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Tagasivaade
juubeliaastale

Aasta 2021 hakkab tasapisi ümber
saama. Kiiresti oleme pidanud kohanema igasuguste piirangute ja
muutustega. Seda kummalist aega
on olnud peaaegu 2 aastat mis pole
jätnud puutumata meist kedagi.
Oleme sallivad ja ning katsume iseendid mitte ära kaotada.
Käesoleval aastal tähistasime Antsla valla 30 aasta juubelit!
Enne jaanipäeva sai linnapargis
maha peetud sünnipäevatrall. Tänu
erinevatele ehitusprojektidele on
linnasüda saanud täiesti uue ilme.
Töödest ja tegemistest valmisid ka
ülevaatlikud lühifilmid, mida on
võimalik Antsla valla youtube kanalilt vaadata.
Jumet hakkab võtma linna
keskväljaku projekt. Mida ja millal
valmis jõuab ehitada sõltub palju
toetusvõimalustest, aga töid tuleb
alustada lipuväljaku rajamisest.
Lõppenud on suuremahuline tänavavalgustuse projekt, mille käigus vahetati välja üle 500 valgusti

Antsla valla erinevates asumites.
Töid tehti Antsla linnas, Kobela ja
Vana-Antsla alevikes ning Tsooru,
Lusti ja Kraavi külas. Kuna hange
läks soodsamaks, siis said valgustid vahetatud ka Kuldre külas ning
lisandusid mõned valgustid linnas.
Sügise hakul lõpetati Antsla
kultuuri- ja spordikeskuse renoveerimise töödega, mille raames rajati
drenaaž, soojustati sokkel ja paigaldati hüdroisolatsioon. Värskenduskuuri läbis ka hoone fassaad. Kui
nüüd ainult olud poleks nii heitlikud ning laseks kultuuritöötajatel
üritusi korraldada ja külastajatel
neist osa saada.
Napilt enne kütteperioodi sai
valmis Kuldre kooli ja lasteaeda
sooja andev pelletküttel toimiv automaatkatlamaja.
Eelmisel aastal tehti algust sotsiaaltranspordi pilootprojektiga
koostöös Võru- ja Põlva omavalitsustega, mida rahastab suures osas
Sotsiaalministeerium. Selle teenuse

on elanikud hästi omaks võtnud.
Kindlasti on rolli mänginud soodne
hind. Kuidas selle teenusega järgmise aasta lõpus edasi minnakse
näitab aeg.
Siiralt hea meele on selle üle, et
uued mänguväljakud on valmis saanud Kobelas, Vana-Antslas. Enne
lume ja külma tulekut sai valmis
Lusti küla metsas madalseiklusrada, kus koolieelikud ja algklasside
õpilased saavad oma võimed proovile panna.
Kõik pole sujunud päris tõrgeteta. Venima on jäänud tänava ehitus
Vana-Antslas, mis hõlmab ka teiste
kommunikatsioonide rekonstrueerimist antud alal. AS Võru Vesi
pingutab, et uue aasta hakul oleks
võimalik hange välja kuulutada, et
sügisel saaks juba selle vilju maitsta.
Leian, et maapiirkondades
elavatel inimestel on õigus kaasaegsele ja keskkonnasõbralikule
elukvaliteedile. Kiire internet peab
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saama inimõiguseks kui soovime,
et suitsu ikka korstnast tuleks ning
neid ajapikku juurde tekiks. Lisaks
peavad elanikul olema käe-jala juures vajalikud teenused - lasteaed,
kool, kauplus, perearst, töötukassa,
postkontor, raamatukogu. Lapsed
peavad saama head haridust võimalikult kodu lähedalt. Võimalus erinevate huvidega tegeleda. Ühtviisi
oluline on Kuldre kooli ja lasteaia
püsimajäämine ning Antslas gümnaasiumihariduse omandamine kui
ka muusikakooli olemasolu. Usun,
et uuel aastal saame alustada Antsla
Gümnaasiumi renoveerimistöödega
Aasta lõpetuseks soovin öelda.
Mõelge positiivselt, unistage suurelt, hoidke oma lähedasi! Soovin
kõigile rahulikku jõuluaega ning
mõnusat aastavahetust!
AVO KIRSBAUM
vallavanem

Riigikogu esimees Jüri Ratas
alustas reedel 10. detsembril toimunud Võrumaa visiiti Antsla
vallast. Esmalt külastas ta Antsla gümnaasiumi kus andis 10. ja
11. klassi õpilastele külalistunni, rääkides Eesti digitaliseerimisest ning kliimaneutraalsuse
vajalikkusest ja võimalustest.
Samuti rõhutas Jüri Ratas vajadust märgata enda kõrval olevaid
inimesi.
Pärast kooli külastust saabus
Jüri Ratas Antsla vallamajja kus
vallavanema ja volikogu esimehe-

ga arutleti kohaliku elu teemadel,
samuti käsitleti kitsaskohti nagu
ühistransport ja riiklikud teenused,
mis seotud Võru maakonnaga.
Hea meel oli tunda riigikogu esimehe mõistvat suhtumist ja huvi
lähiaastate ühe olulisema kohaliku
teema - gümnaasiumihoone renoveerimise vastu. Samuti seda, et
gümnaasiumihariduse jätkamine
Antslas on siinse arengu seisukohalt väga oluline.
KALEV JOAB
arenguspetsialist

FOTO: Kalev Joab

Riigikogu esimees külastas Antslat

Võtame
aega endale

Käes on detsember. See on pime aeg,
mõnikord tuuline ja sombune, lörtsine
ja ka mõnusalt lumine. On aeg endale.
Vanasti, kui elektrivalgust enamikes
majapidamistes ei olnud, pidi päevast
lühikest valget aega väga otstarbekalt
kasutama, et videviku saabudes saaks
rahulikult pereringis olla. Siis osati,
kindlasti ka olude sunnil, võtta aega endale ja oma perele. Pime oli ju ...
Nüüd oleme kuidagi liiga palju hakanud kogu aeg tormama. Kogu aeg on
kiire ja ma usun, et väga paljud tunnevad, et kogu aeg läheb aina kiiremaks.
Mis me siis oma päevakavaga valesti
teeme? Miks me tavapärase töörütmiga
hakkama ei saa? Oleme kehvemad majandajad või planeerijad? Ma arvan, et
tuleb hakata rohkem valima ja julgemalt
„ei“ öelda. Me ei tohiks selles rutus ennast ära kaotada. Kas sa oled mõelnud,
kui palju sa päeva jooksul tegeled selliste asjadega, mida sa tegelikult tegema ei
pea? No näiteks, kui oluline see on, et sa
pead kõikvõimalikud internetiuudised
ära lugema. Võib ju küll, aga ega nad tegelikult meelde ei jää, sest me ei suuda
kiirustades süveneda või me ei tahagi ..
Aasta lõpp on ikka tagasivaatamise
aeg ja uute plaanide pidamine. Teeme
seekord siis nii, et sätime ennast esimeseks, kõige tähtsamaks ja mõtiskleme,
kuidas aasta läks. Minule tõi see aasta
ehk veidi liiga palju ootamatusi nii enda
kui kõige lähedasemate tervisega. See
pani päris palju mõtlema selle üle, mis
on ikka siin ilmas kõige olulisem. Inimene on terve ja tugev siis, kui ta hing on
tasakaalus, kui ta on enda ja oma ümbritsevaga rahul. Ma arvan, et kui keha
annab juba signaali, et midagi on valesti, siis on viimane aeg vaadata rohkem
enda sisse ja leida üles tõeliselt olulised
asjad enda jaoks. Tuleb julgeda teha
muudatusi.
Õpime rohkem ennast armastama ja
hoidma. Proovime mööda vaadata matslusest ja labasusest, mida kahjuks on
meie ümber ehk lubamatult palju. Kas
me oleme liiga sallivad? Me oleme ju
haritud rahvas. Kuhu on kadunud avalik
eetika? Kuidagi väga kergelt lastakse
sõnu lendu ja üldse ei mõelda, kuidas
need mõjuda võivad. On aeg areneda –
kasvada tõeliselt haritud rahvaks. Õnnelik inimene ei ütle teisele halvasti, isegi
kui ta tegelikult mõtleb teist moodi.
Ma soovin, et uus aasta toob teile
kaasa piisavalt tegusaid tegemisi, mille
käigus saame me olla õnnelikud. Hoidke ennast! Leiame rohkem positiivsust
ja oleme oma otsustes kaugele vaatavad. Armastame ennast ja lubame endale rohkem südamesoojust!
Kaunist jõuluaega, mõnusat aasta
lõppu ja tegusat uut aastat!
MERIKE PRÄTZ
Volikogu esimees
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Käes on märkamise aeg!
Antsla vallavalitsus ootab ettepanekuid Antsla valla tublimate
tunnustamiseks. Ettepanekuid Antsla valla aktiivsemate kodanike või nende poolt tehtu tunnustamiseks saab esitada 23. jaanuarini 2022. Palume ettepanekud edastada elektrooniliselt vald@
antsla.ee või postiaadressil: Antsla Vallavalitsus F.R. Kreutzwaldi 1 Antsla linn 66 403 Antsla vald. Lihtsaim moodus oma ettepaneku esitamiseks on google vorm, lingi leiad valla veebilehelt.
Ootame ettepanekuid järgmistes kategooriates:
1) kohaliku elu edendaja;
2) silmapaistev noor;
3) edukas ettevõtja;
4) parim sportlane või võistkond;
5) aasta hariduselu edendaja;
6) aasta pere;
7) tegus küla;
8) Antsla valla aasta tegu.
Valla tunnustusega väärtustame inimesi ning asutusi ja organisatsioone, kes on oma pühendunud töö või tegevusega jäänud
silma ja südamesse, aidanud kaasa oma kodukoha või valla elu
edendamisele, teinud enamat kui peab. Tunnustused kategooriates 1-7 valib esitatud ettepanekute seast tunnustamise komisjon.
Antsla Valla Aasta tegu nominentidele saavad oma toetushääle
anda kõik huvilised. Aasta teoks saab enim toetushääli saanu.
Eelnevate aastate tunnustusest saab ülevaate lehel www.antsla.
ee/tunnustuse-saajad
KALEV JOAB
arenguspetsialist

Energiahindade tõusu
leevendusmeetme
rakendamine Antsla vallas
Seoses sellega, et Vabariigi Valitsus ei ole üksmeelt
energiakulude hüvitamise
kohta saavutanud, ei saa
täna Antsla Vallavalitsus
kodanikelt energiakulude
hüvitamise avaldusi vastu
võtta.
Antsla Vallavalitsus annab teada, et alates 17.01.2022 alustab sotsiaalosakond
kodanike nõustamist energiakulude hüvitamise kohta. Kui selleks ajaks on Vabariigi Valitsus määruse vastu võtnud, saab
Antsla Vallavalitsus alustada 17.01.2022
ka avalduste vastuvõtmisega.
Nõustamine ja vastuvõtt toimub:

Antsla Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas:
E: 17.01 09.00-12.00 Maiu Pärna, tel

ANTSLA VALLAVALITSUS

Piirkond

Teenus osutaja

Kontaktisik

Kontakt
telefon

Nr.1 „Antsla linn”

OÜ ANTSLA HEDA

Üllar Ahi

509 8765

nem ja kaks vallavalitsuse liiget;
• kinnitati Antsla Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud;
• Lusti Lasteaia hoolekogusse nimetati Antsla
Vallavolikogu esindajaks Merike Prätz;
• Merike Prätz ja Avo Kirsbaum nimetati Antsla
valla esindajateks Võrumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule. Nende asendajateks nimetati Margus Klaar ja Kurmet Müürsepp;
• Avo Kirsbaum nimetati Antsla valla esindajaks Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatusse,
tema asendajaks nimetati Kurmet Müürsepp;
• kinnitati Antsla Vallavolikogu revisjonikomisjoni 8.10.2021 aktis nr 2 kajastatud kontrolli tulemused.

Nr.2 „Piisi, Luhametsa ja Savilöövi külad”

Vastse-Lahu talu

Mati Koch

526 4625

Nr.3 „Tsooru, Viirapalu, Kikkaoja, Roosiku ja
Litsmetsa külad”

SÄNNA PÕLLUMEES OÜ

Taivo Tuusis

505 3932

Nr.4 „Haabsaare, Kaika, Jõepera, Ähijärve ja Lehar Neve Rimmi talu
Mähkli külad”

Lehar Neve

518 8526

Nr.5 „Säre ja Rimmi külad”

Lehar Neve Rimmi talu

Lehar Neve

518 8526

Nr.6 „Oe, Kollino ja Soome külad”

Lehar Neve Rimmi talu

Lehar Neve

518 8526

Nr.7 „Vana-Antsla alevik, Taberlaane, Antsu OÜ ANTSLA HEDA
ja Kraavi külad”

Üllar Ahi

509 8765

Nr.8 „Kobela alevik, Madise, Lusti ja Anne
külad”

SÄNNA PÕLLUMEES OÜ

Taivo Tuusis

505 3932

Nr.9 „Kirikuküla, Urvaste, osaliselt Koigu ja
osaliselt Ruhingu külad”

Estnok Invest OÜ

Andres Kontse

515 4355

Volikogu istungite protokollidega saab tutvuda
Antsla valla veebilehel: https://antsla.kovtp.ee/
protokollid Samuti saab kõiki istungeid järelvaadada youtube kanalil, otsinguks „Antsla vald”.

Nr.10 „Vaabina, Lümatu ja osaliselt Ruhingu OÜ A-Veolainen
külad”

Arvet Mõts

5691 3228

Nr.11 „Uue-Antsla, Uhtjärve, Kõlbi ja
osaliselt Pihleni külad”

OÜ „Edasi” Teenused

Gunnar Sarapuu

529 8650

Nr.12 „Kuldre, Toku, osaliselt Kõlbi, osaliselt
Kassi ja osaliselt Pihleni külad

Lehar Neve Rimmi talu

Lehar Neve

518 8526

Nr.13 „Visela, osaliselt Kassi ja osaliselt
Koigu külad”

Rande Agro OÜ

Kalev Veskus

56391 610

Nr.14 „Kergliiklusteed”

Üllar Ahi

Üllar Ahi

509 8765

30. novembril toimunud volikogu istungil:

• määrati vallavanema töötasu ja hüvitised;
• kinnitati Antsla Vallavalitsuse struktuur 4-liik• kehtestati volikogu tööst osavõtu tasu ja hüvi- melisena, koosseisus vallavanem, abivallava-

tuste maksmise kord;
• moodustati Antsla Vallavolikogu alatised komisjonid;
• salajase hääletamise teel valiti Antsla Vallavolikogu alatiste komisjonide esimehed ja
aseesimehed. Eelarve- ja majanduskomisjoni
esimeheks valiti Aivo Värton ja aseesimeheks
Kristina Kreevald. Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks valiti Margus Klaar ja
aseesimeheks Jaanus Pruuli. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks valiti Üllar Salumets ja aseesimeheks Anne Uppin. Arengu- ja
planeerimiskomisjoni esimeheks valiti Kaspar
Kurve ja aseesimeheks Merike Prätz;
• salajase hääletamise teel valiti Antsla Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees Raivo
Vallner, aseesimees Kenno Roots ja liige Lauri
Keerov;
• Antsla Gümnaasiumi hoolekogusse nimetati
Antsla Vallavolikogu esindajaks Kadri Hillak;
• Kuldre Kooli hoolekogusse nimetati Antsla
Vallavolikogu esindajaks Margus Klaar;
• salajase hääletamise tulemusena osutus Antsla
vallavanemaks valituks Avo Kirsbaum.

09.00-12.00 ja Urvaste raamatukogus 13.00-15.00 Agnes Kirsbaum tel
5290722, agnes@antsla.ee;
R: 21.01 Haabsaare raamatukogus
09.00-11.00 ja Tsooru rahvamajas
12.00-15.00 Maiu Pärna tel 53425707,
maiu@antsla.ee;
R: 21.01 Antsla Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas 09.00-12.00 Agnes Kirsbaum tel 5290722, agnes@antsla.ee.

Antsla valla lumetõrjetööde teostajad

Vallavolikogus otsustati
23. novembril toimunud volikogu istungil:

53425707, maiu@antsla.ee ja Agnes
Kirsbaum tel 5290722, agnes@antsla.
ee;
T: 18.01 14.00-17.30 Maiu Pärna, tel
53425707, maiu@antsla.ee ja Agnes
Kirsbaum tel 5290722, agnes@antsla.
ee;
K: 19.01 Vastuvõttu ei toimu;
N: 20.01 Kobela raamatukogus 09.0012.00 ja Vaabina raamatukogus 13.0015.00, Maiu Pärna tel 53425707,
maiu@antsla.ee; Kuldre vallamajas

HELLE SAVI
volikogu sekretär registripidaja

Alates 3. jaanuarist on PPA
Võru teenindussaal avatud:
E, K, R kell 9-17
E-R on teenindussaalis võimalik
kasutada digikioskit,
dokumente saab taotleda
iseteenindus.politsei.ee
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Parimate soovide ja
lootustega uude aastasse

Luuletus
Sügismeloodia
jõulusalmid 2021. a.
Presidendis valisimi MAIA
iistvidäjät jo iks om vaia.
Timä laul ja mäng akortsu
olõmistele and vurtsu
Küll om hää, et meil om LINDA
tedä mii kõik korgõlt hinda.
Timä oppas laulu selges
kapellilgi timm helü helges.
ELINA meil oppas latsi
vahel pand ka näile katsi.
Meil iks tuuga väega joppas
et tää meile tandsu oppas.
Kui Elinal jääs aigu napis
hää om võtta LAINE appi.
MILVI ei olõ sukugi saamatu
pidä kõrran raamatut.
Tuu mant aigu jääs pingipillis
tandsma minnengi hindä lüü lilli.
GEORG meil ainus silmärõõm
timä peräst süämen lämmi lõõm.
Paika kenäste sääd tooli
õkva nätä, et meist hoolis.
MAIVIL hobi mitut sortiorgunn reise, küdsä torti.
Ku timä ümbre om kapell
sis kontrabassi kiil om hell.
Väikul HILJAL rõõmus miil
mäng tää pilli, tandsgi viil.
Sirgõs tõmbas tää akordsu
tandsugi lask parra pordsu.
Jauramiga jandas VALLI
tuu täl saanu väega kallis.
HELVE vaganõ, a tal om tarmu
kandlõlõ ei anna armu.
Ku kõlaman kandlõkeele
kõik murõki lännü meelest.
URVE kõgõ rõõmsalt tsill
timä käen om lokopill.
HELBE rahakotti orjas
kõgõ rahha kokko korjas.
Et sünnüpäävä saasi peetus
söögi-joogi kokko veetüs.
Kannõld häste mäng meil ASTA
ei saa kiäki timä vasta.
Timä häste küdsä tortõ
Täl om lille satu sortõ.
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Võrumaa Arenduskeskus
jagas tunnustusi.
Märgatud on ka meie valla
aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi

Võrumaa tegus kodanik 2021 on Janek
Joab „Loodusega kokkuköitja tiitel“
Janek on tunnustatud loodusfotograaf, kes lisaks piirkonna looduse jäädvustamisele tutvustab seda ka kohalikele
noortele. Ta veab Antsla Gümnaasiumis
metsa- ja fotograafiaringi, mis õpetavad
lapsi ja noori loodust märkama. Selle
aasta jaanipäeva paiku said Antsla kandi inimesed aga kogeda midagi tõeliselt
imelist - üle öö muutusid Antsla valla
bussijaamad loodusõpikuteks. Janeki
eestvedamisel said valla bussijaamad
uue ja erilise kuue - bussijaamade üks
sein on nüüd kaunistatud hiigelsuure
fotoga mõnest siinkandist elavast linnust või loomast - tunne oma naabreid
Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 25.
novembril Rõuge Rahvamajas toimunud
üritusel Võru maakonna parimaid ettevõtjaid.
Võru maakonna aasta startija 2021 Kobela Kaubandus OÜ (Kobela kauplus)
ja Hanna Hillak
Ettevõtte tegevusalaks on jaemüük,
kus on ülekaalus toidukaubad. Ettevõtja
südikus, särasilmsus ja tahe pakkuda ko-

MÕELDES JA NENDE NIMEL ENE

Võrumaa Partnerluskogu
avab Ettevõtluse
meetme taotlusvooru
halikele inimestele Antsla vallas Kobelas
võimalust saada esmatarbekaubad kätte
just kodulähedasest poest näitab seda, et
tegemist on tõelise kogukondliku eeskujuga ja innuka noore naisega. Tööd antakse neljale töötajale.
MERLE TOMBAK
kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

Piltuudis

EEVIL om meil vahel vaia
kõrran hoita rahvamajja.
Ku sääl kõrra majja pandsõ
es unõta ka rahvatandsõ.
ÕIE tantsi es taha
tandsmise tää jätse maha.
Nüüd tää kõrvalt kõõritas
ja koorin laulu lõõritas.

KORNEL VIIU ÕIE ABIGA

Võru maakonna kultuuritöötajad jätkavad sanditamise traditsiooni maakonna erinevates asutustes. Sel aastal käisid kadrisandid külas Vastseliinas, Võrus ja Parksepas.
FOTO: BIRGIT PETTAI

Vana-aasta viimane päev viib me peost kolmsada kuuskümmend viis küpset tera igavikuveskisse. Aeg istuda maha ja
mõelda kuis igaüks kasvatas oma saagid ise – veel kellad
annavad aega.... (Larissa Aaman)
Mõned head aastad tagasi hakkasime tasapisi koos
käima lihtsalt kohvitamas ja igapäevarõõme – muresid jagamas. Tekkis uusi huvilisi ja uusi kontakte. Tundus hea
mõttena kohata samu enda- ealisi ja oma ümbruskonna
inimesi ikka ja jälle. Olime aegajalt osalised Sügismeloodia ja Urvaste Külade Seltsi tegemiste juures. Seadsime
endalegi eesmärgiks Kuldre ja Uue-Antsla kandi eakate
vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamise. Valla toel
saime endises vallamajas laiendada kangakudumise huviliste jaoks lisaruume. Huvilisi jätkus, julgesime ette võtta mõned päris ägedad kogu piirkonna rahvale mõeldud
tegemised.
Ja siis tuli see vastuoluline aeg, mis sundis peale kontaktide vähendamise ja kodus püsimise, mure enda ja oma lähedaste tervise pärast. Teha tuli valikuid ning toimetamistes
ümber orienteeruda. Saime korraldada mõned õueüritused
ja mõned reisid. Mitmed meie seast loobusid, ikka selleks,
et vähendada tervise nimel vahetuid kokkusaamisi. Mõned
ütlevadki juba aegajalt, et aastaid on muudkui juurde tulnud
ja ollakse vanaks jäänud ning ei soovitagi enam tihedaid
koos toimetamisi.
Jõuluootuse aeg toob ikka hinge lootusi helgemateks aegadeks. Loodame, et viirus lubab peredel koos jõulurõõme
nautida. Laseme uuel päikeseringil jagada oma ellu valgust,
midagi ilusat ja positiivset.
Plaanid uue aasta tegemisteks on igal juhul olemas. Jääb
vaid uskuda, et leiame veel tervist, jaksu ja tahtmist need ka
koos ellu viia.
Täname oma toredaid kaasteelisi ja koostööpartnereid.
Päkapikumees toogu õnne kõigile suure koti sees. Mõnusat
pühadeaega ja head algavat aastat!
KULDRE KULDSETELE PROUADELE

Tuud rassõ es olõki välla peili –
kõgõ kavvõmb om olnu LEILI.
Timä kraap meil pulgapilli
nii et näpo omma villin.

KOKKU KIRJUTANU
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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
EMTAK 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 järelevaatamise
link: https://www.youtube.com/watch?v=ZemKYpr-E_M
Taotlemise info:https://voruleader.ee/2022-taotlusvoor
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Vabatahtlik seltsiline
pakub turvatunnet
2021- 2023 aastatel viib Eesti Külaliikumine Kodukant Sotsiaalministeeriumi tellimusel ja Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi
projekti “Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine
hoolekandesüsteemi“.
Selle projekti tegevused toimuvad paljudes omavalitsustes
ning on suunatud just eakatele ja erivajadustega inimestele, et
pakkuda neile vabatahtliku seltsilise tugitegevusi.
Mida vabatahtlik
seltsiline saab pakkuda:

• abivajajaga koos olemine ja suhtlemine;
• saatjaks olemine koduväliste tegevustega tegelemisel, näiteks

koos jalutamine või ühised külastused raamatukokku;
• eaka või erivajadusega inimese toetamine avalike eluliste teenuste kasutamisel, näiteks abistamine arsti juurde minemisel ja
tulemisel või aitamine ametkondadega asjaajamisel või teejuhuks olemine, kui on nt tegemist mäluhäiretega inimesega;
• tugitegevuse pakkumine lihtsamate kodutöödega tegemisel,
mida abisaaja üksi ei teeks, aga koos toetajaga oleks (kasvõi osaliselt) võimeline tegema.
Milline on kohaliku omavalitsuse roll?

Eelkõige on oluline abivajajate kohta informatsiooni jagamine,
sest just omavalitsuste sotsiaalhoolekande spetsialistidel on olemas suurem osa teadmisest abivajajate, nii eakate kui ka erivajadustega inimeste kohta.
Kuidas me leiame vabatahtlikke seltsilisi ja mis võiks olla
nende motivatsioon oma abi pakkuda?

Vabatahtlike kaasamiseks kasutame eelkõige piirkondade vabatahtlike organisatsioone ja kogukondade eestvedajate võrgustikke. Samuti teeme maakondlikke teavituskampaaniaid läbi
kohalike lehtede, perearstide, tervisekeskuste, maakonna tervisenõukogude, kohalike omavalitsuste asutuste, raamatukogude,
päevakeskuste, eakate klubide jne.
Vabatahtlik tegevus pakub positiivset emotsiooni, vaheldust
igapäevasele rutiinile, võimalust ennast arendada ning oma maailmapilti avardada. Vabatahtlikena saavad liituda kõik vähemalt
16-aastased huvilised.
Kuidas maakondlikult vabatahtliku seltsilise tegevusi
korraldatakse?

Maakonnas toimetab maakondlik koordinaator, kes koostöös
omavalitsusega neilt saadud info põhjal viib kokku vabatahtliku
seltsilise ja abivajaja.
Vabatahtlike seltsiliste koordinaator maakonnas hoiabki töös
terve maakonna vabatahtlike võrgustikku, toetab neid, leides
motivatsioonivõimalusi ja on vajadusel kõigis üleskerkinud küsimustes kontaktisikuks abivajajatele, vabatahtlikele ja omavalistustele.
Kuidas saab soovi korral küsida endale (oma lähedasele), s.o
65 + või erivajadusega inimesele vabatahtlikku seltsilist?

Selleks on kaks võimalust:
1. Andke teada oma (oma lähedase) soovist ja vajadusest oma
omavalitsuse sotsiaaltöötajale, kes informeerib maakonna koordinaatorit.
2. Andke teada oma (oma lähedase) soovist ja vajadusest Võrumaa vabatahtlike seltsiliste koordinaatorile - Helen Metsma, tel
5656 1655, e-kiri helenmetsma@gmail.com, kes suhtleb omavalitsuse sotsiaaltöötajaga ja tegutseb edasi Teie (Teie lähedase)
huvides.
Eeldame, et vabatahtliku ja abivajaja regulaarsete kohtumiste
käigus levib positiivne kogemus suust suhu ning leidub veel abivajajaid, kes soovivad vabatahtlike seltsilisega kohtuda või neid
appi paluda.
Kuidas saavad kirjeldatud tegevusteks enda abi pakkuda
vabatahtlikud?

Andke teada oma koostöösoovist Võrumaa koordinaatorile –
Helen Metsma, tel 5656 1655, e-kiri helenmetsma@gmail.
com, kes võtab seejärel Teiega ühendust ja jätkab eesmärgipärast tegevust.
Projekti kohta saate lähemalt lugeda https://kodukant.ee/vabatahtlikud-seltsilised/
Muudame koos eakate ja erivajadustega inimeste elu turvalisemaks!
EESTI KÜLALIIKUMINE KODUKANT

Mahetoit ja ökomärgis jõudsid
Antsla Gümnaasiumisse
Antsla Gümnaasiumis on kooli
sööklale köögivilja kasvatatud juba
üle 30 aasta. Üheksakümnendatel kasvatati juurikaid linna servas
Maasikaorus, põllu eest hoolitsesid
kooli aednik Siiri Zimmermann ja
õpilased, kes käisid kolm korda
suve jooksul põldu rohimas. Viimastel aastatel kasvatasime köögivilja Nurme talu maadel.
Antsla Gümnaasium liitus
2020. aastal projektiga „Mahe ja
muhe“, kus osalevad veel üheksa
Võrumaa kooli. Projekti käigus on
läbi viidud koolitusi, korraldatud
kokkusaamisi mahetootjatega ja
tuntud tippkokkadega. Valminud
on mahetoidu menüüde kogumik.
Alates 2021. aasta jaanuarist
hakkasime kooli sööklasse ostma
mahekartulit ja mahedat mustsõstra mahla. Olgu siinkohal selgituseks öeldud, et mahetoit ei ole ai- Antsla kooli põllul kasvanud kõrvitsad.
nut taimetoit!
2021. aasta kevadel leppisime koha- söökla personal. Sügisel keldrisse paiguliku tubli taluniku Alo Abilisega kokku, tatud köögivilja kogused olid muljetavalet ta lubab koolil kasutada köögivil- davad. Kõrvitsat, punapeeti ja porgandit
ja kasvatamiseks oma talu mahemaad. jätkub õppeaasta lõpuni.
Mai lõpuks olid valge peakapsa taimed
2021. aasta septembris oli maheette kasvatatud ja lisaks põllule istutatud tooraine osakaal Antsla Gümnaasiumi
kapsataimedele külvas söökla meeskond menüüs lausa 36,1%. Kasutasime koolimulda veel porgandi, punapeedi, kõrvit- lõuna valmistamiseks mahetoorainetest
sa ja tilli seemned. Kokku oli meil kasu- kartulit, porgandit, kõrvitsat, punapeeti,
tada seitse 80 meetri pikkust vagu.
tilli, veiseliha, mune, makarone, mustSuvel hoolitses põllu korrasoleku eest sõstra- ja õunamahla. Oktoobris oli ma-

hetooraine osakaal 25,8% ja novembris 31,8%.
Oktoobrikuus tegime Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse
ökomärgise „20 - 50% mahe“ väljastamiseks. Ökomärgis on koolil
nüüd olemas ja oleme selle üle
väga uhked.
Hetkel maksab riik koolilõuna toetust üks euro õpilase kohta.
Järgmisest aastast on riik lubanud
ökomärgist omavatele koolidele
maksta lisaks 15 - 20 senti õpilase
kohta.
Mahetoidu pakkumise edendamine koolis on ühelt poolt investeering kasulike toitumisharjumuste kujunemisse: õpilased
saavad võimaluse tarbida rohkem
tervislikku toitu, teisalt toetatakse
seeläbi kohalikke mahetootjaid,
kes saavad enam võimalusi turustada oma toodangut tootmiskohale
võimalikult lähedal.
Suur tänu kõikidele, kes toeks ja
abiks olid: Alo Abiline, Ene Laud, Eve
Kähr, Eve Valge, Monika Koobak, Siiri Zimmermann, Urmas Kiidron, Endu
Roosimaa, Kaja Kesküla ja Margus Timmo.
TALVO KONT
Antsla Gümnaasium
Direktori asetäitja majandusalal

Aasta 2021 noorsootöös
Aasta algas noorsootöötaja valimisega
Kuldre noortekeskusesse. Uueks noorsootöötajaks sai Monika Aas.
Osalesime noortega „Vunki Mano”
loometalgudel, kus teemaks oli noorte ja
kogukonna turvalisuse lahendamine. Algul tundus põnev plaan linnaruumi paigaldada suur ekraan nö „Noorte Ekraan”,
mis aga ei oleks lahendanud meie probleemi. Probleemiks tundus olevat hoopis
põlvkondade vaheline suhtlus. Vunki
Mano talgutel saime teema arendamise
eest eriauhinna, osalemise SOFAMI inkubatsiooni koolitusel.
Siit edasi sai alguse noorte projekt
„Põlvkondade vaheline suhtlus läbi taaskasutuse” mille maksumus on 3888€.
Projekti „Vabatahtlike konverents”
jaoks saime toetust 350€ ja projekti „Hoolimine algab iseendast” toetati
2484 euroga. Projekt oli suunatud noorte
vaimsele tervisele, mille raames toimus
seitse erinevat koolitust/töötuba.
2021. aasta kevadeks valmisid Antsla

noortekeskuse uued ruumid, mille avamine toimus lastekaitsepäeval. Suured
tänud kõigile, kes selle valmimisele kaasa aitasid !
Lastekaitsepäev oli see aasta Antsla
vallas suurejooneline ning tegevust jagus igas vanuses noortele. Üritus toimus
kahel erineval päeval. Esimesel päeval
toimus suurem sündmus Antslas koos
mustkunstniku, põgenemistoa ja suure
sünnipäevatordiga. Teisel päeval käisime
kõikides suuremates külades noortega
mängimas ja küpsisekooki valmistamas.
Lastekaitsepäev Antsla vallas sai tunnustuse „Aasta tegu noorsootöös”.
Suvi möödus nii malevat tehes, kui
ka puhates. Olime abiks koos noorte
vabatahtlikega KontrastiKunsti üritusel.
Augustis toimusid ka „Võrumaa noorte suvepäevad”, kus anti üle Võrumaa
noortevaldkonna tunnustused. „Aasta
noor 2021” tunnustuse sai meie valla
noor Triine Beate Tagamets.
Septembris toimus täisealistele noor-

tele suunatud „Autoorienteerumine”, kus
sel aastal osales 11 võistkonda.
Oktoobris algasid Noorte Heaks projekti „Hoolimine algab iseendast” koolitused ning alguse sai taaskasutusprojekt „Antsla valla põlvkondade vaheline
suhtlus läbi taaskasutuse”.
Novembris toimus Antsla valla noortevaldkonna tunnustamine. Tunnustused
anti üle üllatusena ja sellest valmis lühivideo.
Novembris ja detsembris on toimunud ning veel toimuvad erinevad töötoad
nii Kuldre kui ka Antsla noortekeskuses.
Kõik suuremad üritused said see
aasta läbi viidud just nii suurelt, kui see
hetkeolukorda arvestades on lubatud.
Uueks aastaks on juba ootamas uued
ideed ja mõtted.
EERIKA LÄÄTS
MONIKA AAS
MERLE TOMBAK

Kadritrall „Sipsiku“ lasteaias
Kadripäevaks pidid õuetoimetused kõik
tehtud olema ja alustati tubaste töödega.
Meie, Tähesipsikute, ülesandeks sai Kadritralli korraldamine. Ehtisime ennast
nii kauniks, kui oskasime. Et kadri valitseb karja üle, oli mõni Tähesipsik nõuks
võtnud end loomaks maskeerida. Lisaks
vahvatele loomadele ja kadrilastele oli
meie kadriperes Kadrinoorik, kelle süles oli „pissiv“ kadrititt. Iga kord kui titt
„pissis“ hüüdis noorik „Titt pissib!“ ja
seda ikka hea õnne tarvis. Kadripere kõi-

ge tähtsam liige oli muidugi Kadriema,
kelle kõrvalt ei puudunud Kadriisa. Lisaks oli veel Kadrisokk, kes oli ohelikku
pidi Kadriema käes ja kes kippus pererahvast puksima, no et kõik ikka terved
ja tugevad oleksid. Kadripere lapsed olid
pähe õppinud luulevormis mõistatused,
mille abil pererahva tarkust kontrolliti.
Ja ei trall oleks ikka ehtne trall, mängisime ühiselt kassi ja hiire mängu, mis
kogu olemise väga meeleolukaks tegi.
Kadriemal oli ühes värviliste lintidega

vits, millega ta hoolega pererahvale head
õnne ja tugevat tervist sopsutas. Kadriperele ikka ka. Ei saa mainimata jätta,
et andidega ei hoidnud lahke pererahvas
end tagasi- kadride korv sai täis kõike
hääd ja paremat. Korvis oli näiteks õunu,
kapsas, porgandid, külmutatud marjad ja
mõndagi muud maitsvat ja tervislikku.
Kadrid lahkusid pererahva juurest rahulolevate ja rõõmsatena.
ÕP.ANNELI
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Antsla valla noorsootöö valdkonna tunnustamine
2021. aastal anti noortevaldkonna tunnustused välja seitsmes kategoorias.
Keeruliste olude tõttu jätsime ära
sündmuse Tsooru Rahvamajas ja andsime tänusõnad ja kingitused üle noortele
sobilikes ja isegi ootamatutes kohtades:
käisime koolitunnis, bussijaamas, noortekeskuses jne.
Tunnustuste üleandmisest valmis
ka videokokkuvõte, mida saab vaadata
Antsla Valla noored FB lehel.

„Vapruse Kast“ Kuldre koolis

Laureaadid 2021. aastal on:

Hea klassikaaslane - Marleen Rätsep, alati sõbralik, rõõmsameelne, abivalmis, teistega arvestav, märkab abivajajaid, heatahtlik ja kohusetundlik. Oma
õpingutesse suhtub kohusetundlikult,
õppeedukuselt, käitumiselt on teistele
suureks eeskujuks. Õpingud ja täiendõpe
Antsla Muusikakoolis.
Silmapaistev talent - Celiin Jõesaar
sobib “silmapaistev talent” kohale nagu
kirss tordile. Celiinil ei puudu ühtegi
krossivõistlust, kus ta karikaga tagasi ei
oleks tulnud.Ta on üles kasvanud tsikli
seljas ja alati armastanud krossi. Hulljulge neiu, kes ei karda kiirust ning poriseks saada. Võistlustel ja trennis käib ta
iga ilmaga. Eesti meistrivõistlustelt tuli
kolmanda koha karikaga tagasi.
Tegus noor - Kristel-Elis Siidra
on mitmekülgsete huvidega noor, kes
suudab kooliõpingute kõrvalt tegeleda
väga mitmete hobidega. Suure osa oma
õpingutevabast ajast pühendab Kristel-Elis kodutütarde tegemistesse. Ta
on aktiivne noortekogu KLOUN liige
ja esindab sageli erinevatel võistlustel
Antsla rühma. Aastal 2021 võttis ta osa
Sänna matkast, tantsib Pärliines ja tantsugrupis LP. „Kingitus“. Ta on sihikindel
ning empaatiline noor. Kuulub Antsla
Gümnaasiumi õpilasesindusse. Sel aastal
rikastas Kristel-Elis oma loodusteemalisi kooliõpinguid GLOBE ja Rakett 69
laagrites. Tantsib Pärliines Tantsugrupis
„LP”. On silma jäänud tantsuvaldkonnas
tegutsedes oma pühendumisega, vaimse
kohalolekuga ning kehalise andekusega.
Vabal ajal käib ta ratsutamas. Lisaks on
tüdrukul kodus oma pisike loomaaed,
kus ta kohusetundlikult oma hoolealuseid söödab ja hooldab. Kristel-Elis on
oma tegemistega eeskujuks nii oma noorematele vendadele, kui ka eakaaslastele
terves meie kogukonnas.
Silmapaistev kooli esindaja - Kevin
Lindlaan esindas edukalt Antsla Gümnaasiumi õpilaste riiklikul teadustööde
konkursil tööga “Robotite lõimimine
gümnaasiumi matemaatikaülesannetega”. Teadustööl on praktiline väärtus,
sest matemaatikaõpetajad saavad oma
tundides kasutada Kevini koostatud
ülesandeid ja teha need läbi ka robotite
abiga. Lisaks sellele on Kevin kaks korda läbinud kogukonnapraktika ning selle
raames Lusti lasteaias lastele robootikat
tutvustanud ja õpetanud.
Noorte sõber - Eerika Lääts on supertore noorsootöötaja. On igas olukorras noortele toeks ja abiks. Suudab panna
noored tegutsema ja osalema erinevatel
üritustel, ise seejuures alati valmis toetama kõiges. Leiab noortega koheselt hea
kontakti, on nendega suheldes avatud ja
ei suru peale oma mõtteid ja ideid. Laseb noortel olla need kes nad on. Noored
usaldavad teda. On rõõmsameelne, toetav ja ning alati ulatab oma abikäe.
Hea juhendaja - Heli Kuulmets
Kuldre rühma kodutütarde ja noorkot-

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit, kauplus Karupoeg Puhh
ning projekti PSÜHHOLOOGIA 3000 raames tegutsev klubi
ELUKOOL kutsusid kõiki osa võtma heategevuslikust mänguasjade korjamise aktsioonist vähihaigete lastele heaks.
Kuldre kool osales selles projektis 5. klassi õpilase Ketli
eestvedamisel. Detsembri alguses paigutati koolimajja „Vapruse
Kast”, kuhu kõik heategijad said tuua mänguasju. Mänguasjad
toimetas Ketli ise kauplusesse Karupeog Puhh, kust need siis
edasi abivajajateni toimetatakse.
Aitäh, Ketlile ja kõigile heategjatele!

Celiin Jõesaar.

Kodanikunädal Kuldre koolis
22.- 26. novembrini tähistati Kuldre koolis kodanikunädalat. Nädala raames toimus pärimusmuusikakontsert, kus esinesid Meelika Hainsoo ja Lauri Õunappu. Klasside esindusvõistkonnad panid end proovile ja võtsid osa kodanikupäeva viktoriinist. Nädala
lõpetasid külalisesinejad. 1. - 3. klassile tutvustas Tiina Ploom
MTÜ Looduse Märkajate tegemisi, 4.- 5. klassile tutvustas Annika Kõrvoja oma imelist käsitööd, 6. - 7. klassile rääkis Romet
Niilus spordist ja Hauka Veloklubi tegemisest ning 8.- 9. klassile
tutvustas volikogu toimimist Kurmet Müürsepp.
KADRI HILLAK
Kuldre Kooli huvijuht

Rõõmusipsikutelt

Heli Kuulmets.

Kiirelt ja märkamatult ongi käes aasta viimane kuu ning taas tahaks jagada meie väikse ja koduse lasteaia tegemisi. Novembrikuu lõpp tõi Rõõmusipsikute rühmale meeldiva üllatuse. Reedel
26.11.21 käisid Võru Instituudi Direktor Rainer Kuuba ja Võru
keele eestkõneleja Anneli Ott meie keelepesarühmale üle andmas auhinnatahvlit „Kimmäs keelepesä rühm“. Tunnustus tuli
murdekeele alalhoidmise ja keeleõppe väärtustamise eest. Detsember on kulgenud jõuluootuses. Esimese advendihommiku
võtsid Sipsikud vastu koos koolirahvaga. Edasi on kulgenud
jõulutegemised rühmiti. Igas ruumis on tunda ja näha rõõmsat
jõuluootust. Rõõmusipsikutel on nüüd päris oma pliit, kus saame küpsetada. Juba mitu päeva on majas olnud mõnus piparkoogi lõhn. Oleme juba nii küpsetanud kui ka kaunistanud piparkooke. Tulemas on pidulik jõulupildistamine koos jõuludiskoga,
jõulufilmi vaatamine - kust ei puudu ka popkorn ja piletid nagu
päris kinos ning lahe jõulutrall õues. Tegelikult jagub vahvaid
ettevõtmisi igasse päeva – meisterdamine, luuletuste õppimine,
laulmine ja tantsimine….. Imelist aastalõppu kõigile, olge hoitud ja terved.
KRISTINA ABSALON

kaste juhendaja. Tema kohta võib küll
öelda, et ta teeb oma asja südamega. Aeg,
mida ta panustab laste koolivälisele tegevusele on märkimisväärne - pidevalt on
lastel laagrid, õppesõidud jmt., mis kõik
nõuavad organiseerimist. Heli on väga
hea projektide kirjutaja ning seeläbi on
tegevused Kuldre rühmas veelgi mitmekesisemad. Lapsed usaldavad teda ning
see on väga oluline, et lastel oleks selline
tugiisik, kelle poole julgetakse pöörduda
oma ideede või muredega. Ta on väga
toetav - mitmed Kuldre kooli vanemad
rühmaliikmed on teinud oma loovtööks
rühma laagri, kus Heli on olnud teotavaks nõustajaks ja järelevaatajaks. Väga
hea meel on, et Kuldre koolis on selline
aktiivne kodutütarde ja noorkotkaste liikumine, sest see annab noortele väga hea
aluse iseseisvaks eluks ja tegutsemiseks
meeskonnas.

Aasta tegu noorsootöös Lastekaitsepäev Antsla vallas

1. juunil toimus lastekaitsepäev Antsla kesklinnas, mis tõi kohale palju lapsi
koos peredega. Kohal mustkunstnik, põgenemistuba. Lapsed said hüpata batuudil, süüa torti, osta loteriid- täiuslik päev
lastele ja noortele.
5. juunil laenes lastekaitsepäev Antsla
valla küladesse, et võimalikul palju Antsla valla noori saaksid nende päevast osa.
Kohtuti Tsoorus, Kobelas, Vana-Antslas, Uue-Antslas ja Kuldres. Iga laps sai
valmistada endale väikse küpsisekoogi,
mullitajatega mullitada, ise rinnamärgi
valmistada. Abiks olid Antsla ja Kuldre
vanemad noored. Üritus tõi kokku paljud väikestes külades elavad noored.
MERLE TOMBAK
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Õnnitleme uut
vallakodanikku
ning tema vanemaid!
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Lusti Lasteaia sünnipäev

Lusti Lasteaed avati lastele esmakordselt 4. jaanuaril 1981. Tänaseks
on sellest möödas ilusa ümmarguse
numbri jagu aastaid. Meie lasteaed
sai 40aastaseks. Kas Te kujutate ette,
kui palju rõõmu, kilkeid, mänge, uusi
teadmisi, sõprussuhteid ja mälestusi
nende aastate sisse mahub? Tohutult.
Ja ilmselt väga paljud, kes Antsla
Valla lehte loevad, on osa saanud
nendest toredatest hetkedest lapseeas või on saanud oma lapsi siia tuua
neid kogemusi saama.
Kuigi olukord on hetkel pidude pidamiseks ja selleks sobiva aja leidmiseks

keeruline, ei saa nii ilusa numbriga sünnipäeva tähistamata jätta. Pidu toimus seekord küll tagasihoidlikumalt ja kitsamas

ringis, aga peost ei puudunud tordisöömine, laulmine, tants ja väike
filmiüllatus.
Sünnipäevatordi lasime valmistada kõige loovamatel tordimeistritel, meie oma lasteaialastel. Iga
rühm kaunistas ja kujundas ühe
toreda tordi, mis kokku moodustas
nime LUSTI 40. Koos söödi need
maitsvad tordid ära ja tunti peost
ning heast seltskonnast rõõmu.
Tervitame kõiki, kes on saanud
osa meie armsast Lusti Lasteaiast!
LUSTI LASTEAIAPERE

Jõuluootus Mängusipsikute liitrühmas
Jõulueelne aeg on väga põnev, täis siginat ja saginat. Sarnaselt teistele on
jõuluootuses ka Sipsikupere pesamunad, Mängusipsikud. Me põletame advendiküünlaid, küpsetame piparkooke... Jõulukaardid, päkapikud, erinevad
kuuseehted, plastiliinist lumememmed
– jõulude eel nokitseb hoolega iga k
ätepaar.
Tänaseks on jõulukaunistused endale
saanud nii Mängusipsikute rühma aknad
kui ka ruumid. Vanad papp-karbid ja tapeet said uue elu kamina näol, mille ees
lambanahal on mõnus oleskleda ja jõulujutte kuulata.

Kolmanda advendi puhul seadsime
üles ja pidurüüsse jõulupuu. Ja, mis siin
salata, advendiajale kohaselt ei puudu ka
üllatused päkapikkudelt. Magus amps ja

päris mitu uut puslemängu on laste rõõmuks just nende vahendusel rühma jõudnud.
Veel mõned päevad harjutame päkapikukõndi ja -tantsu, temaatilisi käemänge
ning mõnd lihtsamat luuletust, sest ees
ootab jõulupidu ja oodatud kohtumine
Jõuluvanaga.
Mängusipsikute liitrühm soovib kõigile kaunist jõuluootust ja rahulikke saabuvaid pühi!
PARIMATE SOOVIDEGA,
PILLE PARING
Mängusipsikute liitrühma õpetaja

Kaks küsimust Kuldre Raamatukogu juhatajale
7. ja 8. detsembril tähistas Kuldre raamatukogu väärikat 115. juubelit. Sel puhul
küsisime Saima Tellilt kaks küsimust:
Miks on lugemine oluline?

Ma arvan, et lugemine treenib aju, mõjutab oluliselt kujutlusvõime arendamist,
aitab sõnavara pagasi suurendamisel kaasa suhtlusoskuse ja keele arengule. Hea
suhtlemisoskus omakorda aitab inimest
talle meeldiva kooli või töö leidmisel.
Raamatu lugemine on enesega olemise,
õppimise ja info saamise aeg.
Mis Sulle raamatukogutöös rõõmu
valmistab/õnnelikuks teeb?

Mulle meeldib mu töö ka koos nende
muredega, mis paraku ikka tekivad. Tunnen, et nii koostööpartnerid kui lugejad
on mind omaks võtnud ja seda tõestasid
raamatukogu 115. aastapäevale pühenda-

tud kahe päeva sündmused. Kõige rohkem rõõmu valmistab raamatukogust abi
(igasugust infot küsitakse jne) saanud või

hea raamatu leidnud rahuloleva olemisega inimene. Eriti tore on suhelda koduteenindust vajavate inimestega, sest nendele
on ju raamat mõnikord pikaks ajaks ainus
kaaslane. Väga sooja tunde jätsid need
lapsed ja täiskasvanud, kes osalesid ja osalevad ka uues maakonna või vabariiklikus
lugemisprogrammis. Tegelikult lasteaias
ja koolis lugemist motiveerivate õpetajate ja abilistega on mu tööl mõte olemas.
Meie valla asjalikud raamatukoguhoidjad
on alati abiks olnud ja me oleme üheskoos
nii mõnegi tähtsa asja korda ajanud. Hea
volikogu ja vallavalitsus, raamatukogud
soovivad oma tööd jätkata. Aitäh kõigile, kellega mul on võimalus olnud koos
midagi teha. SOOVIN KÕIGILE TEGUSAT TIIGRI AASTAT - 2022!
MERLE TOMBAK
kultuuri- ja noorsootööspetsialist

Uudised aastate tagant 		
Võru Teataja 5. detsember 1931
TINT KOOLI

Vaabinas otsustati koolidesse muretseda
õpilaste jaoks tint ja tindipotid ning õpperaamatukogu.
Võru Teataja 10. detsember 1991
URVASTE VALLA
ESINDUS SOOMES ÕPPIMAS

Urvaste Seltsimajas 6.01 Cannes’i filmifestivalil
Grand Prix pälvinud film “ KUPEE NR 6 “
Algus kell 19.10 ja pilet 5 ja 4 €
Külastajate puhul soovime jälgida Vabariigi valitsuse poolt
kehtestatud norme.

Möödunud nädalal käis sõprusvallas Pyhärannas meie Urvaste vallavalitsuse
esindus eesotsas vallavanem Aino Villemiga. Viimase sõnul oldi seal vallaasjade
ajamist õppimas. Käidi koolis, põllumehe
juures, asjaajamist uuriti Pyhäranna vallavanema Pekka Seppälä käest. Urvaste vallavanema A. Villemi sõnul olevat soomlastelt kõige rohkem õppida tööarmastust
ja korda.
HEIKKI KASESALU

Elu 19. detsember 1931
AMEERIKALIK KOSIMINE UUE-ANTSLAS
ehk Assistent tuli, nägi ja võitis.

nesid samas torni all pikad kihluse- ning
kosjaviinad.

Uue-Antsla noormehed T.K. ja assistent J. tipsutasid mõni päev tagasi Antsla
tornirestoranis. Assistendile meeldis esimesest silmapilgust noor ettekandja preili,
kes hiljuti Tsoorust Antslasse asus. Sooja
pää juures ei jäänud ka süda külmaks,
vaid noormees pidi puistama preilile välja oma südamesopi saladused. Järgnes
sealsamas restoranilaua ees abieluettepanek, mis ka vastu võeti. Pühapäeval pidi
mindama alevivalitsusse registreerimisele. Tehti kindel leping, mille murdmine
oleks toonud noormehele 100 kr. maksu.
See kiire asi läks veelgi kiiremaks. Päriti
alevivalitsuselt telefoni teel järele, kas ei
saaks registreerimist toimida erakorraliselt juba samal päeval. Saades säält jaatava vastuse, toimiti ka see kähku – ja järg-

Võru Teataja 31. detsember 1931
URVASTE KÕRTSIMEES JÄLJETULT
KADUNUD.

Kaupluse uksed pühadest saadik kinni.
Urvaste kiriku ligidal Alakõrtsis pidas
kauplust ühes õllemüügi õigusega keegi Osvald Kivi. Juba mitu aega liikusid
kuuldused, et mees olla maksuraskustes.
Enne pühi ühel ööl aga oli mees kõige
oma kraaminatukesega poest kadunud.
Kui pärast pühi ikka veel kauplust lahti ei
tehtud, läks asi rahva silmis kahtlaseks ja
nii selguski poepidaja kadumine. Praegu
on kaupluse uksed kinni ja keegi ei tea,
kuhu kaupmees kadus.
VAHENDAB MARGUS KONNULA
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Kiriku teated
Urvaste koguduses toimuvad
jumalateenistused

24. detsember, Jõuluõhtu 17.00 Urvaste kirikus. 16.20 väljub buss Antsla
kesklinnast Urvastesse, 16.30 Kuldre
poe eest.

Südamlik kaastunne
lahkunu lähedastele!
EHA LIBEON 		

05.01.1934 - 24.11.2021

LIIVIA TROLLA		

27.05.1950 - 28.11.2021

GITTA TOOMJÕE

04.05.1933 - 28.11.2021

HEIKI OJA		

19.08.1969 - 29.11.2021

HALJAND PANTALON 01.05.1941 - 02.12.2021

25. detsember, 1. Jõulupüha. 11.00
Urvaste kirikus
26.detsember, 2. Jõulupüha. 11.00 Urvaste kirikus, 16.00 Antsla palvemajas
31. detsember, Vana-aastaõhtu. 17.00
Urvaste kirikus, 23.45 Urvaste kirikus
aastavahetuspalvus
1. jaanuar, Uusaasta. 17.00 Urvaste kirikus
2. jaanuar, Jõuluaja 2. Pühapäev. 11.00
Urvaste pastoraadis, 16.00 Antsla palvemajas
6. jaanuar, kolmekuningapäev. 17.00
Urvaste pastoraadis

VALBA HIIS		

06.06.1937 - 08.12.2021

REIN KÜBAR		

27.11.1946 - 09.12.2021

9. jaanuar, Kristuse ristimispüha.
11.00 Urvaste pastoraadis

ENE KIVI		

18.04.1945 - 10.12.2021

HELMI IVASK		

08.05.1933 - 11.12.2021

16. jaanuar, 11.00 Urvaste pastoraadis,
16.00 Antsla palvemajas

ARNO MÄNNISTE

13.06.1942 - 13.12.2021

EVALD OTT		

20.07.1944 - 13.12.2021

23. jaanuar, 11.00 Urvaste pastoraadis,
16.00 Antsla palvemajas
Koguduse bussiga saab igal pühapäeval kell 9.30 Antslast Urvaste kirikusse.
Muudest kohtadest tulla soovijad helistage õpetajale tel. 5118271.

JÕULUMATK KARULA METSARADADEL
24.12.2021
Jõululaupäeval kell 11 kohtume Õdri II lõkkekoha
lähedal asuvas Mähkli bussipeatuse parklas, et
minna üheskoos paaritunnisele jalgsimatkale Õdri
mõnusate metsade rüppe. Kuuleme jutte
loodusest ja loomadest, vahele saab põimitud ka
rahvapärimust. Matka lõpus pakume pirukaid ja
kuuma glögi. Matkajuhiks on Paula Solvak.
Matkal osalemine
on tasuta, oma
osalussoovist
anna teada
hiljemalt
23.detsembriks
aadressil
karula.teabepunkt
@rmk.ee või
telefonil 7828350.
www.loodusegakoos.ee

UUEL AASTAL UUE HOOGA!
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Perearst Helgi Luik tel: 785 5532, mobiil 513 9184
Perearst Marget Moppel tel: 785 5181, mobiil 528 6239
Perearst Krista Reva tel: 785 5167; mobiil 518 7021

Uue-Antsla rahvamaja
tänab kõiki külalisi,
Uue-Antsla
rahvamaja
esinejaid
ja koostööpartnereid
tänabeest
kõiki2021.
külalisi,
koostöö
aastal!
esinejaidSoovime
ja koostööpartnereid
teile
koostöö eest
2021. aastal!
rõõmuja kultuurirohket
Soovimeaastat!
teile
algavat
rõõmu- ja kultuurirohket
algavat aastat!
2022 on Kultuuriministeeriumi
poolt välja kuulutatud
raamatukogude aasta

Raamatukoguaasta
avaüritus
toimub üle Eesti

12. jaanuaril 2022
kell 12.00

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

Ostame kasvavat
metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid
Kinnistud võivad
olla tehtud
raietega või
asetseda
piiranguvööndis.
info@metsakeskus.ee

Tel: 5611 1900

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
16. jaanuar

Üle Eesti loetakse sel ajal kas
raamatukogudes või mõnes muus
toredas kohas ühte ja sama teksti

Antsla vallas oseleb raamatukoguaasta
ettelugemise aktsioonis
Kuldre, Tsooru ja Antsla raamatukogu

TALUTURG
Antsla turuplatsil

23. DETSEMBER
jõulueelne
turupäev
alates kl 13.00

8. JA 22.
JAANUAR
alates kl 9.00

