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Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja
tunnustuspreemia laureaat on Leili Väisa
Eesti tantsuajaloo suure mõjutaja, tantsija, tantsulavastaja ja pedagoogi Gerd Neggo (09.11.1891–
01.09.1974) nimelise tantsuõpetaja preemia eesmärgiks on tunnustada pühendunud tantsuõpetajat,
kelle töös peegeldub meisterlikkus ja sisukus, avatus ja
koostöövalmidus ning tegusus ja tahe panustada Eesti
tantsuellu.
Tänavune laureaat Leili Väisa on tantsuseltsi Pärliine eestvedaja ja õpetaja
ning Lusti Lasteaia liikumisõpetaja.
Lisaks juba 37 aastat kestnud tantsuõpetaja karjäärile on Leili aastakümneid tegutsenud Antsla valla kultuurija haridusmaastikul, niisamuti on ta
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse
Liidu ning Eesti Tantsuhuvihariduse
Liidu aktiivne liige, teemade tõstataja
ja kaasarääkija. Leili panus nii kohaliku kogukonna tantsuelu edasiviijana kui ka Eesti tantsuvaldkonna arendajana omab olulist väärtust, millest
juhinduda.
Tantsuõpetajana teeb Leili oma
tööd tõelise kire ja pühendumisega olles eeskujuks, innustajaks ja toetajaks
nii lastele, noortele kui ka täiskasvanud õpilastele. Tähelepanuväärne on
tema mitmekülgsus – Leili õpetab
kaasaegset tantsu, loovtantsu, rahvatantsu, karaktertantsu, swingtantsu

ja Ernst Idla treeningsüsteemi. Ta on
õpetaja, kelle tunnid on täidetud rõõmu ja hoolivusega, kus nõudlikkus ja
mõistmine liiguvad alati käsikäes.
Laureaadi väljakuulutamine ja
preemia üleandmine toimus Tantsuhuvihariduse Galal 14. novembril Eesti Rahva Muuseumis, Tartus.
Sündmust korraldas Eesti Tantsuhuvihariduse Liit koostöös Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu ning
Eesti Noorte Tantsu Ühinguga.
Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu poolt välja antavat Gerd
Neggo nimelist tantsuõpetaja tunnustuspreemiat rahastab Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ja
preemia suurus on 2000 eurot.
EESTI TANTSUKUNSTI JA
TANTSUHARIDUSE LIIT
www.tantsuliit.ee

Paar küsimust Lelile
Miks on tantsimine oluline?

Tants on keha luule /…/
(Doris Kareva)
Tantsimine aitab täisväärtuslikuks
inimeseks kasvamist koos vaimse,
sotsiaalse ja füüsilise tervise hoidmisega, vajadusel selle taastamise
ja/või säilimisega. Läbi tantsimise ja tantsukunstiloome kogeme
erinevaid emotsioone ning õpime
neid nii väljendama kui ka pidurdama. Aktiivse meeskonnakaaslasena tegutsemine arendab üksteise
mõistmist ja arvestamist ning oma
liigsest egost lahtilaskmist. Areneb
empaatia, tekivad koostööoskused
ja loominguline mõtisklemine ning
otsustusvõime. Ühise pingutuse,
rõõmu ja sünergia kogemine liidab
inimesi kokkuhoidvamaks, kus
pole vahet, kas meeskonnas toimetab kolm või kolmteist kaaslast.
Loeb ausus, avatus, heasoovlikkus,
oma võimetele vastav panustamine, vastutuse võtmine jms. Selles
kõiges ja paljus muus ongi tants
oluline.

Mis Sulle energiat ja jõudu annab
ja kuidas ennast laed?

Koreograaf-tantsuõpetajana tunnen rõõmu, kui tantsijad naudivad
protsessi ning nende meeled on
avatud koosloomiseks. Koosloome
tulemiks on koreograafia koos oma
igakülgse väljendusrikkusega ning
isiku arenguga erinevatel tasanditel.
Enda energiat laen kodus, mis
asub looduskaunis keskkonnas
ja kus olen pere poolt toetatud
mõistva suhtumisega. Meelerõõmu
teevad pereliikmed ja peretraditsioonid, rahvakultuuri tähtpäevade
tähistamised, esivanemate poolt
edasiantud elutarkused ja tööoskused.
Austan igat inimest, kes minu
elus on osalenud. Olen tänulik õppetundide eest, mis on teinud mind
kogenumaks, ennast ja teisi säästvamaks ja hoidvamaks, kuid siiski
mitte eksimatuks.
Olen väga tänulik Pärliine tantsijatele nende tegutsemislusti ning

tantsukultuuri järjepidevuse säile
eest. Tänan lapsevanemaid mõistva suhtumise ja igakülgse toetuse eest sel keerulisel piirangute
ajal.
Tänan Merle Tombakut tunnustuse esitamise eest ning Kalev
Joabi ja Tanel Puurat tunnustusgalale videoklippide filmimise eest.
Mis kõik päädis sellega, et meie
väikevald pälvis tähelepanu vabariiklikul tantsumaastikul.
Preemia laureaadi tunnustus
oli minule etteaimamatu ning kohapeal ootamatult selgunud üllatus, mistõttu oli see läbi aegade
minu kõige emotsiooniderohkemaid tunnustushetki. Jagan südamest Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu aastatunnustust
kõikide oma õpetajatega, üksikinimestega, organisatsioonidega,
kogukondadega, kes on panustanud tantsuvaldkonna arengusse läbi
aegade.
Sügav ja austav tantsukummardus kooskulgejatele! Olge hoitud!
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Volikogu
Volikogu uus koosseis alustas
16. novembril toimunud volikogu istungil:
• valiti salajase hääletamise teel Antsla Vallavolikogu esimees, kelleks osutus Merike Prätz;
• valiti salajase hääletamise teel Antsla Vallavolikogu
aseesimees, kelleks osutus Margus Klaar;
• kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 29 lõike 2
alusel esitas lahkumispalve Antsla Vallavalitsus. Lahkumispalvele allakirjutanud vallavalitsuse liikmed vallavanem Avo
Kirsbaum, abivallavanem Kurmet Müürsepp, majandusnõunik Rain Ruusa ja pearaamatupidaja Eve Sikk jätkavad tööd
kuni uue vallavalitsuse koosseisu kinnitamiseni.
Protokolliga saab tutvuda Antsla valla avalikus dokumendiregistris, link: https://antsla.kovtp.ee/protokollid
HELLE SAVI
volikogu sekretär - registripidaja

Teated

Jõulupakkidest

28. novembril toimuvad 1. advendi tähistamised nii Antsla
linnas kui ka Tsoorus. Antsla kesklinna kuuse all saavad kodused ja mujal koolides õppivad lapsed jõuluvanale salmi lugeda ja nõnda oma kommipaki kätte saada kella 16.00-16.30.
Tsoorus on jõulumees alates kella 18.00. Samuti saavad kodused ja mujal õppivad lapsed oma kommipakkidel järel käia
Uue-Antsla jõululaadal, mis toimub 12.12 Uue-Antsla rahvamaja juures ning ka 19.12 toimuval isetegevuslaste jõulupeol
Antsla Spordi- ja kultuurikeskuse esisel platsil. Kes aga ei
jõua kommipakke valla erinevatelt üritustelt ära tuua, saavad
eelneval kokkuleppel oma kommipakid kätte Antsla Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast, helistades numbril 53425707,
Maiu Pärna.
Sel aastal on eelkooli-, põhikooli- ja gümnaasiumiealiste
laste kommipakid Antsla Vallavalitsuse jõulukontori päkapikud usinalt ja erilise hoolega valitud maiustustest ise komplekteerinud. Hoiame tervist ja säästame loodust – see on selleaastane päkapikkude jõulusõnum.
Kahjuks aga ei jõudnud eakate jõulupakid meieni õigeaegselt ning eakad saavad alates detsembrikuu teisest nädalast oma jõulukingitustele järgi minna Antsla valla erinevatesse raamatukogudesse.
AGNES KIRSBAUM
sotsiaalnõunik

Vaktsineerimisest
Kui sul ei ole lähedast, kes sind aitaks vaktsineerimisele viimisega või kui su tervis ei luba kodust väljuda, siis aitab sind
selles osas vallavalitsus. Kui soovid transporti, saame sulle
seda pakkuda. Kui soovid vaktsineerimist kodus, teostab seda
koduõde Riia Palm vaktsiiniga Pfizer. Samuti teostab koduõde gripivastast vaktsineerimist. Helista julgelt Antsla Vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Malle Kodule (53421577) ning
räägi oma murest.
Kui oled varasemalt vaktsineeritud, on nüüd ka aeg teha
tõhustusdoos.
Täpsem info tõhustusdooside kohta:
•
Uuringud on näidanud, et aja jooksul nii vaktsineerimise kui läbipõdemise teel saadud immuunsus nõrgeneb,
eakatel rohkem ja kiiremini kui alla 65-aastastel.
•
Tõhustusdoos on eriti vajalik vanemaealistele. Vajadusel võivad tõhustusdoosi saada ka teised üle 18-aastased.
•
Tõhustusdoosi jaoks peab olema täisvaktsineerimisest möödas pool aastat, Jansseni või AstraZeneca vaktsiinidega vaktsineeritutel viis kuud.
Tõhustusdoosi saamiseks võta palun ühendust oma perearstiga. Tõhustusdoosiga vaktsineerimine toimub eeskätt just
perearsti juures. Kui on plaanis perearsti juures teha ka tasuta
gripivaktsiin ja Sulle nii sobib, tasub mõlemad vaktsiinid teha
samal päeval.
65+ elanikke vaktsineeritakse soovi korral ka teistes piirkondlikes vaktsineerimiskohtades. Palun broneeri aeg lähima
vaktsineerija juurde telefoni teel või digiregistratuuris. Kui
jääd hätta, helista julgelt oma perearstile või Antsla Vallavalitsusse, sotsiaaltöö spetsialist Malle Kodule, nr 53421577.
AGNES KIRSBAUM
sotsiaalnõunik

Valmis oluline dokumentaalfilm
Kui operaator kaameraga koolimajja jõudis oli
poistekoori proov juba alanud.
Kalev Joab võttis oma südameasjaks filmida üles Antsla valla lauljaid, tantsijaid
ja muusikuid, kes osalesid laulu- ja tantsupeo „Minu arm“ protsessis. Perioodil
veebruar-juuli 2019.a filmis Kalev üle
kümne tunni nn musta materjali, millest
Eesti tuntud dokumentalist Kullar Viimne 45-minutilise filmi kokku monteeris.

Kaadrisse on jäänud palju toredaid kodukandi inimesi, väärtuslikke kaadreid laulupeo tuleteekonnast Antsla vallas ning
emotsionaalseid hetki laulu- ja tantsupeost
Tallinnas.
Filmi esmaettekanne toimus 20. augustil Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses
kus tähistasime Karl Lembit ja Adeliina

Sibula sünniaastapäevi ning Eesti taasiseseisvuse aastapäeva kontserdiga. Film
võeti vastu suure tänutunde ja marulise
aplausi saatel vastu. Nüüd on film nähtav
kõigile. Selleks minge Youtube’i kanalile
ning pange otsingusse Antsla vald. Otselingi filmi vaatamiseks leiab ka valla veebilehelt.
Suur tänu Kalevile kohaliku ajaloo
jäädvustamise eest!
MERLE TOMBAK
kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

Rahvaloendus algab rahvastikuregistrist,
palun vaata oma andmed üle!
Selle aasta lõpus toimub Eestis rahva ja
eluruumide loendus. Kümme aastat tagasi tuli loendaja koju ning ühiselt märgiti
muuhulgas üles nii pereliikmete andmed
kui ka eluruumide suurus, köögi ja vannitoa olemasolu jne. Seekord saame suurema
osa vajalikest andmetest e-riigile kohaselt
registritest ja küsitluse ankeet saab olema
kõigest lehekülg. Rahvaloenduse projektijuht Liina Osila toob välja kõige olulisema, mida loenduse kohta praegu teadma peaks.
Loendus põhineb suures
osas registriandmetel

E-riigile kohaselt korraldame loenduse
suuresti registrite põhiselt. See tähendab,
et riik saab pea kogu vajamineva info erinevatest riiklikest registritest. Näiteks rahvastikuregistrist, ehitisregistrist, hariduse
infosüsteemist. Kokku on loenduse jaoks
kasutatavaid registreid ligi 30. Lisaks registritest andmete kokku kogumisele toimub ka valikuuring, mille lühikesele küsimustikule saavad vastata kõik Eesti
inimesed.
Esimene käik on rahvastikuregistrisse rahvastikuregister.ee

Loenduse ja registrite andmete kasutamise
eelduseks on, et sealne info oleks ajakohane ja usaldusväärne. Selleks ongi vaja iga
Eesti elaniku panust.
Kutsume kõiki esimese sammuna rahvastikuregistrist oma andmeid üle vaatama
ning ajakohastama oma hariduse, rahvuse,
elukoha andmeid ning kontakte.
Registris saab lisada elukohana ka mitu
aadressi ehk kui alalisi elukohti on mitu,

siis tuleb valida üks neist peamiseks ning
ülejäänud aadressid saab esitada lisa-aadressidena. Eesti seaduste järgi tuleks uude
kohta kolides end kuni 14 päeva jooksul
rahvastikuregistris registreerida ja see kehtib ka rendikorterite puhul. Andmete korrastamine on suur samm eesootava e-loenduse õnnestumiseks.
E-küsimustik avaneb
vastamiseks 28. detsembril

Valikuuringusse valitud 60 000 inimesele on küsitlusele vastamine kohustuslik,
kuid vastama on oodatud kõik Eesti elanikud. Küsimustikus on mõned küsimused
keelte (sh emakeele) oskuse, rahvuse, murrete, religiooni, tervise ja rände kohta. Millegi üleliigse küsimiseks või juba registrites
olemasoleva kohta keegi inimesi tülitama
ei hakka. Valikuuring on veebis vastamiseks avatud vahemikus 28. detsember 2021
- 15. jaanuar 2022. Julgustame kõiki seda
täitma, iga vastus läheb arvesse ja on väga
oluline täpsete tulemuste saamiseks.
Loendusmoment on
aasta viimane päev

Üks rahvaloenduse põhimõtteid on ühtne
loendusmoment ehk konkreetne kokkule-

pitud ajahetk, mis seisuga andmeid kogutakse olenemata andmete esitamise ajast
või viisist. Eesti loendusmoment on sel
korral 31.12.2021 kell 00.00 ehk kõik nii
registrite kui ka küsitluse andmed kogutakse selle kuupäeva seisuga ning nii tekib
nii-öelda pilt meie rahvastiku, perekondade ja eluruumide seisust just sel ajahetkel. Nii toimides on andmed võrreldavad
ka rahvusvaheliselt. Kui perre sünnib laps
31.12.2021 kl 00.15 siis see laps seekordses rahvaloenduses ei kajastu.
Ettevaatust kelmidega

Kõigil tasub olla jätkuvalt tähelepanelik,
sest mitmetes riikides on rahvaloenduse tuules ka kelmid aktiviseerunud. Ka
Eestis võivad pahatahtlike eesmärkidega
inimesed paraku rahvaloenduses näha
võimalust inimeste kõnetamiseks. Seetõttu tuletame meelde – rahvaloendaja ei
küsi kunagi Sinu ID-kaardi või pangaparoole, krediit- või deebetkaardi numbreid, palgainfot. Samuti ei nõuta küsitlemise eest tasu ega ka vastamata jätmise
eest ei trahvita. Igasugusest kahtlustest
tuleks kindlasti politseile teada anda.
Lisainfot rahvaloenduse kohta saab
uurida kodulehelt www.rahvaloendus.
ee ning küsida statistikaameti telefonil
6259300.
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Tugisüsteem mitteõppivatele ja
mittetöötavatele noortele
Eesti noortegarantii on riiklik tegevuskava, milles sisalduvate erinevate tegevustega soovitakse aidata, et noored saaksid
töötuks jäämisel või koolist lahkumisel
võimalikult kiiresti tagasi tööle, oma haridusteed jätkata või olla muul moel ühiskonda aktiivselt kaasatud. Eestis on hinnanguliselt umbes 10 000 noort, kes ei õpi
ja ei tööta ega osale muul viisil ühiskonnaelus. 2018. aasta mais alustasid kohalikud omavalitsused noortegarantii tugisüsteemi kasutamist.
Noortegarantii tugisüsteem on just
noorte jaoks loodud süsteem, mis toetab
mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori
tagasi kooli või tööle minemisel. Noore nõusolekul kohtutakse ning üheskoos
pannakse paika plaan edasisteks tegevusteks.

Kõigepealt tasuks pöörduda kohaliku
kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja
poole.
Kes on juhtumikorraldaja
ja milline on tema töö?

Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja ehk linna- või vallavalitsuse
töötaja on toeks ja abiks oma piirkonna
noortele vanuses 16-26, kes on mistahes
põhjustel eemale jäänud tööturult või hariduse omandamisest. Juhtumikorraldaja
võtab ühendust noortega, et koos selgitada välja noore jaoks olulised eesmärgid ja
panna paika noorest lähtuv plaan nende
eesmärkideni jõudmiseks.
Antsla Vallavalitsuse juhtumikorraldajaks on Merilin Sarapuu. Merilini tööülesanneteks on mitteõppivate ja -töötavate

noorte, vanuses 16-26, juhendamine ja
toetamine noortegarantii tugisüsteemi
kaudu. Varasemalt on Merilin olnud õpetaja, klassijuhataja, ringijuht ja huvijuht
- seega noortega töötamine ja suhtlemine
on Merilinile tuttav. Üksksi noor ei peaks
oma muredega olema üksi ning selleks
ongi olemas Merilin, kes aitab nii, kuidas
on võimalik ja vajalik.
Ära jää oma murega üksi, julge küsida
abi ja koos võime leida igasugu vahvaid
lahendusi!
Merilini telefoninumber on 5836 2211.
Noortegarantii tugisüsteemi kohta
saab lähemalt lugeda ka netiaadressilt:
https://tooelu.ee/et/57/noortegarantii-tugisusteem
MERILIN SARAPUU
juhtumikorraldaja

Töötukassa, koolid ja tööandjad
tahavad leevendada õmblejate põuda
Lõuna-Eesti tööturul on juba aastaid olnud masinõmblejate puudujääk. Piirkonna kutseõppeasutustes pole aastaid seda
eriala õpetatud. Viimati õpetati õmblejaid
Valgamaa Kutseõppekeskus viis aastat
tagasi. Oktoobri lõpus toimunud kohtumisel arutasid võimalikke lahendusi õmblusvaldkonnas tegelevate ettevõtete, kutseõppeasutuste ja töötukassa esindajad.
Piirkonna tööandjad märkisid, et neil
pole hetkel piisa vajalikul hulgal kvalifitseeritud töökäsi. Ühiselt leiti, et
õmblusega seotud ametialad vajavad
populariseerimist, sest vajadus
tööturul pole ajas kahanenud.
Tööandjate hinnangul on vajadus õmblejate õpe Kagu-Eestis taastada. Õpe ei
pea olema paikselt ühes kohas, vaid roteeruks erinevates kohtades - ühel aastal
Valgas, teisel aastal Võrus ja kolmandal
Põlvas, nii et kogu piirkond saaks kaetud.
Tööandjad leidsid, et töökohapõhine õpe
oleks kõige tulemuslikum. Hetkel koolitatakse õmblejaid Tallinnas, Tartus, Ida-Vi-

rumaal ja Saaremaal.
Kutseõppekeskused lubasid omavahel
õmbleja õppe võimalust arutada ja konsulteerida Haridus – ja Teadusministeeriumiga.
Uuesti kogunetakse aruteluks järgmise
aasta veebruaris.
Kohtumisel osalesid: Võrumaa Kutsehariduskeskus, Valgamaa Kutseõppekeskus, Räpina Aianduskool, MoonTTM
OÜ, Aclima Baltic AS, Ursuit Baltics AS,

Sime Beds OÜ, M.A.S.I Company AS,
RK Scover OÜ, OÜ NELIJAKK, Voglia
Eesti OÜ, Võru Empak AS, Eesti Töötukassa Valga-, Võru ja Põlvamaa osakond.
GEA MERISTE
Võrumaa osakond
tööandjate konsultant

Viska enne külma veesüsteemidele pilk peale
Jälle on kätte jõudnud aeg, kui majapidamistes tuleb veesüsteemid üle vaadata ja
seada valmis saabuvateks külmakraadideks.
Veesüsteemide kontrollil pidage meeles, et soojustust vajab torustik kütmata
keldris ning vundamendist läbiminekul.
Ei tohi ära unustada ka koridoris asuvate vee- ja kanalisatsioonitorude soojustamist. Eesti Vee-ettevõtete Liit on koondanud rea soovitusi, mida majapidamistes
tuleks järgida vältimaks veesüsteemide
külmakahjustusi:
Hoones, mida igapäevaselt ei köeta, tuleb vee liikumine hoonesse peatada
(sulgeda maakraan või pump kaevus) ning
tühjendada torustik, veeboiler, WC-poti
loputuskast ja äravool, kraanikausi äravool ja muud veesõlmed.
Kasutuses olevates hoonetes vaata üle
kogu veevärk veendumaks, et liigne külm

ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis võib
enim olla mõjutatud välistemperatuurist.
Selgita välja, milline on sobilik isolatsioonimaterjal. Vana kasukas ja kaltsud ei
anna piisavat kaitset. Torude hea külmakindluse tagab õigest valitud isolatsioon.
Küsi nõu ehituskaupade kauplusest või
santehnikult.
Arvesta ka niiskuse ja tõmbetuulega.
Niiskus vähendab soojapidavust ja tõmbetuul kiirendab külmumist. Seepärast

vaata üle keldrite aknad ja uksed ning vajadusel tihenda soojakindlamaks.
Veearvesti töökindluse tagamiseks
kaitse see külma eest. Veearvestit ümbritsev temperatuur ei tohi langeda alla kahe
soojakraadi.
Lühiajaliseks abinõuks, kui torustikus
olev vesi hakkab külmuma, on veekraani
nirisema jätmine. Vee liikumine torustikus takistab selle külmumist.
Kui siiski juhtub, et veetorustik külmub ära, siis esmalt tee kindlaks koht,
kust on külm torustikule ligi pääsenud.
Kasuta ülesulatamiseks ohutuid vahenditeid ja varu aega, sest soojendada tuleb
aeglaselt, et vältida torustike kahjustusi
(sobiv vahend on nt soojapuhur).
Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu abi saamiseks torutöid
teostavate ettevõtete poole.
EVEL JA AS VÕRU VESI

Korstnapühkija Vladislav Dõrlov:

põlev korsten näeb
välja kui elav vulkaan
Kas sa tead, millises seisus on sinu korsten? Millal lasid viimati selle korstnapühkijal üle vaadata? Eestis leidub paraku
väga mitmeid korstnaid, mis võivad iga hetkega süttida.
Inimene isegi ei tea, et tema korsten laguneb

Korstnapühkija Vladislav Dõrlov tunnistas, et aeg-ajalt näeb
ta korstnaid, mis on ikkagi väga kehvas seisus. Kui korstent
alt vaadata, siis ei näe, kui halvas seisus see tegelikult on.
„Ülevalt on näha, et mõnel vanal korstnal on ajaga tellised
juba niivõrd pudenenud, et kivide originaalmõõdust on jäänud ainult pool laiust,“ tunnistas Dõrlov.
Erandiks ei ole ka paraku olukorrad, kus korsten lihtsalt
ära laguneb. Kui korstnapits on laotud palava ilmaga, siis
kuivab segu valesti, mistõttu näeb korstnapits altpoolt välja
nagu uus, kuid tegelikult on võimalik suurem osa sellest kätega lahti võtta.
Põleng vaid hetke kaugusel

„Mitu korda on juhtunud, et tulen objektile ja korstna otsa
ronides näen järgmist pilti: seinte peal on paks pigikiht, mis
võib iga hetk põlema minna,“ sõnas Dõrlov. „Vahel harva põleb korsten nii, et väljastpoolt keegi leeke ei näe, kuid enamikel juhtudel näeb korsten põledes välja kui elav vulkaan,“
rääkis Dõrlov.
Pigi võib tekkida, kui inimene kasutab valet kütust: kas
puud on liiga niisked või on valitud vale materjal (plastik, riided ja saepuruplaat). Märgade puudega küttes on väga lihtne
enda küttesüsteem ära rikkuda, sest märjad puud just nimelt
pigi tekitavadki.
Teise põhjusena tõi Dõrlov välja vale kütmistehnika ehk
inimesed jätavad puud hõõguma. „Paljud arvavad, et hõõgumisega säästavad nad kütust, aga tegelikult on hoopis vastupidi,“ märkis Dõrlov. Hõõgumisel ei põle puu täielikult ning
sellepärast ei anna ära ka kogu energiat.
Mittepõlenud osakesed (tahm) kogunevad küttekehas ja
korstnalõõrides ja neist saab pigi. „Selleks, et pigi ei tekiks,
peab küttesüsteem täielikult toimima, küttekoldes tuleb kasutada ainult sobivat kütust ja tagada, et põlemine oleks maksimaalset puhas,“ rõhutas Dõrlov.
Dõrlov tõi välja, milliseid ohtlikke olukordi halva seisundiga korsten tekitada võib:
• Tahma või pigi põleng lõõris võib põhjustada majapõlengu.
• Korstnasse tekkinud praod ja vahed võivad tekitada surmava vingugaasi sattumist eluruumidesse.
• Kui korstnapitsi kivid on lahti, siis võivad nad kukkuda ning ohustada sinu tervist või rikkuda vara. Lisaks võivad
nad lõõri sisse kukkudes tekitada ummistust, mis toob kaasa
tõmbe halvenemise või kadumise, mis tekitab taaskord vingugaasi sattumist eluruumidesse.
• Kui kasutad kas ahjus või pliidil süütevedelikku, võib
tekkida plahvatus. Süütevedelik aurub kiiresti ning aurud kipuvad plahvatama.
Selleks, et sinu korsten ootamatult leekidesse ei lahmataks
või üliohtlik vingugaas eluruumidesse ei satuks, peabki laskma korstnapühkijal enda küttesüsteemi üle vaadata.
„Isegi korras küttekoldest võib vale kasutamise korral
eralduda vingugaas, mis on eluohtlik, nähtamatu ja lõhnatu.
Inimesed ei saa tihti arugi, et seda sisse hingavad enne kui on
juba liiga hilja. Vingugaasi suudab tuvastada ainult andur,“
selgitas G4Si standardlahenduste divisjoni direktor Tarmo
Pärjala.
Statistika ei tõota head, mistõttu on kõikides ahjuküttega elamutes suitsu- ja vingugaasiandur kohustuslik. Alates 1.
märtsist 2021 on vingugaasiandur kohustuslik lisaks ka tahkekütteseadmega hoonetes, kus on näiteks ahi, pliit, kamin
vms. Andurid tuleb paigaldada esimesel võimalusel, kuid
mitte hiljem kui 2022. aasta 1. jaanuariks.
MAXIM TUUL
Kommunikatsioonijuht
AS G4S Eesti

4

Antsla valla leht

November 2021

Õuesõppepäev
Antsla Gümnaasiumis
Tartu Ülikooli liikumislabori soovitusel peaksid kõik lapsed ja noored
vanuses 5 – 17 aastat aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60 minutit. See
on vajalik eeldus noore inimese tervise, arengu ja õppimisvõime jaoks.

Liikuma Kutsuva Koolina on Antsla
Gümnaasiumis tervislike eluviiside
propageerimine au sees, sealhulgas
liikumine. Õpilased osalevad aktiivselt liikumisvahetundides, mängu- ja
tantsuvahetundides. Võimla on vahe-

tundide ajal õpilastele avatud. Kui ilmastikuolud vähegi lubavad, on treeningud ja kehalise kasvatuse tunnid
õues.
4. novembril toimus Liikuma
Kutsuva Kooli õuesõppepäev. See-

kord oli
teemaks “ÕUESÕPPES ON SÜGISE HÕNGU!” Lisaks
õuevahetundidele ja õuetreeningutele
olid enamik õppetunde värskes õhus.
Õuesõppepäeva eesmärk oli suunata
õppetöö klassiruumist koolihoovi,
kooli lähedal asuvatesse parkidesse,
terviserajale ja mänguväljakutele.
Julgust ja ideid jagas meie kooli
õpetajatele Tartu Ülikooli liikumislabori võrgustiku juht Maarja Kalma.
Peale tunde oli õuesõppe koolitus III
kooliastme ja gümnaasiumi õpetajatele.
Mida tehti õuesõppepäeval?

Erinevates õppeainetes olid ka erinevad ülesanded.
Ühikute teisendamine; kõnnikoosoleku vormis inglise keele tund;
loodusainete avastusrada linnas;
õhurõhu, temperatuuri ja ilmastiku
vaatlused; orienteerumine linnas ja
metsas; puude kõrguse määramine;
Keeri tiigi elustiku uurimine; tehted
naturaalarvudega; draamatund värs-

kes õhus; tarbijakäitumine; essakad terviserajal
loodust jälgimas, Lõuna-Eesti talulugu läbi sajandite – tund Mõniste talumuuseumis, maailmakohvik – rahvusliku liikumise aja kirjanikud, võru
keele tund värskes õhus, kui palju
saab kütust osta 60 euro eest – tund
bensiimijaamas, linnas kasvavad
puud ja parkides kasvavad taimed,
ohutu liiklemine Antslas, monument
Liikuma Kutsuvale Koolile, mälestuste märgid Antsla linnas. Mängujuhid Elena Kannimäe ja Helena Kriibi
viisid läbi lisaks õppetundidele mänguvahetunni õues.
Antslas on õuesõppeks väga head
tingimused. Ei pea minema väga
kaugele kui oledki looduses: terviserajal, pargis, staadionil, tiigi ääres või
mänguväljakul. Ohutu liiklusega linn
pakub väga palju võimalusi orienteerumiseks, jalutamiseks ja vaatlusteks.
MARIETTA LÕO, LIIVIA REBANE

Keskkonnateemaline projektinädal Urvaste koolis

1. – 5. novembrini toimus Urvaste
koolis kolmandat korda projektinädal, seekord teemadeks keskkond,
säästlik käitumine ja jäätmekäitlus.
Projektinädala eesmärgiks oli
teadvustada, et inimeste tervis ja
heaolu on tihedalt seotud keskkonna
seisundiga ja selgitada, et kvaliteetne
looduskeskkond täidab meie põhivajadused, andes meile puhta õhu ja
vee, toidutootmiseks sobiva viljaka
maa ning tootmises kasutatavad energia ja materjalid ning selgitada inimese osa jäätmete tekkimisel ja näidata
võimalusi, kuidas tekkinud jäätmeid
utiliseerida, taaskasutada või komposteerida.
Esimese päeva läbiviijateks olid
kutseõppe õpilased ja õpetajad, kes
tutvustasid slaidiprogrammi abil teemakohaseid põhimõisteid, seoseid
jäätmekäitluse, taaskasutuse, komposteerimise ja tarbimise vahel ning
selgitasid säästliku tarbimise vajadust.
Teisipäeval käis külas AHHAA
teadusteater. Õpilased olid vaimustuses tulesähvakutest ja värvi muutvatest vedelikest ning nautisid tahke
lämmastiku tekitatud “udu“.
Kolmapäeval külastati Antsla
jäätmejaama ja kõik klassid said võimaluse ise jäätmeid viia ja kohapeal
jälgida erinevate jäätmete sorteerimist.
Neljapäeval kogunesid kõik õpi-

meisterdatud makett jääb eksponaadina fuajeed kaunistama.
Reedel kogunesid õpilased kolmanda tunni alguseks võimlasse.
Ette oli valmistatud mäng, mille
kandvaks ideeks oli poe külastamine
ning säästlik ostmine. Vaja oli valida
„kauba „ seast sellised esemed, mis
jätaksid võimalikult vähe jäätmeid,
mille taara saab viia tagasi, mis on
toodetud Eestis ja mille jäätmeid on
võimalik komposteerida. Ette olid
antud summad, seega oli kohustus
jälgida kulusid. LÕK- klassidele oli

lased võimlasse ja üheskoos meisterdati erinevatest jäätmetes linna makett. Vineerist alusele tekkisid vanast
kangast tänavad koos valgusfooridega ja mererand, mis kaetud kivikestega, promenaad koos mänguväljakuga, haigla, tankla, jäätisepulkadest
meisterdatud aiaga uhked majad, kus
auto ja garaaž hoovi peal, päikesepaneeliga elamu, koerakuut koos koeraga, puud haljasaladele jne. Jäätmetest

lisaks veel kohustus valida võimalikult vähe jäätmeid tekitavate kaupade
kasuks. „Kaubad“ olid lõigatud reklaamkataloogidest ja jagatud kõikide
klasside vahel arvestusega, et valida
oli nii toodete kui ka hindade vahel.
Teiseks oli jäätmete sorteerimise
ülesanne, kus erinevad jäätmed olid
kuhjatud prügikotti ning õpilastel oli
kohustus need õigesti erinevatesse
prügikastidesse sorteerida.
Füüsilist osavust ning keskendumist ja sobiva strateegia valimist eeldas mäng, kus oli vaja veega täidetud
ja viskejoonest erinevale kaugusele
paigutatud plastpudelitele ujumisrõngas ümber visata.
Lõpetuseks tuli täita valikvastustele üles ehitatud küsimustik, mille
võimalikud valikud kõik koos läbi sai
arutatud.
Õpilased said erinevate tegevuste kaudu arendada koostööoskust,
suhtlemisoskust, loovust. Kinnistusid teadmised keskkonna olemusest,
probleemidest ning sellest, kuidas iga
inimene ise saab anda oma panuse
keskkonna hoidmiseks ja kaitsmiseks. Selgemaks sai jäätmete tekkimine ning kahjulikkus looduskeskkonnale. Arutasime läbi võimalused
säästlikumaks tarbimiseks, taaskasutuseks ja komposteerimiseks. Selgeks
sai, et igal inimesel on kohustus ja
võimalus ise keskkonda kaitsta.
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Kuldre Raamatukogu 115
1906. aastal alustas Vastse-Antsla vallas tegevust
Uue-Antsla Haridusselts, mis
tegeles haridustöö kõrval ka
kultuuri- ja sporditööga.
Seltsil oli oma raamatukogu, kus tegeldi rahvavalgustusliku tegevusega, kor-

raldati pereõhtuid taludes ja
lugemisõhtuid. Efim Saarmani
märkmete põhjal oli esialgne
raamatukogu asutatud 1906.
aastal Väikoni Lindsaare poole. Raamatuid olnud 100 eksemplari.
Raamatukogu rändas sealt

Kuldresse Mihkel Pilli korterisse ja seejärel viidi 1910. a
Kuldres valminud 4-klassilisse kooli. Arhiivimaterjalides
on kirjas, et raamatukogu oli
Antsla Rahvaharidusseltsi
ülalpidamisel ja raamatuid said
laenutada ainult seltsi liikmed.

1920. a oli kahes kapis 896 eksemplari, lugejaid oli 102, laenutuste arv 1348. Omavalitsus
oli 1925. a eelarves määranud
raamatukogule 4000 marka ja
riigilt taotleti 20 000 marka
toetust. Samal aastal võeti vastu ka seadus avalikkude raamatukogude loomiseks.
Raamatukogu koliti koolimaja kõrval olevasse rahvamajja, juhatajaks sai 32-aastane Reinhold Sollmann.
1926. a nimetati raamatukogu
Uue-Antsla Haridusseltsi avalikuks raamatukoguks. Raamatukoguhoidja Anni Kripsaar oli olnud range ja täpne
naisterahva. Ta ei lubanud raamatuid ise valida, laual olevast
kartoteegist tuli number välja
valida ja siis ta tõi kapist raamatu või ütles: „Ei ole kodus.“
Anni Kripsaar töötas raamatukogus 1940. aastani, seejärel
asus raamatukogu juhatajaks
Efim Saarman.
1941. a põles rahvamaja
maha ja koos sellega ka raa-

Kuldre Kooli lasteaia Rõõmusipsikutelt

Üheks Kuldre Kooli lasteaia Rõõmusipsikute rühma eripäraks on see, et me oleme keelepesa rühm. See tähendab seda,
et üks päev nädalas on pühendatud Võru
keelele. Novembri kuu aga algab sellega,
et võrukeelele on pühendatud kogu nädal
– seega siis, Võru keele nädal. Tegelikult
keele nädalaks käis ettevalmistus juba
kogu oktoobrikuu jooksul. Õpetaja Linda Kapp õpetas lastele selgeks vahvad
Võru keelsed laulud koos liikumisega.
Veel enamgi, Võru keelsed laulud õpetas
ta selgeks ka teistele rühmaõpetajatele.
Kogu nädala jooksul kandsid rühmaõpetajad seljas vahvaid hamesid, millel tekst
Võro keele agent 002 ja „Kiildke vai är
– ma iks kõnõlõ!“ Teisipäeval 02.11.21
õuesoleku ajal tegid Rõõmusipsikud
teistele rühmadele väikese Võru keelse
kontserdi. See polnud tavaline kontsert,
kõik kes soovisid said kaasa lüüa. Õpetajatel aga jätkub tegelikult vahva Võru
keelne ühistegemine 14.detsembrini,
nimelt Võru Instituudilt tuli vahva idee,
et õpetajad võiksid koos iga päev ühiselt Võru keelset „Kalevipoega“ lugeda.
Igale lasteaiale, kes sellest osa võtavad,
saadeti üks raamatu peatükk. See on paras enese proovile panek kuid samas ka
lõbus kooslugemine. Küll on hea, et meil
on olemas õpetaja Linda, kes alati aitab,
kui sõna mõistmisega hätta jääme.
Kolmapäeval 10.11.21 toimus meie
lasteaias vahva Mardipäeva mängupidu.
Seekord etendasid Mardisante Rõõmusipsikud. Laulude ja tantsude vahele jagasid rõõmsad Mardid tarkuseteri Mardikommetest ning tervistava kasevitsaga
tugevat tervist. Veel panid Rõõmusip-

sikutest Mardid pererahvast proovile
mõistatuste tundmises ja liikumismängude mängimises. Ühel Mardil oli kasukas
pahupidi seljas, see pidavat suure rikkuse
toomist tähendama. Kui Mardisaak käes

meelne suudab olla üks väike kollektiiv,
kui olukord muutub tõsiselt keeruliseks.
Inimesed tulid oma igapäevasest rollist
välja, ka tugipersonal lõi käed külge, kus
vähegi vajalik. Ja koos pingutades elasimegi üle selle koleda koroona-aja nii, et
ei pidanud asutust täielikult sulgema.
Lasteaia juhtkond on väga tänulik
mõistvatele lastevanematele, kes nägid

MIS VEEL TOIMUS JA
KUIDAS RAAMATUKOGUL PRAEGU LÄHEB?
Tule külla ja veendu ise, et
raamatukogu elab. Tänan Riina Ermelit, kes on väga mahuka kroonika kokku pannud.
Rohkem saad lugeda www.
lib.werro.ee.
Ruumid on kuidagi väiksemaks jäänud ja COVID
veel liigub, seetõttu SÜNNIPÄEVAKRINGLIT PAKUN
RAAMATUKOGUS KÕIGILE LUGEJATELE TEISIPÄEVAL, 7. detsembril kell
12 -17.
ENDISI KULDRE RAAMATUKOGU RAAMATUKOGUHOIDJAID JA KOOSTÖÖPARTNEREID OOTAN
RAAMATUKOKKU KOLMAPÄEVAL, 8. detsembril
kell 12.00.
Peame kinni COVID-i
nõuetest!
SAIMA TELL

Tasub teada
Tugiteenused Lusti Lasteaias

vaeva selle nimel, et leida võimalused
laste koju jätmiseks ning kõigile neile
töötajatele, kelle ennastsalgavad pingutused võimaldasid raskel ajal tööd
korraldada. Suur tänu ja hoiame ikka
üksteist!

Artikli ajendiks on olnud päris mitmete toredate inimeste küsimused teemal, mida see eripedagoog täpsemalt teebki ja mis on
vahet logopeedil ja eripedagoogil. Tahaksin natuke nende küsimuste üle arutleda ning jagada Teiga mõtteid tugispetsialistide
teemal ja seda Lusti Lasteaiast lähtuvalt.
Lusti Lasteaed haridusasutusena on tegutsenud juba natuke
üle 40 aasta. Nende aastate jooksul on tugispetsialiste majas
väga vähe olnud. 2000ndate algusaastatel küll töötas lasteaias
logopeed aga lühiajaliselt ja jagatuna Kuldre lasteaiaga. Tugispetsialistide põud on olnud probleemiks siis ja on jätkuvalt.
Praeguseks saame öelda, et logopeed on meie majas alates 2011
aasta sügisest ja eripedagoog astus ametisse sellest õppeaastast.
Eripedagoogi pole siiani Lusti Lasteaias olnud. Ometi on haridusmaastikul viimastel kümnenditel tõsiseks teemaks varajane
märkamine ja kaasamine. Miks on tugispetsialistide teenused
haridusasutuses olulised? Ilmselt olete teadlikud, et kõik lapsed
on oma oskustelt ja arengutasemelt erinevad, laste kasvamine ja
õppimine ei toimu ühtlases tempos. Kaasava hariduse põhimõtted annavad lastele võimaluse olla eriline ja saada vastavalt oma
võimetele parim õpi- ja kasvukeskkond. Erivajadustega laste
arengu toetamisel on vaja koolitatud spetsialiste, kes märkavad
ja hindavad laste arengut. Nõustavad ja toetavad rühmaõpetajat
ning lapsevanemat ja kohandavad lapse arengukeskkonda vastavalt tema vajadusele.
Lühidalt võiks öelda, et eripedagoogi ja logopeedi ühendab
töö eriliste lastega. Samas on nende töö sisu poolest siiski erinev. Järgnevalt toon välja eripedagoogi ja logopeedi tööspetsiifika eripärad ja erinevused ning selle, kuidas toimub töö eriliste
lastega.
Eripedagoog tegeleb lapse psüühiliste protsesside arendamisega. Lihtsamalt seletatuna on eripedagoogi töö mängude abil
suuruse-, värvi-, vormi- ja ruumitaju arendamine, mõtlemise ja
mälu arendamine. Väga oluline on eripedagoogi töös ka tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine. Selleks, et laps suudaks
õppetegevuses olla ja tegevuse lõpuni viia, on vajava püsivust
treenida, sest püsivusega on tugevalt seotud lapse tähelepanu- ja
keskendumisvõime.
Logopeed tegeleb lapse kõne, kui peamise suhtlusvahendi,
korrigeerimise ja arendamisega.
Logopeed hindab ja arendab kõne erinevaid külgi (sõnavara,
hääldust, eneseväljendusoskust, grammatikat, kõnemõistmist,
suhtlusoskusi) ning vajadusel tegeleb ka kogelusega.
Kokkuvõtteks on meie lapsed meie kõikide lapsed ning oluline on, et keegi ei jääks märkmata ja toetamata. Lisaks tahan
öelda meie lastevanematele, et kui tunnete, et vajate tuge ja
nõustamist lapse arendamisel ja kasvatamisel, siis võtke julgelt
ühendust meie maja tugispetsialistiga.

ELINA ANTSI
Lusti Lasteaed

KÄTLIN AIDLA
Lusti Lasteaia eripedagoog

lahkusid Sipsikutest Mardid sama lärmakalt kui saabusid. Nüüd siis ootame
valget ja ilusat aega, ehk Kadrisandid
toovad selle endaga kaasa.
KRISTINA ABSALON

Keeruline aeg Lusti lasteaias
Oktoobrikuu tõi Lusti lasteaiale erilise,
iga päevaga muutuva ning ettearvamatu
olukorra. Koroona tõttu pidid töölt kõrvale jääma väga paljud lasteaia personalist, mitmed õpetajad jäid haiguslehele.
Oli väga raske aeg juhtkonnale, väga raske aeg tööle jäänud inimestele ja kindlasti ka kõigile vanematele. Seesugune
kriis tõi välja, kuivõrd toetav ning üks-

matukogu. Paljude mälestustes oli meeles leekides ja suitsus lendlevad raamatulehed.
Inimeste meenutuste kohaselt
hakkas raamatukogu uuesti
tööle 1944. aastal vanas vallamajas, juhatajaks sai Roland
Vungi. Raamatuid saadeti talle
Võrust postiga, algas nõukogudeaegne ametlik aruandlus.
1946. a koliti raamatukogu
Urvaste valla Täitevkomitee
ruumidesse ja täielik nimetus
oli Kuldre Keskrahvaraamatukogu. 1953.-1957.a töötas
raamatukogu juures rändkogu
Edasi kolhoosi keskuses ja
Uue-Antsla Võitööstuses.
1960. a koliti külaraamatukogu uuesti ülesehitatud
Kuldre rahvamajja. Pärast
Kuldresse uue koolimaja ehitust kolis raamatukogu 1997.a
ümberehitatud vanasse koolimajja. Uus raamatukogu sai
avar, küllaldaselt ruumi igasuguste väljapanekute ja näituste
jaoks, lugemisnurga ja kokku
otsitud raamaturiiulitega.
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Õnnitleme uut
vallakodanikku
ning tema vanemaid!
OTTO

Palju õnne
novembri
juubilarid!
90

LEONHARD LAIDONER

85

ENN RAJATAMM
ASTA LEOPARD

80

VARJE KUKKER
RIINA KRÜÜNER

75

MART VAIKJÄRV
MADIS TREUMUTH
REIN KÜBAR

70

ESTER TAMM
JAAN PUUDIST
EERO KALLION

Kultuurisündmused Antsla vallas
NOVEMBER

27. Antsla vald 30 matkasari „Külla küladesse“, Start Antsla
Inno juurest
28. Jõululaat, kodustele lastele jõulupakkide jagamine ja jõulutulede süütamine, Antsla kesklinn.
28. Jõulutulede süütamine Tsoorus
28. advendi kontsert „Tšello ja akordion“, Urvaste pastoraat
DETSEMBER

3. Antsla Acoustic Pööly Gläänz, Antsla KSK
4. Klaasist jõulukaunistuste valmistamine, Uue-Antsla Rahvamaja
5. Tsooru mälumänguturniir, Tsooru Rahvamaja
7. Vallavillak, Antsla KSK
12. Advendilaat, Uue-Antsla Rahvamaja
12. Collegium Musicale jõulukontsert, Antsla KSK
19. Huviringide jõulutrall, Antsla KSK õuel
26. Antsla vald 30 matkasari „Külla küladesse“, jõulumatk
ning matkasarja tublimate tänamine, Karula Rahvuspargi keskus.

Kokkuvõte lugemisprogrammist
„Raamatuga sügisesse“
Võrumaa Keskraamatukogu lugemisprogramm kestis 1. aprillist 1. oktoobrini
2021. 22. oktoobril toimunud tänuüritusel
võttis pool aastat kestnud „lugemishooaja“ kokku teenindusosakonna juhataja
Tuuli Kütt. Sõna- ja muusikalise tervituse
tõi Ilmar Vananurm.
50 maaelu teemalist raamatut valisid
välja kojulaenutuse raamatukoguhoidjad
Kätlin Konks, Triin Laatre, Ülle Kobin ja
Anu Kasak. Plakatid ja lugemispassid kujundas Antti Leppik.
Lugemismaratoni väljakutse võtsid
vastu viie raamatukogu: Kuldre, Urvaste,
Meremäe, Tsolgo ja Võrumaa Keskraamatukogu lugejad. 29 osalejat luges läbi
694 teost - umbes kolm riiulitäit raamatuid. Menuki tiitli pälvis 19 laenutusega
Oskar Lutsu „Suvi“. 17 inimese lugemislauale jõudsid Erik Tohvri „Sügisvalgus“
ja Maeve Harani „Farmer otsib naist“ .
Kõige tublimad osalejad olid Urvaste
ja Kuldre raamatukogude lugejad: Kuldres loeti 281 ja Urvastes 254 raamatut.

Helgi Asula Kuldrest Tiiu Kaseväli ja
Merike Umbleja Urvastest lugesid läbi
kõik 50 programmi valikus olnud raamatut. Väga tulbid olid Alise Oja 47, Agnes
Agnessa Moor 43, Kersti Maidla 42 raamatuga. Üle 25 teose lugesid läbi Eha
Mölder, Evi Konnula, Triin Kuiv, Milvi
Liivamägi, Hele Verrev, Fee Tamm, Anni
Mürk ja Urve Kaska.
Arvudest tähtsamad on lugemiselamused - esile tõsteti järgmisi teoseid: V. Afanasjev „Serafima ja Bogdan“, T. Rekand
„Krimmi päevik“, N. Pino „Seal, kus
rukkiväli“, E. Aksli „Kodumurul kõndi-

ja“, D. Owens “Kus laulavad langustid“,
R. J. Waller „Madisoni maakonna sillad“,
F. Mayes „Toscana päikese all“, D. Perrin „Maaloomaarsti juhtumused“ jt. Anne
B. Ragde „Berliini paplid“ meeldis ühele
lugejale niivõrd, et tema lugemislauale
jõudsid lisaks järgnevatele osadele ka teised Põhjamaade romaanisarja kuuluvad
raamatud. Kord kuus loositi kõigi raamatusõprade vahel välja auhinnad - fortuuna
tahtel said tunnustuse lugejad kõigist osalevatest raamatukogudest.
Võrumaa Keskraamatukogu tänab:
Saima Telli Kuldre ja Urvaste, Anni Lahet Meremäe ja Vaike Rätseppat Tsolgo
raamatukogust. Samuti oma tublisid raamatukoguhoidjaid, kes raamatud välja valisid ja lugemispassidega toimetasid.
Loodetavasti sai lugemisprogrammi
eesmärk – vaimusalved täis lugemiselamusi ja vaimutoitu – täidetud.
INGA KULJUS
Võrumaa Keskraamatukogu direktor

Veel lugejaid täiskasvanute lugemisprogrammis
Tegelikult oli Kuldre-Urvaste raamatukogust 17 lugejat, kes lugesid vähemalt 15
raamatut ja kutsuti Võrumaa Keskraamatukogu lõpuüritusele. Vastupidavad lugejad olid veel Aino Värton, Ellen Varov,

Kaarin Paping, Ene Klaar, Ruti Ingver ja
Riina Ermel. Aitäh lugejatele, et sellise
maratoni vastu pidasite! Aitäh, Võrumaa
Keskraamatukogule huvitava ja hariva ettevõtmise eest!

Raamatukogu ootab ikka väljakutseid,
mõnusat lugemist!
SAIMA TELL

Uudised aastate tagant
Võru Teataja 5. november 1931
Urvaste meestel ei jatku raha.

Urvaste kihelkonnas on enamasti hääd ja
kõrged põllumaad, suvi on ka keskmine,
siis ei või ka nimetatud kihelkonna põllupidajad nuriseda viljasaagi üle, pääle rukki, mis küll enamasti täielikult äpardus,
nii et mõni talupidaja rukkileiba tänavu ei
näe, vaid süüakse odrakaraskit ja nisuleiba.
Kuid leivaga aetakse kuidagi läbi,
aga oma väliste kohustuste täitmiseks ei
saa kuskilt raha, sest otri ja kaeru mujale
müüa ei saa, kuid vaid kaitseväele. Neid
võetakse vastu ainult seemnevilja ja ikalduslaenude saajatelt. Raha ei saa vilja ega
loomade eest. Nii makseti hiljuti Antsla laadal lehma eest 10-30 kr., pullidest
20-60 kr., seapõrsastest 1-1.50 kr., kuna

kartuleid, kaeru ja otri üldse ei nõueta.
Linu pole kuigi palju tehtud, kuigi juba
linaseemneid nõuavad kaupmehed, makstes puudast 1-2 kr. Õunad olekski hinnas,
kuid tänavu neid ei ole.
Ugala 7. november 1931
Haiglane võistlus seltside vahel Restus
ja Urvastes.

Restu haridusselts korraldab laup. 7. nov.
maskeraadi. Nagu kiuste sellele teeb maskipeo samal päeval Urvaste „Siirius“. Niisugune võistlus on saanud seal pool juba
„heaks tooniks“, mis raskesti takistab seltsielu arengut.
Osalt eelpoolnimetatu, kuid ka üldine
maitselagedus ei võimaldagi enam hästi
Restus ja Urvastes eeskavadega pidude
pidamist, kuna nende korraldamine läheb

kalliks. Seepärast tehakse maskipidusid ja
muidu „balle“, millede korraldamise kulud minimaalsed ja mis vastavad rõhuva
osa publiku maitsele.
Kolhoosi Elu 25. november 1951
Meile kirjutatakse
Metsatööd lõpetatakse ennetähtaegselt

Seoses Eesti NSV rahvakohtute valimise
väljakuulutamisega tõusis tunduvalt Siiriuse kolhoosi liikmete tööentusiasm.
Kolhoosnikud andsid sõna lõpetada
metsatööd ennetähtaegselt. Raietööd 25.
novembriks, veotööd 10. detsembriks. Et
pidada antud sõna töötavad kolhoosnikud
varavalgest hilisõhtuni raielankidel, olles
omavahelises sotsialistlikus võistluses.
Pole kahtlust, et tublid töötajad täidavad
antud lubaduse.

teade
Võrumaa Partnerluskogu avab Ettevõtluse meetme taotlusvooru
Taotlusvoor Ettevõtluse meetmetele on avatud 24.-31. jaanuar 2022.
Alameede 2.1. “Covid-19 kriisi mõju leevendamine”.
Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad,
füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle käibelangus tulenevalt Covid-19 kriisi mõjust on võrreldes 2019 aastaga vähemalt 30%.
v.a. Orava ja Misso piirkond
ja alameede 2.2. “Väikeettevõtete arendamine”. Taotlusi
saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil
vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad valdkonnas, mis on üles
loetletud Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris EM-

TAK 2008 jaos C - töötlev tööstus ja kes tegutsevad teenuse
valdkonnas, mis on suunatud tegevus piirkonna elanikele v.a.
Orava ja Misso piirkond.
Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu välja kuulutatud taotlusvooru esimesest päevast kuni viimase päeva kella 16:00-ni.
Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 27. aprill 2022.
Taotlusvoorueelne infopäev taotlejatele toimus teisipäeval
16.novembril 2022 kell 15.00 ZOOMi keskkonnas.
Infopäeva järelevaatamise link: https://www.youtube.com/
watch?v=ZemKYpr-E_M
Taotlemise info:https://voruleader.ee/2022-taotlusvoor.
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Südamlik kaastunne
lahkunu lähedastele!
UDO SÕRMUS 		

04.08.1933-23.10.2021

VALTER LUSTI 		

17.01.1938-26.10.2021

LEMBIT KÄGO 		

30.11.1957-25.10.2021

JAAN ALLAS 		

08.11.1962-31.10.2021

ILMAR KOLATS 		

13.05.1964-22.10.2021

LIIDIA KANNENBERG

12.03.1923-02.11.2021

AILI RATTAS 		

01.02.1937-29.10.2021
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28
15:00 Jõululaat
16:00 Jõuluvana jagab
kodustele lastele
kingitusi

16:30 Advendiaja
alguse tähistamine

04. detsembril kell 11.00 • Uue-Antsla Rahvamajas

KLAASIST JÕULUKAUNISTUSTE VALMISTAMINE
sulatus- või vitraažtehnikas

Registreerumine tel 56686466, osalustasu 5eur

7

8
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Unista suurelt, mõtle targalt,
tegutse kohe!

Ostame kasvavat
metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid

MA
TA

Kinnistud võivad
olla tehtud
raietega või
asetseda
piiranguvööndis.

HA
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A !

Vastuvõtt
10. jaanuarini

JÄTKUÕPE

info@metsakeskus.ee

Tel: 5611 1900

a erialale

Ootame sind õppim

VÄIKEETTEVÕTTE
ST
TURUNDUSSPETSIALI

TASE

5

Tule õppima, kui oled juba tuttav ärimaailmaga.
Õpid põhjalikult analüüsima ning planeerima ettevõtte
majandus- ja turundustegevust.
Õpe on mittestatsionaarne ja toimub ühel päeval nädalas.
www.vkhk.ee | vkhk@vkhk.ee
HEA KOOL KOGU ELUKS!

LITSENTSIGA
KORSTNAPÜHKIJA,
KA MAALE.
Oma redel kaasas.
Tel. 5191 6605.
OHTLIKE PUUDE
LANGETAMINE/
HOOLDUS JA ÄRAVEDU
TEGEVUSKINDLUSTUSEGA
ARBORISTILT. KÄNDUDE
FREESIMINE. ÜLEKASVANUD
HEKKIDE LÕIKUS.
TÖÖ KIIRE JA KORRALIK!
5666 7776,
info@vikatimees.eu

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

TALUTURG
4. JA 18.
DETSEMBER
alates 9.00

KALAMAJAKAS

RATASTEL

VÄRSKE KALA

JA MEREANNID

SINU KODUKANDIS

OTSE PÄRNUST
Detsember

2, 9, 16, 22, 30.12

ANTSLA 13:15 - 13:45
BUSSIJAAMA KÕRVAL
TURU PLATSIL

VÕI TELLI MEIE E-POEST ETTE, MIDA SOOVID JA
TOOME SELLE KAASA SIIA MÜÜGIPUNKTI!

KALAMAJAKAS.EE
+372 5697 9340 /8.00-16.00/

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
13. detsember

23. DETSEMBER
jõulueelne
turupäev
kella 13.00-st
Antsla
turuplatsil

