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Antsla kesklinna piirkonna
maastikuarhitektuurse ehitusprojekti
eskiisi avalik väljapanek
Eskiisprojektiga on võimalik tutvuda
17.05.2021 - 30.05.2021 Antsla valla
kodulehel ning vallamajas keskkonnaspetsialisti kabinetis vastuvõtuaegadel.
Kirjalikud ettepanekud palun esitada e-posti aadressil liana@antsla.ee.
Eskiisprojekti avalik arutelu toimub 1. juunil 2021 kell 17.00. Asukoht täpsustamisel.

Antsla kesklinna projekteerimise
eesmärgiks on Antsla kesklinna piirkonna atraktiivsuse tõstmine ja esindusliku, omanäolise, mitmekülgse
ning stiililiselt tervikliku linnaruumi
loomine, erinevatele objektidele parima asukoha leidmine.
Projektala hõlmab Kesklinna parki,
Veski tn lõiku Põllu tn ja Kreutzwaldi
tn vahelisel lõigul, lipuväljaku ala,

Kaasav eelarve 2022

Juba viiendat aastat esitati Antsla
vallas ettepanekuid kaasava eelarve
ideevooru. Ikka eesmärgiga selgitada välja, mida valla elanikud teeksid
20 000 euroga. Ettepanekuid laekus
taaskord meeldivalt palju - 13. Suur
aitäh kõigile ettepanekute esitajatele.
Kaks neist, „Vana-Antsla tänavad
korda“ ja „Kergliiklustee Vana-Antslast Antslasse“, ei vastanud kaasava
eelarve tingimustele eelarve mahu
(20 000 €) ja ellu viimise perioodi
(2022. a) osas. Nimetatud tingimustele mittevastavuse tõttu need ettepanekud sügisesse hääletusvooru ei lähe.
Ettepanek paigaldada Kobela aleviku sissesõidule lamavpolitseinik ei
ole teostatav Maateeameti nõusolekuta. Kui Maanteeameti arvates on
ettepanek põhjendatud paigaldavad

nad selle sinna ise. Mistõttu ka see
ettepanek hääletusvooru ei lähe.
Ettepanekud „Uhtjärve ujumiskoha edasi arendamine“ ja „Uhtjärve
puhkeala arendamine“ on olemuslikult sarnased ning ettepaneku esitajad selgitavad omakeskis välja kuidas
täpsemalt edasi minnakse ja milliseid
tegevusi selleks kavandatakse. Hääletusvooru läheb neilt ühisidee.
Teise sarnaste ehk nn ühte auku
ettepanekute grupi moodustavad
„Auku teha noortele vinge kogunemiskoht“, „Vabaõhuteatri ehk Amfiteatri rajamine Antsla keskuses asuvasse auku“ ja „Vabaõhu paviljoni
ehitamine“. Tuleb nendegi ettepanekute esitajatel kokku istuda ja arutada, kuidas ja milliste tegevustega
edasi. Et mitte kandideerida sügisel

ringristmikku ning Põllu tänavat Jaani
tn ja Veski tn vahelisel lõigul.
Projekteerimisega lahendatakse
lipuväljaku kujundus, jalakäijate liikumisteed, mänguväljak, välikohviku ala, noorteala, veoautode parkimine Põllu tänaval jm lähteülesandest
tulenevad eesmärgid, mis on näha
ülal eskiislahendusel.
Antsla Vallavalitsus

kaasava eelarve hääletusvoorus teineteise vastu.
Ettepanek „Raamatukogu silmad
särama!“ läheb sügisel teisele katsele nagu ka „Avaliku ruumi videokaamerate paigaldamine”. Ettepanek
„Antsla kesklinna paigaldatav väliekraan“ on aga veteran, minnakse lausa kolmandale katsele. Kas kolm ka
kohtu seadus on, näitab sügis.
Nimetamata on veel ettepanekud „Harivad pesakastid ja linnuvaatlus platvorm Uue Antsla mõisaparki“
ning „Kaasaegsem bussiootepaviljon
Antsla turu juurde“, mis samuti hääletusvoorus osalevad.

oleks naabritel võimalik kiiresti välja
selgitada probleemne korter, edastada
info Häirekeskusele ja seeläbi päästjad, kiirabi, politsei suudaksid ilma
aega kaotamata jõuda abivajajani.
Tänane probleem on see, et pigem
vanemates korterelamutes ei ole koridoride vaheustel ja korteritel numbreid või numbrivahemikke uste peal
või nende kõrval.
Numbrite suurusele, kujule või
asukohale nõudeid esitatud ei ole.
Oluline on see, et kogu teekond välisuksest korteriukseni oleks tähistatud numbritega üheselt arusaadaval
moel. Sama kehtib korrusenumbrite
kohta.
Palume edaspidiselt pöörata antud

Uus võimalus
Tänavu 11. mail ostis Antsla vald Eesti Vabariigilt 11,14 hektarit tootmismaad Antsla ja Kobela vahel, et anda võimalus ettevõtjatel ehitada tootmishooneid ja arendada äritegevust. Hetkel on seal põllumaa, kuid üldplaneeringuga on see ettenähtud tootmismaaks. Oleme eelnevalt samamoodi
ostnud maad Kobelas ja hoonestusõigusega on seal tegutsemas kaks ettevõtet. Kõik see protsess maa omandamisest detailplaneeringute kehtestamise ja tootmishoonete valmimiseni võttis aega rohkem kui kümme aastat.
Uue ala arendamine võtab samuti kindlasti aastaid aega, kuid annab võimaluse huvitatud ettevõtjatel mõtteid sättida, et alustada või laiendada oma
ettevõtlust Antslasse.
Kogu tootmine ja äri ei mahu pealinna ega suuremate keskuste ümbrusse ja kindlasti on ettevõtlike ärimehi, kes näevad plusse oma äritegevuse
Antslasse toomiseks. Antsla vald koostab kinnistu kasutamise ettevalmistamiseks detailplaneeringu ning püüab regionaalprogrammide toetusega
lahenda mahasõidud riigimaanteelt kinnistule. Kinnistu asub atraktiivses
kohas päikesepargi jaoks, kuid sellise arengu oleme tagasi lükanud, sest
eelistame eelkõige tootmisega seotud tegevusi, mis annaks võimaluse luua
töökohti. Päikesepark on väikese tööhõivega arendus ja selleks tuleb vallas
leida teisi kinnistuid.
Palume huvilistel lahkesti ühendust võtta Antsla Vallavalitsusega, et
arutada üheskoos kuidas saaks Maratinurga kinnistu sihtotstarbeliselt kasutusele võtta, seda ikka Antsla valla hea käekäigu nimel.
Kurmet Müürsepp
abivallavanem

Kalev Joab
arenguspetsialist

Vallavolikogu

Kortermajas peavad olema välisuksed,
vaheuksed ja korteriuksed numbritega tähistatud
Päästeamet teavitab, et alates
01.03.2021 jõustus siseministri
30.03.2017 määruse nr 17 „Ehitisele
esitatavad tuleohutusnõuded“ muudatus § 51 lg 4, kus nii alles ehitatavatele kui ka olemasolevatele kortermajadele kehtib nõue, et kortermajas
peavad olema välisuksed, vaheuksed
ja korteriuksed numbritega tähistatud. Samuti peavad büroohoonetes ja
kortermajades olema tähistatud korrused alates kolmandast.
Vastav nõue on tingitud eelkõige
vajadusest tagada operatiivteenistustele kiire reageerimine elanike/
kodanike elu, tervise ja vara kaitseks
ajakriitilistes situatsioonides. Teisisõnu, et näiteks korteritulekaju korral

Konkursil osalemiseks võib
esitada oma kinnistut iga
Antsla valla elanik, asutus, ettevõte või organisatsioon, samuti ootame infot mõne teise
silmahakanud hooldatud ja kauni kinnistu
kohta.
Infot kaunite kinnistute kohta ootame kuni 9. juunini 2021:
telefonil 5349 2922 või e-posti aadressil liana@antsla.ee

muudatusele korteriomanike ja korteriühistute tähelepanu
ning jälgida seda ehitusprojektide
kavandamisel või kooskõlastamisel.
Päästeamet omalt poolt teavitab
veel ka teisi operatiivteenistusi, koostööpartnereid, kohalikke omavalitsusi ja teeb vastava teavituse läbi meedia.
Määrus on leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021013
PÄÄSTEAMET
Raua 2 | 10124 Tallinn
www.rescue.ee
www.facebook.com/paasteamet

Vallavolikogus otsustati:
20. aprillil toimunud volikogu istungil:

• andis SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots ülevaate SA

Võrumaa Arenduskeskus tegevusest;
• kehtestati Antsla Valla Kultuurikeskuse põhimäärus;
• muudeti Antsla Vallavolikogu poolt 29.01.2019 kehtestatud määrust nr 2
„Antsla Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate koosseisude kinnitamine ja töötasustamise aluste kehtestamine”;
• kehtestati Kuldre Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord;
• muudeti Antsla Vallavolikogu poolt 26.02.2019 kehtestatud määrust nr 8
„Kuldre Kooli põhimäärus”;
• kehtestati Antsla Linnaraamatukogu põhimäärus, Haabsaare Raamatukogu põhimäärus, Kuldre Raamatukogu põhimäärus, Linda Raamatukogu
põhimäärus, Tsooru Raamatukogu põhimäärus, Urvaste Raamatukogu põhimäärus ja Vaabina Raamatukogu põhimäärus.
Protokolliga saab tutvuda Antsla valla avalikus dokumendiregistris,
link: antsla.kovtp.ee/volikogu-istungite-protokollid
Helle Savi
volikogu sekretär-registripidaja
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Rahuloluküsitlus 2020 – millega rahul

Kui eelmises vallalehe numbris oli välja toodud teenused, millega rahul ollakse, siis käesolevas artiklis
soovime välja tuua need valdkonnad, millega nii rahul ei olda. Vastused 2020. a rahuloluküsitlusel olid
võrreldavad 2012. ja 2016. a läbiviidu tulemustega.
Enim ei olda rahul pangandusteenustega ning teede
olukorraga. Tuletame meelde, et vastajaid oli kokku
207.
Küsimustikus paluti vastajatel nimetada kolm olulisemat probleemi, mis
tuleks Antsla vallas esmajärjekorras
lahendada ning koostatud on lühikokkuvõte viiest probleemsemast valdkonnast, milledest enim tõusis esile
valdkond TEED.
Palusin Antsla vallavanemal lühidalt kommenteerida ja anda endapoolsed selgitused valdkondade kohta kus probleemid märgatavamad.

korra aastas. Taberlaane kruusatee
võiks saada kruusavabaks. Asulate
majadevahelised teed on auklikud.
Kõrvalteed kehvad: Lusti-Kobela
ja Kobela-Antsu-Kuldre. Kõnnitee
Antsla tervisekeskuse juurest (samal
teepoolel) võiks ikkagi Hauka Konsumini asfaldist olla mitte porimülgas. Avada teine ülesõit, et vähendada
Pärna tn koormust kuna seal puudub
ka kõnnitee liikumine on seal ohtlik.

Avo Kirsbaum, vallavanem: Mul
on hea meel, et rahulolu küsitluses
osales nii palju vastajaid. Saadud
andmete põhjal on natukene lihtsam
otsuseid teha ja neid põhjendada.

Avo Kirsbaum, vallavanem: Antsla
vallas on kohalikke teid ja tänavaid
kokku ca 246 kilomeetrit. Eelmisel
aastal panustas Antsla vald teede
korrashoidu ja investeeringuteks kokku 572 000 eurot. Käesoleval aastal
oleme eelarvesse planeerinud 560
000 eurot. Riik eraldab omavalitsusele nende teede korrashoiuks iga-aastaselt ca 235 000 eurot. Riigi poolt
eraldatava raha eest saab teostada
talvel lumetõrje ja suvel tolmutõrje,
hööveldada teid kaks korda aastas,
niita teeääred ja parandada mõne
truubi. Vähemalt teise sama palju
lisab vald, et oleks võimalik teedele

Vallateede hooldus –ja sellega
seonduvaid probleeme on kirjeldatud 40 korral. Teed on aukus,
hooldamata, libedusetõrje puudulik
jne. Antsla linna kõnniteed! Jätkata kruusateede musta kattega katmist
nt Kaika-Litsmetsa lõik. Kruusatee
Vaabinast Urvastesse vajab tolmuvaba katendit. Enam võiks tolmuvabu lõike olla, hööveldatakse ainult

kruusa vedada, teha teekatte remonti
ning rajada kergliiklusteid. Kruusateede taastusremonti investeeriti eelmisel aastal 72 000 eurot. Igal aastal
on kruusateid ja tänavaid järg-järgult pinnatud või viidud asfaltkatte
alla. Näiteks, käesoleval aastal pinnatakse üle 4 km varasemalt mustkatte alla viidud teid, selleks et katte säiliks ning teed ei muutuks väga
auklikuks. Lisaks pinnatakse veel
4 km kruuskattega teid ja tänavaid
Antslas, Kobelas, Kuldres, Tsoorus
ja Uue-Antslas. Kindlasti tuleb kruusateede remonti ka edaspidi jätkata.
Mõistan, et rahul ei olda ka riigiteede hooldamise ja korrashoiuga. Alati
kui keegi on pöördunud vallavalitsuse poole, siis oleme need ettepanekud
edastanud Transpordiametile või
riigiteede lepingulisele hooldajale.
Ühtlasi oleme teinud Transpordiametile ettepanekuid riigiteede mustkatte
alla viimiseks, nagu Haabsaare-Saru
ja Urvaste kalmistu tee.
Ühistransport oli probleemiks
enam kui 20 juhul. Bussiliiklus
võiks Antsla-Tartu vahel olla tihedam
ja läbima ka Vaabina! Pühapäeval on
bussiühendus Võru ja Valgaga katastroofiliselt vilets. Pandagu või tasuline
liin käima! Bussitransport on pea olematu. Bussiliiklus Kobela-Antsla on
olematu. Võimalus käia arstil ja valla
keskuses – transport. Õpilaste transport (Lusti küla)! Ühistransport, rongiga ühendada. Vana-Antsla lapsed
saavad ainult 1 bussiga koju. / Antsla

Vallavalitsus: tegelikult on väljuvaid
busse 5. / Kui vanemal auto puudub siis väikesel lapsel erakordselt
pikk päev ja pikapäevarühm ei toimi
ammu enam nii nagu peaks. Hommikune bussiring Kobela lastele võiks
käia ikka külapoe juurest. Transpordi
ühenduste tihendamine Antsla linna ja piirkondade vahel. Kella 13.35
buss ei sõida Kuldresse - saaks käia
poes ja apteegis.
Avo Kirsbaum, vallavanem: Ühistransporti korraldab maakondlikel
liinidel Kagu Ühistraspordikeskus,
kelle koordineerida on osalt ka sotsiaaltransport. Lisaks korraldab
Antsla vallavalitsus õpilas- ja sotsiaaltransporti ning on Tsooru suunal
toimib kaks avalikku liini, mis toob
Tsooru kandi inimesed poodi, juuksurisse ja raamatukokku ning viib need
natukese aja pärast koju tagasi. Isiklikult arvan, et ühistransport liigub
hajaasustuses juhtumipõhiseks, see
tähendab kliente teenindatakse vastavalt vajadusele, näiteks kui on vaja
minna poodi, apteeki minna või perearsti külastada, siis tuleb „takso”
järgi ja viib kliendi kohale ja pärast
tagasi. Eks aeg annab arutust!
Sellel korral oli märgatavalt palju
kirjeldatud probleeme Vana-Antslas, ligi 20 juhul. Nende ühine nimetaja on: olematud teed korterelamute
vahel, amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonisüsteem, liiklusohutuse
parandamisest tulenev vajadus kerg-

liiklustee järele Vana-Antsla ja Antsla
vahel.
Avo Kirsbaum, vallavanem: Käesoleval aastal on Antsla vallavalitsus
luubi alla võtnud tegeleda Vana-Antsla elukeskkonna parandamisega.
Alustatud on Tammiku tänava projekteerimisega ning kui kõik laabub ning
vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks saadakse toetust,
siis plaanitakse töödega alustada nii
pea kui võimalik. Lisaks rajatakse
Vana-Antslasse avalik mänguväljak.
Sotsiaalvaldkond tahaks ilmselt
igas KOV-is parendamist (nimetatud 11 korda). Suunata tähelepanu
ka üksikute vanainimestele. Luua
võib olla mõni toetav MTÜ. Sotsiaalmaksust makstav toetus napsutajatele
on minu arust liiast. Pole ju saladus,
et abiraha nad sihtotstarbeliselt ei kasuta. Puuetega inimest ligipääs Antsla kultuurimajja. Väga kahju, et ei
panustatud oma valla erivajadustega
inimeste probleemi - elada oma vallas ja lasta ehitada psüühikahaigetele
majad. Ma ei oska küll hetkel öelda
kellele kuulub Vana-Antsla kompleks, aga seda võiks tõesti kasutada
sotsiaalsete teenuste keskusena noortest - eakateni. Pöörata enam tähelepanu puuetega noortele. Kes nendega
tegeleks, et noor ei jääks eluaegseks
ülalpeetavaks. Erivajadusega laste
õppe-ja kasvatustöö toetamine igal
haridustasandil. Alushariduses vastava koolitusega tugiisikute tagamine

Uue-Antsla pargi arengutest
2013. a valmis Urvaste Vallavalitsuse tellimusel Uue-Antsla pargi kujundusprojekt, milles hinnati puude
seisukord pargis ning nähti ette raied
ning vaadete avamine, samuti projekteeriti pargiteed ja erinevad asukohad
mitmesugustele tegevustele pargis.
Selliste projektide eesmärk on üldiselt, et hooldustöödeks ning rekonstrueerimiseks taotleda lisarahastust.
Kujundusprojekti alusel taotles
Urvaste Vallavalitsus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt rahastust
Uue-Antsla pargi hooldustöödeks
2016. aastal, mille tulemusel viidi läbi raied, võsalõikus ja kändude
freesiminine 2017. aastal.
Vahepeal on mitmete tormide tõttu murdunud pargis päris palju puid,
tormimurru koristamisega tegelesime
2020. aastal. Samal ajal sai võsa eemaldamisega avatud ka vaade tiigile.
2020. a taotles Antsla Vallavalitsus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt rahastust hooldustöödeks, mis
viidi läbi 2021. a talveperioodil.
Hooldustööde käigus eemaldati
kuivanud oksad 111 põlispuul, võeti maha kuivanud puid, raiuti võsast
välja tagumine pargiosa ning koguti
kokku varasemate tormide poolt murtud puude kännud.
Praeguseks on park juba avaram
ning ka tagumised osad näevad rohkem pargi kui metsa moodi välja.

Uue kergliiklustee ääres kasvavad
puud on liiklejatele ohutumad.
Maanteeäärsete alleede hoolduse
korraldas Transpordiamet. Kahjuks
ei õnnestunud ellu viia vahtraallee
tervikuna uuendamist, sest Keskkonnaameti poolt hooldustöid kooskõlastanud ametniku arvates võib tugevasti kahjustatud puid veel säilitada.
Kuigi juba aastaid pole võimalik
taotleda rahastust parkide rekonstrueerimiseks, siis on Uue-Antsla parki lisandunud erinevaid kasutusvõimalusi tänu erinevatele projektidele.
Kaasava eelarve toel on rajatud
mänguväljak ja paigaldatud paar välitrenažööri.
MTÜ Kaksküla poolt on kirjutatud kohaliku omaalgatuse programmi rahastustaotlus lisatrenažööride
muretsemiseks, et valijõusaali osa

laiendada ja pakkuda mitmekesisemaid võimalusi
treenida turvaliselt värskes
õhus. Kolm aastat tagasi sai
parki püsti pandud 9 korviga
discgolfi rada, sel suvel on
plaanis välja ehitada korralik 18-rajaline discgolfi park
koos rajakaartidega, mis
annaks võimaluse korraldada juba kõrgema tasemega
võistlusi. Plaane on veelgi
- renoveerimisele läheb rahvamaja esine purskkaev ja
loodame, et juba suve lõpuks saab
nautida vee vulinat.
Samuti korrastatakse purskkaevu
ümbrus ja moodustatakse teeradade
ja pinkidega olemasoleva mänguväljaku ja välijõusaaliga ühtne terviklik
puhkeala, kus nautida Uue-Antsla
pargi liigirohket floorat ja faunat.
Et paremini selle viimasega tutvuda, on kaasava eelarve hääletusele
esitatud projekt, et järgmisel suvel rajada Uue-Antsla parki vahva lindude
pesakastide rada, kus lapsed (ja miks
mitte ka täiskasvanud) saavad oma
loodusteadmisi täiendada. Kavas on
lammutada ka sissesõidutee ääres
vana lagunenud hoone, selleks on tellitud hoonele lammutusprojekt.
Kati Velner
Liana Neeve
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ei olda
abivajajale või tugiisikule koolituse
võimaldamine.
Avo Kirsbaum, vallavanem: Sotsiaalvaldkonnas pole inimesed käed
rüppes istunud. Valminud on perearstikeskus, mida meil kõigil on hea
ja turvaline külastada. Alates 2019.
aastast töötab Antsla Vallavalitsuse struktuuris perede ja üksikisikute tugiisik. Tugiisiku ülesandeks on
raskustesse sattunud peresid igapäevaelu toetamisel, ametiasutustel asjaajamise korraldamisel ja ka võlanõustamisel. Tänaseks on abi ja tuge
saanud juba kümned pered. Päästeameti toel on korda saanud mitmed
tuleohtlikud kodud. Käesoleval aastal jätkatakse Antsla vallas Sotsiaalkindlustusameti algatatud pilootprojektiga Isikukeskse erihoolekande
teenusmudeli rakendamine kohalikus
omavalitsuses (ISTE) toetavate teenuskomponentide osutamisega 15-le
psüühilise erivajadusega inimestele.
Teenuseid osutatakse koostöös MTÜ
Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste
Keskusega, kelle spetsialistid - psühholoog, füsioterapeut ja logopeed
nõustavad meie inimesi Antsla Tervisekeskuses. Tegevusjuhendaja juhendab ja nõustab projektiga liitunud
inimest nende kodus igapäevatoimingutega ja haigusega hakkamasaamisel, abistab ametiasutustes asjaajamistel ning toetab töö ja vabaaja
tegevuste leidmisel. Käivitunud on
Võru- ja Põlvamaal sotsiaaltranspordi projekt, mille abil loodetakse välja

töötada hästi toimiv sotsiaaltransporditeenuse osutamise mudel ning
tehnoloogilised lahendused, et tulevikus seda teenust kvaliteetselt osutada. Sotsiaaltransporditeenus on ette
nähtud raske või sügava puudega
isikule, kes oma puudest tingituna ei
ole suuteline kasutama ühistransporti. Sotsiaaltranspordi teenuse hinnad
kliendile on järgnevad: sõit teeninduspiirkonnas (Võru- ja Põlvamaa)
3 eurot, teeninduspiirkonnaga piirnevatesse maakondadesse (Tartu- ja
Valgamaa) 8 eurot ja muu Eesti 20
eurot. Täpsem info sotsiaaltöö spetsialist Malle Kodult, tel 7855378
või 53421577. Lisaks on käivitumas VESTA projekt, mis on suunatud
vaimse tervise häirega eaka ja tema
perekonna toetamiseks. Projekti eesmärk on parandada vaimse tervise

häiretega eakate toimetulekut oma
kodus ja nende lähedaste võimalusi
osaleda tööturul. Käesolevaks ajaks
on lõppenud kodukohanduste projekt,
mille abil toetati 14 liikumisraskusega isikut, et parandada nende elamise ja liikumise tingimusi. Antsla
Vallavalitsus loodab tulevikus oma
vahenditest ka edaspidi liikumisraskustega isikutel kohandusi teostada
ja osaliselt hüvitada. Kindlasti on ka
sotsiaalhoolekandes arenguruumi,
aga siin saame me kõik midagi ära
teha. Oluline on märgata abivajajat
ning sellest märku anda.
Nagu eelmistel kordadel nii ka
nüüd oli kirjeldatud rahulolematust (11) valla ametnikega. Ei olda
rahul ametnikega kes võiksid suhelda
rohkem inim- kui paragrahvi keeles.

Puudub inimene kelle tööülesannete
hulka kuulub SPORDI korraldamine,
jälgimine, reklaam jne. Miks panin,
et mul pole võimalusi kaasa rääkida vallaelu korraldamisel- lihtsalt ei
kuulata, ollakse vanas kinni ja leitakse ikka vastus, et pole võimalik!
Avo Kirsbaum, vallavanem: Öeldakse ikka, et kriitika teretulnud ja
edasiviiv jõud! Olen, seda meelt, et
Antsla valla teenistujad on selleks,
et elanikke aidata ja pakkuda välja
lahendusi. Samas peab arvestama
sellega, et seadused on meile kõigile
ühte moodi täitmiseks. Eks asjadest
saadakse erinevalt aru ning sealt ole
ka lahkhelid kerged tulema. Soovin,
et lahkhelid saaksid ilma suurema tüli
ja kohtuistungiteta lahendatud.
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Lisaks nimetatud probleemide top
viiele oli küsitluslehtedel nimetatud
veel, enam kui 55 erinevat kitsaskohta vajaksid lahendamist. Nii mõnedki
neist pole omavalitsuse korraldada,
mõni on juba ellu viidud (noortekeskusele suuremad ruumid). Paljud on
meie endi (inimeste) ühiste toimetamistega lahendatavad (korteriühistutega seonduv, aktiivsem seltsi- ja
külaelu) või siis eraettevõtluse lahendada (autopesula, apteek).
Vallavalitsus tänab kõiki rahuloluküsitluses osalenuid ning püüab
omalt poolt teha kõik, et probleemidele lahendus leida. Täpsem ülevaade
rahuloluküsitlusest valla veebilehel
www.antsla.ee/olulisemad-arengudokumendid
Avo Kirsbaum, vallavanem: Vallavalitsus peab jälgima valla terviklikku
arengut. Korras tuleb hoida ka seda
vara, mis on juba valmis ehitatud
või värskelt rekonstrueeritud. Lisaks
tuleb tagada teenuste toimepidavus
nagu lasteaiad, koolid, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, noorsootöö, raamatukogud jne. Korraldatud peab
olema vee-, kanalisatsioonisüsteemide korrashoid ja nende arendamine.
Lahendatud heakord, jäätmehooldus,
ühistransport ning valla teede ja tänavate korrashoid.
Usun, et küsitluse teel saadud
vastused aitavad hinnata tehtud tööd,
tõsta valla ja riigi poolt pakutavate
teenuste kvaliteeti ning juhtida paremini investeeringuid. Tänan kõiki,
kes on annavad oma panuse, et Antsla vald oleks HÄÄ VÄEGA KOTUS!
Kalev Joab
arenguspetsialist

Antsla Tarbijate Ühistu tugevdab oma liikmete lojaalsusprogrammi

Antsla vald 30 ja Meistrite päev

Antsla Tarbijate Ühistu muudab alates
1. juunist oma liikmeprogrammi ning
hakkab seniste ühekordsete soodustuste asemel andma oma liikmetele
igakuiselt topeltboonuseid kõikidelt
ostudelt, mis ühistu kauplustes tehakse.
Antsla Tarbijate Ühistu juhataja
Roman Provotorov: “Muudatusega
soovime eelkõige teha soodustused
kättesaadavamaks rohkematele liikmetele, senine 10% ost jaani-ja jõulukuul on ajale jalgu jäänud, sest iga
aastaga kasutas seda võimalust üha
vähem liikmeid, samuti jätsid osa liikmeid realiseerimata kinkekaardi, mida
väljastasime septembris. Mõlemad
soodustused nõuavad samas palju käsitööd ja tekitavad kauplustes järjekordi, samuti ei ole võimalik neid teostada Nutikassas. Uus süsteem on meie
1400 ühistu liikmele mugav - ei pea
tegema muud, kui registreerima iga
ostuga Coop kliendikaardi, mida enamus meie liikmeid teeb juba ka täna.“
Kõik Coopi kliendikaardi (Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop
Panga pangakaart) omanikud saavad
oma ostudelt lisaks soodustustele ka
boonust. Kuu jooksul kogunenud boonuspunktid kantakse omaniku boonuskontole järgmise kuu 6. kuupäeval.
Alates 01. juunist 2021 kahekordistub Antsla Tarbijate Ühistu liikmete
boonus automaatselt nendelt ostudelt,
mis tehakse Antsla Tarbijate Ühistu
kauplustes. Boonused sõltuvad ostude

Pühapäeval 20. juunil 2021 kell 13-16 toimub Antsla kesklinna pargis ühisüritusena Antsla valla 30. sünnipäev ja Meistrite päev. See on aga alles
koostegemise algus, sest sel aastal on Meistrite päevale oodatud ka meie
naabervalla - Rõuge - meistrid oma toodete ja teenustega, nii teeme päeva
rikkamaks ja veelgi huvitavamaks.
Plaanis on erinevad töötoad, vahva mälumäng, ühe põneva näituse avamine kaupluse Pakler ruumides, suuremad ja väiksemad üllatused ning
loomulikult meistrite laat. Külla on oodata nii kohalikke kui eksootilisi
maitsemeistreid, töötubade tegemises löövad kaasa vanaemad ja noored.
Rõuge vallast tulevad lapsi rõõmustama ponid. Laadamelu vahel esinevad
kohalikud kollektiivid, seejärel sööme koos sünnipäevatorti ja päeva lõpetab Nedsaja Küla Bänd.
Kui oled huvitatud Meistrite päeval oma teenuste ja toodete tutvustamisest ja müügist, siis palun anna sellest teada helistades telefonil 5043391. Oodatud on nii käsitöö kui kohaliku toidu müüjad, aga ka teenuste pakkujad.
Kui sul on mõni vahva müügi või teenuse idee, siis võta ühendust!
Me väga loodame, et eelmisel aastal koroona tõttu ära jäänud Meistrite
päev saab koos Antsla valla sünnipäeva ja Rõuge meistrite osalusega sel
aastal toimuda ning on ka inimeste poolt sedavõrra oodatum. Siiski sõltub
ürituse toimumine sellest, millised piirangud 20. juunil kehtivad.
Ürituse korraldamist toetavad LEADER, Antsla vald, Rõuge vald, Eesti
Kultuurkapital, Antsla KSK.

Kui ostad ühes kuus
Boonuspunktid

99 €

299 €

499 €

500 €

1 000 €

5

10

15

20

20

Soodustuse %

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,0%

Soodustus €

0,5 €

3,0 €

7,5 €

10,0 €

20,0 €

Topeltboonuspunktid

10

20

30

40

40

Soodustuse %

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

4,0%

Soodustus €

1,0 €

6,0 €

15,0 €

20,0 €

40,0 €

Makstes Säästukaart Plussi või Coop Panga pangakaardiga teenid 10% rohkem
- maksimaalne soodustus topeltboonuse süsteemis on 4,4 %.

suurusest – mida rohkem kuu jooksul
ostad, seda suurem on Coopi ostuboonus, mida rohkem ostad koduühistu
poest, seda enam teenid topeltboonust.
Seega saavad täiendavatest boonustest
osa ka need liikmed, kelle ostusumma
nad siiani kinkekaardist ilma jättis.
Näiteks: Mari ja Karin on mõlemad Antsla Tarbijate Ühistu liikmed.
Mari ostab kuus 299 euro eest ja teenis
seni boonust 3 eurot kuus. Mari teeb
ostud Coop Tsooru kaupluses, seega
on tema boonus edaspidi 6 eurot kuus
(72 eurot aastas).
Karin ostab kuus 500 euro eest,
tema on seni kogunud boonust 10 eurot kuus, Karini kodupood on Antsla
Konsum, aga liikuva eluviisi tõttu
külastab ta ka teiste ühistute kauplusi, kust tuleb umbes pool tema boonustest. Alates juunist otsustab Karin
muuta oma ostukäitumist ja külastada

põhiostudeks veel rohkem oma koduühistu kauplusi, sest nii suureneb summa, mille boonus kahekordistatakse ja
ta võib saada boonust lausa 20 eurot
kuus (240 eurot aastas).
Naabrimehed Toomas ja Elmar
teevad kodus remonti ja ostavad
ehitusmaterjalid Coop Antsla Ehituskeskusest, suvekuudel on nende
ostusumma üle 1000 euro. Elmar on
Antsla Tarbijate Ühistu liige, aga Toomas mitte, seega on Toomase boonuse
summa Säästukaart Plussiga makstes
22 eurot, aga Elmaril 44 eurot kuus.
Kokkuvõte on lihtne – mida rohkem oste teeb Antsla Tarbijate Ühistu
liige oma koduühistu kauplustes, seda
suurem on tema võit igapäevaselt.
2020. aastal maksis Antsla TÜ oma
klientidele boonuseid 75854 eurot.
Antsla Tarbijate Ühistu

Evelyn Tõniste
Antslast, mis om üts hää väega kotus!
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Antsla valla leht

tasub teada

Turvalisus ja koduohutus
Antsla vallas päästjate vaates
Õnnetussurmade ja
vigastuste ennetamine on turvalise kogukonna loomisel võtmetähtsusega. Minu
päästeametis töötaToomas Sloog mise pikaajaline koLõuna päästegemus on näidanud,
keskuse Antsla
päästekomando et tuleohutusalase
pealik ennetustöö tähtsust
selleks ei saa alahinnata. Antsla päästjad, kes on nõustanud ligi kolmesaja kodu elanikke leiavad, et inimesed alahindavad ohtusid.
Avastati, et paljudes kodudes puudusid suitsuandurid, mis on elamus
kohustuslikud juba üle kümne aasta.
Suureks murelapseks on katkised küttekolded. Neid avastasime ligi ühes
kolmandikus nõustatud kodudest.
Samuti ei kasuta kõik eramajade omanikud kutselise korstnapühkija teenust, keda tuleb seaduse järgi hooldustöid
tegema kutsuma vähemalt kord iga viie aasta järel.
Kodunõustamised on parim moodus inimestele tuleohutuse reeglite ja ohutute käitumisviiside selgitamiseks. Ühtlasi saame koguda infot nende kohta,
kes üksi oma kodu ohutuse tagamisega toime ei tule. Meile on selles suureks
abiks Antsla valla sotsiaaltöötajad ja politsei, kes töö käigus puutuvad kokku
toimetulekuraskustes perede ja ohtlikus seisus majapidamistega. Esmalt saavad päästjad sellistes kodudes pakkuda otsest abi suitsuanduri paigaldamise
või seadme patarei vahetamisega.
Päästeameti ja Antsla vallavalitsuse koostöös on projektiga „Kodud tuleohutuks“ muudetud ohutumaks ja ühtlasi elamiskõlblikumaks üheksa väga
halvas seisus majapidamist. Ehitati uued ahjud, pliidid ja uuendati elektripaigaldisi. Antsla vald on üles näidanud tõsist huvi projekti panustamise suhtes,
et selle kaudu hätta jäänud koduomanikke abistada. Erilise tähelepanu all on
paljulapselised pered ja eakad, kes elavad sageli rahalises kitsikuses.
Alates 2022. aasta 1. jaanuarist muutub kõikides hoonetes ja kodudes, kus
kasutatakse tahkekütusega köetavaid seadmeid, kohustuslikuks ka vingugaasianduri paigaldamine. Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on lõhnatu, maitsetu
ja värvitu gaas, mis tekib mittetäieliku põlemise käigus. Vingugaas on inimestele ja loomadele mürgine. Kuna CO seostub hapniku transportimiseks vajaliku hemoglobiiniga 200 korda tugevamini kui hapnik ja kandub vere kaudu
kiiremini kudedesse laiali. Organism ei saa enam piisavalt hapnikku ning tema
tegevus on häiritud. Kõige tundlikum on hapnikuvaeguse suhtes aju, närvisüsteem ja südamelihas. Vingugaasimürgistuse saanu ei taju olukorra tõsidust, ta
on segaduses ega oska ennast päästa, kuigi tunneb, et temaga on midagi korrast
ära. Ärkvel olles ei pruugi inimene vingugaasi sümptomeid ära tunda ning une
pealt neid üldse tajuda. Meie igapäevaelus on enamasti vingumürgitusallikad
liiga vara kinni pandud ahjusiiber või halvasti tõmbav ahi. Mürgituse sümptomid olenevad sissehingatava vingugaasi kogusest:
Väikese koguse sissehingamisel võib tekkida pulseerimine oimukohtades,
uimasus, nõrkus, peavalu, tasakaaluhäire, kohin kõrvades, virvendus silmade
ees, jalgade nõrkus, iiveldus, oksendamine, pisaratevoolus, köhatamisvajadus.
Suurema koguse vingugaasi sissehingamisel võivad esineda nägemis- ja
kuulmishallutsinatsioonid, pulsi kiirenemine ning vererõhu tõus, tekib loidus,
unisus, teadvusekadu, hingamishäired;
Raske mürgituse korral kaotab inimene teadvuse, ajutegevus lakkab ja saabub surm.
Kõige tundlikumad on vingumürgituse suhtes lapsed, hingamiselundite ja
vereringehaigusi põdevad inimesed ning eakad.
Kutsume elanikke andma meile teada oma kodu ohutusprobleemidest. Kodukülastuse saab tellida ja nõu küsida infotelefonilt 1247. Siiski tuleks olla
julgem mõni kord abi saamiseks pöörduma hoopis lähema naabri poole. Küttekollete seisukorra hindajaks on parim kutsuda litsentseeritud korstnapühkija
või pottsepp, kuid abi võib küsida ka kohalikust päästekomandost või vallavalitsusest. Kõik nad püüavad lahenduse leidmisel aidata.
Statistika näitab, et Antsla vallas leiab aastas aset keskmiselt 85 päästesündmust, neist 17 tulekahju ja 25 liiklusõnnetust. Tegelik väljasõitude arv on ligi
kaks korda suurem, sest ohu tõsidust ei oska elanikud alati ise hinnata ning
selleks kutsutakse kohale päästjad. Viimasel neljal aastal on Antsla vallas tules
hukkunud kaks ja uppunud üks inimene. Põhjamaade tasemele jõudmiseks,
kus tules hukkunute numbrid on meie mõistes olematud, tuleb veel palju pingutada.
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Millal muutub kassi ja koera
pidaja loomapidajaks ning milliste
nõuetega tuleb arvestada
Kevadega käivad kaasas uued tuuled, nii ka sellel aastal. Seekord tõi
aprillikuu lõpp kaasa kohustused
paljudele lemmikloomade omanikele, sh koerte ja kasside pidajatele.
Nüüdsest tuleb selgelt eristada,
kas koeri ja kasse peetakse lemmikloomana või hoopis muul eesmärgil.
Lemmiklooma pidamiseks ei
peeta näiteks koerte ja kasside aretamist ning kasvatamist ja nende müümist või tasuta ära andmist.
Loomapidajad, kes tegelevad
loomade ajutise pidamisega, näiteks
loomapoed või hoiukodud ja varjupaigad, on nüüdsest kohustatud kõigist oma tegevuskohtadest teavitama
kui ettevõtjad. Sama peavad tegema
koerte ja kasside tulu saamise või
omandiõiguse üleandmise eesmärgil
teise riiki viimise ja toomisega tegelevad isikud. Loomatervise määruse kohaselt on ettevõtja isik, kes
vastutab loomade eest, sealhulgas
piiratud kestusega ajal, v.a lemmikloomapidajad ja veterinaararstid.
Loomapidajad peavad oma tegevusest teavitama. Kõige lihtsam
on seda teha e-PRIA kaudu, kus
pärast sisenemist ja esindatava valimist tuleb loomapidajal esitada
majandustegevusteade (Registrid
> Tegevuskohaga seotud taotlused
ja teavitused > Alusta uut taotlus >
Majandustegevusteade).
Majandustegevusteate peavad
esitama nii eraisikutest loomapidajad kui ka juriidilised isikud, kuna
tegemist on majandustegevusega.
Juriidilised isikud saavad teateid
edastada alates 28. aprillist 2021. a
ja füüsilised isikud alates 26. maist
2021 a.
Teavitust tehes tuleb esitada loomapidaja isiku- ja kontaktandmed
ning postiaadress, tegevuskoha asukoha aadress ja rajatiste kirjeldus,
seal peetavad loomaliigid ja looma-

de arv ning tegevussuun(a)d.
Juhul, kui esitatud andmed muutuvad, siis ära unusta neid registris
ka muuta, hiljemalt viie tööpäeva
jooksul.
Nendel isikutel, kes tegelevad
varjupaikadega ja kogumiskeskustega, kust koeri ja kasse viiakse teistesse riikidesse, on nüüdsest tegevusloakohustus. See tähendab, et tuleb
esitada tegevusloa taotlus. Seda saab
teha e-PRIA kaudu pärast e-PRIAsse sisenemist ja esindatava valimist
(Registrid > Tegevuskohaga seotud
taotlused ja teavitused > Alusta uut
taotlus > Tegevusloa taotlus).
Tegevusloa taotlusi on võimalik
esitada e-PRIAs alates 12. maist.
e-PRIAs esitatud tegevusloa taotluse andmed jõuavad samaaegselt nii
PRIA põllumajandusloomade registrisse kui Põllumajandus- ja Toiduametisse ning viimane kontrollib
nõuetele vastavust ka kohapeal.
Taotluses tuleb esitada loomapidaja
isiku- ja kontaktandmed ning postiaadress, tegevuskoha asukoha aadress ja rajatiste kirjeldus, seal peetavad loomaliigid ja loomade arv ning
tegevussuun(a)d.
Juhul, kui esitatud andmed muutuvad, siis ära unusta registrit planeeritavast muudatusest teavitada.
Sisuliste muudatuste puhul tuleb
seda teha enne muudatuse rakendamist, et Põllumajandus- ja Toiduamet saaks veenduda, et muudatused
ei mõjuta tegevusloa kehtivust.
Lisaks teavitusele ja vajadusel
tegevusloa taotlemisele peab iga
loomaomanik mõistma oma rolli ja
vastutust hoolealuste heaolu ja tervise tagamisel, kuna meie neljajalgsed
sõbrad ei saa ise selleks palju ära
teha.
Pea meeles, et vastutad oma hoolealuse:
• piisava söögi, joogi ja muu

heaolu eest;
• tervise eest, sh raviks määratud
ravimite andmise eest vastavalt veterinaararsti korraldusele;
• identifitseerimise, registreerimise ja vaktsineerimise eest.
Rohkem infot leiab Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehelt.
Kui mul on kodus üks kass ja
koer, kas ma pean ennast PRIA kaudu tegevusest teavitama? Selgelt
tuleb eristada, kas koeri ja kasse
peetakse lemmikloomana või hoopis muul eesmärgil. Juhul, kui pead
koera ja kassi lemmikuna ning ei
tegele koerte ja kasside aretamisega
ning kasvatamisega eesmärgiga neid
müüa või tasuta ära anda või ei paku
loomale hoiukodu, siis ei pea oma
tegevusest teavitama.
Kui minu koeral/kassil sünnib
pesakond, ja ma annan pojad soovijatele, kas pean end registreerima?
Jah, sellisel juhul tuleb oma tegevusest teavitada.
Kui minu kassil/koeral sünnivad pojad, kas ma pean PRIA kaudu
oma tegevusest teavitama? Juhul
kui kassil või koeral sünnivad pojad ning soov on need endale jätta,
siis teavitama ei pea. Küll aga tuleb
teavitada, kui kassi- või koerapojad antakse üle või müüakse uutele
omanikele.
Minu naabril on nö kassivabrik/
koeravabrik ja mulle tundub, et nende eest ei ole väga hästi hoolitsetud,
mida saab nende loomade heaks
teha? Esmalt tuleks naabri tähelepanu juhtida tema kohustustele. Kui
sellest ei ole abi, siis teavitada antud
naabrist Põllumajandus- ja Toiduametit.
Elen Kurvits
kommunikatsioonispetsialist
kommunikatsiooniosakond
Põllumajandus- ja Toiduamet
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Lustakad Lusti Lasteaia jalgratta matkad
Esimesele soojale kevadisele ilmale oli Lusti Lasteaia Sipsiku rühm
(5-6aastased) planeerinud jalgrattamatka Antsla laululavale. Teekond ei
olnud küll pikk, kuid rivis sõit kolmeteistkümne lapsega oli väljakutse
omaette. Sõit sujus väga hästi ning ei
juhtunud ühtki kokkupõrget – lapsed

olid oskuslikud „lenksukeerajad“.
Kaasa tuli lastel võtta ka piknikukotike, milles varustus oli väga hea –
kartulikrõpsudest ja kommidest kuni
lillkapsa ja õunteni. Laululava juures
vaatlesime putukaid ning prooviti,
kuidas on suure laulukaare all laulda.
Lapsed pöörasid õpetajate tähelepa-

nu sellele, kui palju prahti vedeleb
maas. Usinamad olid isegi valmis koristama hakkama, kuid polnud kohta
kuhu prügi panna ja prügikotti meil
kahjuks kaasas ei olnud. Lasteaeda
tagasi jõudsime rõõmsate ja õnnelikena ning hoolimata kõigest heast ja
paremast, mis juba piknikul söödud
sai, maitses lasteaia tublide kokkade
tehtud toit väga hästi ja lõunauni oli
mesimagus.
Lisaks lastele matkasid ka Lusti
Lasteaia töötajad, kellele lasteaia tervisedenduse töörühm oli planeerinud
samaks nädalaks jalgrattamatka. 11
matkaja teekond viis Lusti Lasteaia
juurest Kogre järve äärde, mis asub
umbes 10 kilomeetri kaugusel. Järve ääres peeti ka pisike piknik, mil
nauditi suurepärast ilma ja mõnusat
seltskonda.
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Karikatuurid distantsõppest

Karolin Kiidron ja Kerttu Kalda

Kati, Katre ja Kadri
Sipsiku rühma õpetajad

15. mai – kaunis päikeseline kevadpäev Kuldres
Ürituse motoks kujunes päikesekella
lemmikmõte: Mina näitan vaid päikselisi tunde.Nii saigi plaanitud piknik
peetud. Korraldajatena tõdeme – oli
tore ja rõõmus päev. Kuidas osalejad
tunnevad, eks see tagasiside tasapisi
tuleb.
Mis meile korraldajatena eriti
rõõmu tegi?:
• osavõtjaid jagus päris pisikestest „kuldsete prouadeni“
• piknikule kohaselt olid olemas
„tekkidel nautlejad“
• toredad esinejad koos vahvate
üllatustega
• ühtviisi „popid“ olid nii raamatud kui käsitöö
• taaskasutuse teema sai esimesele korrale kohaselt väikese alguse
Täname käsitöömeistreid, kõiki

Marite Kattai ja Helen Liibert

esinejaid ja abilisi, heade soovidega
külalisi, Vahtrasalu kohvikut.
Järgmiste kohtumisteni.
Juunis plaanime külastust Tartu

botaanikaaeda ja laevasõitu Emajõel
– kui olud lubavad.
Saima, Ene, Riina ja Anni

Hea lapsevanem!

Teade
Kutsume üles tunnustama täiskasvanud õppijaid
Kutsume üles kuni 30. maini esitama
kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab
esitada neljas kategoorias - aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja
aasta õppijasõbralik tööandja.
Ootame kõiki inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid inimesi,
kes on jätkanud täiskasvanuna katkenud haridusteed või omandanud uue
eriala ning seeläbi muutnud oma elu.
Võru maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatori sõnul on annab
konkurss võimaluse esile tõsta õppivaid täiskasvanuid, õppimist väärtustavaid organisatsioone ja kogukondlike õppimist soosivaid tegusid.
Eelmisel aastal esitati Võru maakonda 23 kandidaati. Mõelge ehk on teie
tutvusringkonnas mõni tubli õppija
või väärib tunnustust mõni koolitaja,
kelle koolitusest hiljuti näiteks veebis
osa saite või vääriks tunnustust hoopis teie tööandja, kes on pakkunud
enesetäiendamise võimalusi. Märgakem ja tunnustagem oma maakonna
inimesi!
Eelmise aastal oli meie maakonna aasta õppija ning vabariigis rahva
lemmik Kerli Kõiv, kelle sõnul on

täiskasvanuna õppimine muutnud
tema elu paremaks.
Lisaks soovime konkursiga tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid
kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi.
Aasta õpiteo kategooriasse sobivad
kogukondlikud õppimist edendavad
ja toetavad tegevused, kus löövad
kaasa aktiivsed kogukonna liikmed.
Konkursi raames otsime ja tunnustame ka täiskasvanute koolitajaid,
kes on koolitajana tegevad avalikus,
era- ja/või kolmandas sektoris ning
kes toetavad täiskasvanud inimeste
enesearengut indiviidi, kogukonna ja
ühiskonna tasandil.
Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovime esile tõsta neid
organisatsioone, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse õppima, luuakse tööpraktika võimalusi ning soodustatakse
mitmekesist karjääri, sh oskuste kaasajastamist, investeeritakse töötajate
ümberõppesse.
Kõigi maakonna kandidaatide
seast selgitatakse välja maakonna
esinumbrid, kes saavad tunnustatud
maakonna tänusündmusel sügisel.

Jenny-Ly Hillak

Maakonna laureaatide seast teeb
valiku üleriigiline komisjon. Aasta
õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 8. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis
on traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast. Aasta õppijasõbralikku
tööandjat tunnustatakse 14. oktoobril
Eesti Tööandjate Keskliidu majas toimuval sündmusel. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 24. korda
ja selle eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine.
Tunnustamine toimub Euroopa
Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames. Konkursi korraldab Eesti Täiskasvanute
Koolitajate Assotsiatsioon koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Eesti Tööandjate Keskliidu ja Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond EPALE-ga ja Eesti Külaliikumisega Kodukant
Kandidaate saab esitada 30. maini
2021 www.andras.ee/tunnustamine
Lisainfo: Kertu Pehlak, Võru
maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator, kertu.pehlak@vorumaa.ee,
+372 5348 4969

Praegune aeg on keeruline – Sul on mitmeid rolle, mida täita, ja kõik justkui
ootavad midagi.
Töökohustused, laste eest hoolitsemine, majapidamistööd, paarisuhe,
võib-olla ka mure lähedase pärast – Sind peab jätkuma kõigi ja kõige jaoks.
Aga kuidas Sul endal läheb? Kuidas Sul päriselt läheb?
Kutsume Sind üles kõige keskel märkama ka iseennast ja oma vajadusi.
Lasteabi pakub tuge mure või segaduse korral. Helista 116 111, kirjuta
info@lasteabi.ee või vestle www.lasteabi.ee kaudu.
Veebilehelt www.tarkvanem.ee leiad infot laste kasvatamise kohta ja nippe, kuidas iseennast hoida ja toetada.
Oleme Sinu jaoks olemas!
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Tegevused ja teenused Uue-Antslas
Uue-Antsla rahvamajas ning selle ümber on viimastel aastatel suurenenud kogukonnale pakutavate teenuste ja tegevusvõimaluste hulk ning
oleme teel sinna poole, et koostöös aktiivsete
kohalike elanikega, MTÜ Kakskülaga, vallavalitsusega ning erinevate fondidega kujundada majast ja selle ümber asuvast pargist välja
mõnus kogukonna keskus, kus nautida kultuuri,
teha ise, saada kokku sugulaste ja sõpradega,
lõõgastuda vabas õhus, kasutada vajalikke teenuseid jne.
Rahvamaja ruumid on õdusaid ja väga heas
korras ning rendime neid rõõmuga välja mitmesugusteks sündmusteks - koolitused, seminarid,
sünnipäevad, pulmad, peied jne. Toitlustust me
ise ei paku, kuid teeme koostööd erinevate catering teenust pakkuvate ettevõtetega.
Rõdul asuvas käsitöötoas saab kasutada
kõrgkuumusahju, portselanmaali ja klaasitöö
materjale ning vahendeid. Olemas on ka õmblusmasin ja ovelokk, mida saab samuti kokkuleppel kasutada.
MTÜ Kakskülale rendile antud keldriruumides on kööginurgaga käsitööruum, mida saab
kasutada väiksemateks kokkusaamisteks, koolitusteks jmt. Kui kodus kaevus kuival perioodil
vähe vett, talveperioodil pesuruumid külmad
või on muid probleeme pesemisega, saab kasutada keldrikorrusel asuvat vastrenoveeritud
duširuumi. Sellel kevadel jõudis MTÜ Kaksküla algatusel, kohaliku omaalgatuse programmi

ja vallavalitsue toel pesupesemisvõimalus ka
Uue-Antslasse - kasutamiseks on valmis 12
kg mahutavusega professionaalne pesumasin ja
eraldiseisev trummelkuivati.
Pargi all ootab kasutajaid discolfi rada (hetkel veel 9 rajaga, kuid peatselt 18-rajaline),
mänguväljak ning paar välitrenažööri. Suve lõpuks loodame renoveerida purskkaevu, et puhkealal oleks veelgi mõnusam lõõgastuda. Jalutamiseks on park kaunis igal aastaajal!

Teenuste hinnakiri:
Saali ja fuajee rent päevasel ajal –
10 eurot /tund
Saali ja fuajee rent õhtuseks
sündmuseks – 85 eurot/õhtu
Saal koos rõduga õhtuseks
sündmuseks – 100 eurot/õhtu
Rõdu – 40 eurot/sündmus

Kööginurgaga käsitööruum – 30
eurot/sündmus
Pesu pesemine (masinatäis kuni
12kg) – 2,50 eurot/kord
Pesukuivati kasutamine (masinatäis
kuni 12kg) – 2,50 eurot/kord
Duši kasutamine – 1 euro/in (peale
rahvamajas toimuvat treeningut
vms tasuta)
Kõrgkuumusahju kasutamine – 10
eurot/ahjutäis
Discgolf‘i ketaste laenutamine –
tasuta
Bändiruumi kasutamine
(olemas trumm) – kohalikele
muusikahuvilistele tasuta
Õblusmasina ja oveloki kohapealne
kasutamine – tasuta
Täpsem info:
Kati Velner,
tel 5668 6466,
uueantsla@antsla.ee,
FB sõnum Uue-Antsla
Rahvamajale.

Teraviljad – mis ja milleks?

Toidupüramiidis moodustavad teraviljatooted
koos kartuliga tärkliserikaste toitude grupi,
mida soovitatakse koguseliselt, koos puu- ja
köögiviljade ning marjagrupiga, süüa kõige
enam.
Eestis kasvatatakse eelkõige rukist, nisu,
otra ja kaera. Teised maailmas levinuimad teraviljad on riis, mais ja hirss. Tihti vaadeldakse
teraviljadega koos nn pseudoteravilju (tatart,
amaranti ja kinoad), mis botaaniliselt ei ole
küll teraviljad, kuid oma toiteväärtuselt ning
kasutusvõimalustelt meenutavad teravilju. Teraviljade gruppi kuuluvat maisi kipuvad paljud
inimesed aga ekslikult pidama köögiviljaks. Teraviljadest saab valmistada näiteks jahusid, tange, kruupe, helbeid, kliisid ning neist omakorda
leibu, hommikuputrusid, lisandeid prae kõrvale
ning muid toite.
Eesti inimesed söövad täisteraleiba, -saia liiga
vähe

Igapäevaselt soovitatakse 2000 kcal päevase energiavajaduse juures süüa umbes 3-4
viilu leiba ning 200–400 g putru ning suurema
energiavajaduse korral enamgi. Leivatoodetest
peaks eelistama rukki-, täistera- ja seemneleibu,
sepikut ning täisterasaia. Samas näitavad aga
värskelt ilmunud Eesti täiskasvanud rahvastiku
tervisekäitumise uuringu 2020.. aasta tulemused, et rukki- ja täisteraleiba ei söönud uuringule eelneva nädala jooksul endi sõnul veidi üle

neljandiku (27%) ning sepikut-täisterasaia ligi
kaks kolmandikku (59%) vastanutest. Rukki- ja
teraleiba ja/või sepikut ja terasaia sõi vähemalt
3 viilu päevas ehk vastavalt minimaalsele soovitusele vaid umbes neljandik (27%) vastanutest.

Millist toodet saab pidada täisteratooteks?

Leivatoodete jaotus rukki- ja peenleivaks ei ole
reguleeritud, ka rukkileiva koostises võib olla
nisujahu. Küll aga tohib täisteraleivaks-saiaks
nimetada vaid sellist toodet, milles kasutatud
jahudest vähemalt pool on täisterajahu. Täisteratoodetes on üldjuhul veidi suurem mineraalainete (nt magneesiumi, raua, tsingi, vase)
sisaldus kui mitte täisteratoodetes, kuna mineraalained paiknevad rohkem tera kestades ja
selle läheduses. Terade koorimisel need eraldatakse. Vitamiinide (B-grupi) poolest ei pruugi
täisteratooted olla teistest toodetest rikkamad,
kuna vitamiinid paiknevad sageli pigem tera
keskel. Samas suurendavad vitamiinide ja mineraalainete sisaldusi leibadesse-saiadesse lisatud
seemned. Kaerahelveste puhul kasutatakse üldjuhul alati ära kogu tera (v.a väga harvad juhud,
kui mingi osa kestadest eemaldatakse, mistõttu
selliselt saadud kaerahelves on rohkem pudi kui
helves), mis tähendab, et kõik kaerahelbed on
täisterakaerahelbed. Küll aga võib erinev olla
kaerahelveste tootmise protsess - nende hüdrotermiline töötlemine, rõhu all töötlemine, eri-

nev kuivatamisprotsess, peenestusaste. Näiteks
helveste peenestusastmest, aga ka nende eelnevast hüdrotermilisest töötlemisest sõltub pudru
valmistamise kiirus. Kaerahelbed on oluliseks
koostisosaks ka mitmeviljahelveste koostises.

Teraviljatooted sisaldavad rikkalikult
kiudaineid

Kiudaineid vajavad eriti meie jämesooles elavad meile kasulikud bakterid, kes aitavad hoida
soolestiku tervist. Samuti on teada kiudainete
soodne mõju vere kolesteroolitaseme langetamisele ning glükoositaseme normis hoidmisele.
Kui toode on suure kiudainesisaldusega (s.o ≥ 6
g kiudainet 100 g kohta või ≥ 3 g kiudainet 100
kcal kohta), tohib vastavate kiudainete olemasolul panna pakendile ka kiudaineid puudutavaid
tervisealaseid väiteid: rukkikiudained aitavad
kaasa normaalsele sooletalitlusele, nisuklii
kiudained aitavad kiirendada soolestiku tööd,
kaeratera, odratera ja nisuklii kiudained aitavad
suurendada väljaheite hulka. Igal juhul tasub
poest leivatoote valimisel otsida tooteid, mille
kiudainete sisaldus on suurem. On olemas isegi
selliseid leivatooteid, mille kiudainete sisaldus
100 g toote kohta on üle 10 grammi.
Söö rohkem täisteratooteid ja varieeri neid

Toitainelist koostist arvestades võiks seega teraviljade söömisel suurendada eelkõige täisteratoodete osakaalu, kuid kuna täisteravil-

jade puhul võib esineda mõnikord ka vähest
hallitusseentega saastumist, siis oleks kõige
mõistlikum tooteid varieerida. Seetõttu soovitataksegi süüa vaheldumisi rukki-, täistera- ja
seemneleiba ning sepikut-täisterasaia. Putrudest on parima toitainelise koostisega (toor)tatra-, mitmevilja- ja kaerahelbepuder. Toitainete
poolest vaesemateks on riisi-, manna- ja maisimannapuder. Ka koogitegemisel tasub retsepte
ise loominguliselt täiendada – asendades traditsioonilisest nisujahust vähemalt mingigi osa eri
teraviljadest jahude või helvestega.
Ära ei tasu põlata ka meie üht rahvustoitu –
kama. See on segu jämejahvatatud ja pruunistatud kaunviljadest (hernes) ja teraviljadest (nisu,
rukis, oder). Kama võib süüa hapupiima, keefiri või jogurtiga ning sinna juurde saab lisada
marju, seemneid või muud, mis maitseb. Kama
võib lisada ka smuutidesse.
Ja lisaboonuseks - hommikuse pudruportsjoni sisse või peale lisatud pähklid-seemned
ning marjad aitavad kaasa ka nende toidugruppide söömise suurendamisele. Nende lisamine
aitab omakorda muuta pudru maitsvamaks ilma
suhkrut, mett või muud magustajat lisamata
ning vähendada seeläbi magusaportsjoneid,
mida enamik meist kipub sööma mitmekordses
soovituslikus koguses.
Tagli Pitsi
TAI toitumise ja liikumise ekspert
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Juunikuu kirikuteated

ajalugu

Rahvahulgad küsisid Johanneselt: “Mis meil siis tuleb
teha?“
Lk.3:10
6. juuni
Kell 11.00 Urvaste kirikus.
Kell 16.00 Antsla palvemajas(Soo tn.9)
13. juuni
Kell 11.00 Urvaste kirikus. Külas Kose valla naiskoor Krõõt.
Kell 14.00 Heimtali kirikus.
20. juuni
Kell 11.00 Urvaste kirikus Lasteristimisepüha. Kõigil, kes soovivad oma lapsi ristida palun võtta varem ühendust õpetajaga tel
5118271.
Kell 11.00 Lüllemäe kalmistupüha.
Kell 14.00 Kaika kalmistupüha
23. juuni
Kell 11.00 Osula kalmistupüha.
24. juuni
Kell 11.00 Urvaste kalmistupüha. Kell 10.00 Urvaste kirikus armulaud.
27. juuni
Kell 11.00 Urvaste kirikus
Kell 14.00 Kraavi kalmistupüha.
11. juuli
Kell 11.00 Antsla kalmistupüha

Elu 1. mai 1931
Potpurrii U.-Antslast.

Liiati noobliks ning galantseks kipub see
„Värske“-Antsla minema. Juba ennemgi oli ta vahest vaimukas, kuid midagi
ometi peab manu võtma. Ja nii tõusebki
päev-päevalt ka kuulsus. Mida ei tee või
ei tea Uue-Antsla? Kas ei tantsi siin iga
„nägu“ oxford-pükstes või paar meetrit
taga lohisevas sammet „tolmuimejas“
foksi või inglisvalssi. Või ei vääna siin
mõni kaunitar (enda arvates) hommikul ja
keskööl „Oh donna Clara“ meloodia kaisutuses oma kondipuketit, või ei teata siin
midagi baaridaamest, või ei ole siin ontlikke olenguid, kapteneid, tarmukaid koori- ja orkestrijuhte. Kõike! Kõike! Isegi
oma „mürtsband“ on olemas. Mõnes asjas
on Uue-Antsla isegi linnast ette jõudnud.
Tantsuhullustusest pole Uue-Antsla
veel pääsnud. Öid ja päevi raisatakse tant-

suõppimiseks. Kangemad kõigist näikse
olevat kaks kameraadi Ella ja Liidu. Isegi
vaesest ning armetust hobuseluust ei hoolita midagi. Varesteparv jõlgub ühes.
Viimasel ajal on siin moodi läinud armastusega jalgrataste võitmine. Kui muidu mitte, siis protsessiga.
Muidu elatakse nii oma ette, oodatakse maid õievahuga, kuuvalgeid öid ning
balleriin Liidu sensatsioonilist esinemist
keha sõlmekeeramises ... Loodame ja ootame ...
Kolhoosi Elu 20. mai 1951
Vaabina rahvamaja lagunemisohus

Saabuv kevad tõi Vaabina noortesse mittemõistetava pöörde, selle asemel, et kasutada ilusaid kevadpäevi rahvamaja töö
hoogustamiseks, ilmneb just vastupidine
nähe, töö ähvardab soikuda. Möödunud

aasta sügisel 8 paarilisest rahvatantsuringist õpivad praegu uusi rahvatantse ainult
kaks paari. Laulukoor pole enam pikemal
ajal elumärke avaldanud.
Eelolev rajooni laulupäev kohustab
Vaabina noori täiuslikult omandama laulupäeva repertuaari, et väärikalt esineda
laulupäeval. Vaabina noortel, nagu Tamara Põderil, Maimu Karlil, Endel Allikveel
ja teistel, on aga oma isiklikud tujud, mis
on põhjuseks, et nad hoiavad eemale rahvamaja tööst.
Meie isetegevuslaste ühine soov on, et
kõik noored, ka need, kes praegu hoiduvad eemale rahvamaja tööst, asuksid aktiivselt osavõtja rahvamaja juures tegutsevaist isetegevusringide tööst.
Isetegevuslane.
Noppeid vanadest ajalehtedest
teeb Margus Konnula

Teade
Kuldre ja Urvaste raamatukogu suletud 1. juunist
- 14. juunini. Raamatukoguhoidja on puhkusel.

Õnnitleme uusi
vallakodanikke
ning nende vanemaid!
Sündisid:
Brigite
Amir
Rasmus
Pia
Erko

Liidia Zibbo
Johannes Käis
Lilli Pütsep

85

Hillar Tuvik
Leeni Kartusov
Liidia Silm

80

Tule

KUNSTILAAGRISSE
27.-29. juuli

Antsla valla kaunimates kohtades
Juhendaja Ebe Lindorg

75

Rohkem infot ja registreerimine antslaksk.ee või

antslaksk

2021

90

Palju õnne,
juubilarid!

Õie Kägu
Kati Prans

70

Maie Keel
Ene Klaar
Heinar Kool
Oleg Aarna
Mati Keem
Õie Liiv

MATKASARI
Külla küladesse!

Haljand Pantalon
Elmar Hommik
Liise Aleksejeva
Senta Oras

4. matk

Kirikuküla - Urvaste - Pokumaa - Koigu - Kirikuküla

Raja pikkus ca 13 km.

ÜHISMATK
29. mail kell 12.00

algusega Urvaste kiriku
juurest.

Südamlik kaastunne
lahkunu lähedastele!
Ülo Vares 		
Heinar Olesk 		
Raivo Mõts 		
Heljo Kuus 		
Raivo Põldma 		
Vello Puru 		
Hilja Saaroja 		
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17.06.1959 - 15.04.2021
10.07.1957 - 18.04.2021
15.02.1940 - 24.04.2021
03.05.1934 - 27.04.2021
18.11.1949 - 27.04.2021
20.05.1960 - 16.05.2021
27.06.1929 - 16.05.2021

VIRTUAALSELT
kuni 29. maini

ÕPETA MIND

Olete oodatud matkama
endale sobival ajal!
Jalgsi või rattaga!

Näitus Antsla valla haridustöötajatest
Fotograaf Erli Tammet

Avamine 20. juuni

Kauplus Pakler ruumides
Jaani 4, Antsla

Hauka Veloklubi
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13.-14. august
Vana-Antsla
Näitused
Töötoad
Muusika
Maitseelamused
kontrastikunst

www.metsaru.ee | info@metsaru.ee | Tel 5809 7401 | Pikk 4, Võru

Teeme
lõppraieid

TALUTURG
5. JA 19.
JUUNI.

Ostame
kasvava metsa
raieõigust
ja metsamaterjali

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.

Alates
9.00 Antsla
turuplatsil

Müüa väga erinevaid sorte tomatitaimi.
Võimalusel kohaletoomine.
tel 5131 969

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215,
514 5215,
info@est-land.ee

Antsla Valla Leht
Väljaandja:
Antsla Vallavalitsus, F.R. Kreutzwaldi 1,
Antsla linn 66403 Antsla vald
tel 785 5164, vald@antsla.ee

Toimetaja:
Kalev Joab
kalev@antsla.ee

Küljendus:
Ajakirjastus OÜ
info@ajakirjastus.ee

Trükk:
Printall

Tiraaž:
1915

Kohaletoimetamine:
Omniva

Järgmise lehe kaastööd
palume saata
kalev@antsla.ee
10. juuniks

