on oodatud ka Urvaste Külade Seltsi
annetuskontole 10402016676003. Oma panuse laada
õnnestumisse on andnud Urvaste vald ja Kultuurkapital.
Täname Urvaste kogudust külalislahkuse eest.
AIRI HALLIK-KONNULA
uks@urvasteseltsimaja.ee
tel 520 6001

MAI
95
LEIDA PÄHN
80
VIRVE POST
HEINU ANTSOV
75
RAIVO DANIEL
70
SIIRI KUBI
JUUNI

Müün lõigatud küttepinde, hinnaga 23-25
€/rm + käibemaks.
Põhimõõt on 40 cm,
vajadusel muud
pikkused." Tel 56 086
188 Raivo Teenus OÜ

siin võiks olla
SINU
KUULUTUS

Kui keegi
keegi soovib,
soovib,
Kui
et tema
tema sünnipäeva
sünnipäeva
et
EI avaldataks
avaldataks Antsla
Antsla
EI
valla lehes,
lehes, siis
siis palume
palume
valla
sellest teavitada
teavitada valla
valla
sellest
sotsiaaltöötajaid.
sotsiaaltöötajaid.

85
ROMAN VAREND
EHA-ELLEN PLOOM
LAINE UIBO
HELDI PÜVI
ILME KASAK
HILDA PALTSER
80
HELJU ZIMMERMANN
75
MIHHAIL GAVRIŠ
ANATOLI MAHNITSKI
HELJU TUUSOV
EVGENY GUBENKO
70
TIIT KAABEL
ARNOLD MORGENSON
SAIMA VAIKSAAR
MARE VAINO
LIIVI LIBBA

Urbanipäeva laat
30. mail Urvaste kirikupargis
• Kell 8 lipu heiskamine ja avapalvus
• Kell 9 valime parima KODUVEINI.
Tule, osale! Eelistame sildiga pudeleid,
kus on ka veinimeistri nimi
• Kell 9.30 Kultuuriline hoburetk
koguduse maadel koos Aivar
Kroonmäega
• Õpitoad kell 10:
- Pakutrükk
- Puutöö
• Pannkoogid, laadaloterii
• URVASTE KÜLAKAPELL
•

kell 11 KAUNIMATE AASTATE
VENNASKOND

•

Esinejatele saab teha annetusi
nii laadaplatsil kui
Urvaste Külade Seltsi annetuskontole
EE051010402016676003
Laadarahana kehtib ka Urban
(pannkook = 1U, loterii = 2U).

•

Urbanipäeva laata korraldab Urvaste Külade Selts.
Tel 520 6001 (Airi) uks@urvasteseltsimaja.ee
Kultuuriprogrammi toetavad Urvaste vald ja
Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp

Küljendus: Kuhjakurv OÜ • Trükk: Paar OÜ
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