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Hajaasustuse programmi 2021. aasta
taotlusvoor on avatud 1. veebruar – 1. aprill
Tingimused:
• Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1.
jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
• Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist
majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
• Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
• Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale
kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
• Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt
kinnitatud.
• Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema

lõppenud 31.oktoobriks 2022.
• Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.
Toetatavad tegevused:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine,
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Täpsem info:
Rain Ruusa, majandusnõunik
Tel: 785 5007 või 503 2057 rain@antsla.ee

Eesti Vabariigi sünnipäevale
pühendatud
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Antsla kesklinnas
NB! Kaitseliidu rivistust ei toimu!

Kaitseliidu Võru Maleva Antsla Üksikkompanii
Antsla Vallavalitsus

Vallavanema veerg

Sünnipäevadest & õnnitluskaartidest
Head Antsla valla väärikad elanikud! Antsla vallas on olnud ammune tava, et valla eakatele saadetakse nende 70.
ja 75. sünnipäeval ning 80. eluaastast igal aastal õnnitluskaart. Õnnitluskaarte on olnud seni igasuguseid - nii roosilisi kui ka rahvusromantilisi. Varasemalt oleme kaardi
valikul korraldanud konkursi, et leida sünnipäevakaartidele kaunist sobilikku fotot.
Sünnipäevaks või mõneks muuks tähtpäevaks joonistavad ja meisterdavad minu lapsed tihti kaarte. See viiski
mind mõttele, et alates märtsikuust võiks vallavalitsus
Antsla eakaid meeles pidada oma valla lasteaedade laste joonistatud ja meisterdatud kaartidega. Ma väga tänan
Lusti ja Kuldre kooli lasteaia juhtkonda ja õpetajaid, kes
selle ideega koheselt kaasa tulid. Osade kaartide meisterdamise juures on olnud abiks tublid õpetajad lasteaedadest. Eriti meeldib, et kõik kaardid on ainulaadsed ning
ükski nendest ei kordu. Igal kaardil
seisab ka kaardi autori nimi ja vanus.
Võib juhtuda, et mõni eakas saab oma
lapselapse või lapselapselapse meisterdatud kaardi. Samas tahaks niisugust kokkusattumust juba lotovõiduga võrrelda. Kui tutvustasin mõtet
lasteaedadele, siis sain sealt toredat
tagasisidet, kus meie pere noorim
liige arvas, et võiksime need kaardid
koos issiga ka isiklikult kohale viia ja
juubilaridele üle anda. Leian, et see
on väga tore mõte. Kui töötasin veel
Urvaste vallas, oli mul au külastada
mitmeid vallas elavaid juubilare. Vastuvõtt oli alati tore ja sõbralik. Lisaks
kohvile ja koogile oli võimalus saada
tuttavaks inimestega, kes lahkelt oma Foto: Kalev Joab

muresid ja rõõme jagasid. Leian, et ka tänases ühinenud
vallas leiame võimalused mõned visiidid eakate juurde
teha. Siiski oleme sunnitud ootama, kuni see hull olukord
taandub. Seniks loodan, et te siiralt rõõmustate ainulaadsete isetehtud kaartide üle!
Soovin kõigile tugevat tervist, päikest päevadesse,
rõõmu ning rahu südamesse! Peatse kohtumiseni!
Sel aastal peab Eesti Vabariik oma 103. sünnipäeva.
Tänavu tähistame riigi sünnipäeva mõneti tagasihoidlikumalt kui tavaliselt.
Heisake teiegi 24. veebruaril pidupäeva puhul riigilipud ja soovige oma lähedastele head Eesti Vabariigi sünnipäeva!

Seoses kõrge nakkusohuga ei toimu sellel aastal Kaitseliidu pidulikku rivistust. Kaitseliidu Antsla Üksikkompanii koos Antsla
vallavalitsusega korraldab 24.veebruaril 2021. a päikesetõusu piduliku
lippude tseremoonia Antsla kesklinnas algusega kell 07.27. Asetame pärjad ja tunnustame parimaid.
Kui soovite seda üritust näha, siis
ei tohi unustada ohutusnõudeid.

Tuleb hoida distantsi ja kasutada
individuaalseid kaitsevahendeid.
Kellel need puuduvad saab need
vallavalitsuse kaasabil kohapeal.
Soovime kõikidele ilusat EV aastapäeva! Jääge terveks!
Kaitseliidu Antsla Üksikkompanii
Antsla Vallavalitsus

Avo Kirsbaum
vallavanem

E E S T I VA B A R I I K 1 0 3
A N T S L A VA L D 3 0

23. VEEBRUARIL 18:00
Antsla valla tunnustuste üleandmine

Meeleolu loovad Mihkel Mattisen, Birgit Sarrap
Antsal KSK draamastuudio
otseülekanne Antsla valla kodulehel
www.antsla.ee
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Ämmaemandusabi Antsla perearstikeskuses
Täna on Antsla valla naistel suur
eelis teiste väiksemate kohtade
ees - neile on koju kätte tulnud
ämmaemanda vastuvõtt, mis toimub Antsla Tervisekeskuse 2.
korrusel.
Siiani on paljud naised ekslikult arvanud, et
ämmaemand tegeleb ainult rasedatega ja võtab
vastu sünnitusi. Tegelikult on ämmaemanda
tegevus palju laiem. Toon väikesed selgitused,
mida kõike hõlmab ämmaemandusabi.
Tänapäeva mõistes on ämmaemand iseseisev spetsialist, kes pakub nõu ja abi kogu naise
elukaare vältel. Ämmaemand juhendab, jälgib ja nõustab naisi raseduse ja sünnituse ajal,
sünnitusjärgsel perioodil ning günekoloogiliste
probleemide lahendamisel.
Ambulatoorne ämmaemandusabi on normaalse raseduse jälgimine, sünnitusjärgselt
naise ja lapse jälgimine, uuringute määramine, tegemine ja hindamine, kitsamate günekoloogiliste probleemide korral ravi määramine
koos ravimite soovitamisega ning kokkulepitud
ravimitele retseptide väljakirjutamisega, dokumentatsiooni täitmine ja väljastamine, reproduktiivtervise valdkonnas nõustamine. Reproduktiivtervis tähendab inimeste võimelisust
elada rahuldustpakkuvat ja turvalist seksuaalelu, samuti võimelisust saada lapsi ja olla vabad otsustama, kas, millal ja kui sageli lapsi
saada. Enesestmõistetav on meeste ja naiste
õigus olla informeeritud erinevatest pereplaneerimise meetoditest ning omada juurdepääsu

turvalistele, tõhusatele ja seadusega lubatud pereplaneerimise meetoditele.
Tule ämmaemanda vastuvõtule
kindlasti, kui:
1. oled saanud kutse skriiningule – PAP-testile
(emakakaela vähiraku proov);
2. oled teinud HPV (inimese papiloomviirus)
kodutesti, mis on osutunud positiivseks ja on
vaja edasist uuringut PAP-testi näol;
3. on probleeme tupeseene, vaginoosi, tsüstiidiga;

Vallavolikogu istung

Antsla Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel:

26. jaanuaril toimunud volikogu
istungil:
• tutvustati Võru linna Vabadussõja ausamba
rajamise ideed;
• toimus Antsla valla 2021. aasta eelarve I
lugemine;
• kehtestati sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord ning kinnitati sotsiaaltoetuste
määrad;
• otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Antsla vallale kuuluv järgmine
vara:
1. korteriomand, aadressil Võru maakond
Antsla vald Kobela alevik Aia tn 6-5,
alghinnaga 1000 eurot;
2. korteriomand, aadressil Võru maakond
Antsla vald Uue-Antsla Pargiääre, korter 1, alghinnaga 500 eurot;
3. korteriomand, aadressil Võru maakond
Antsla vald Uue-Antsla Pargiääre, korter 3, alghinnaga 500 eurot;
4. korteriomand, aadressil Võru maakond
Antsla vald Antsla linn Tamme tn 4 korter 12, alghinnaga 5000 eurot;
5. kinnisasi, katastritunnus 14201:001:
0415, aadressil Võru maakond Antsla
vald Uue-Antsla Suure-Garaaži, alghinnaga 700 eurot.
• kinnitati Antsla valla kohanimede määramise kord;
• kinnitati revisjonikomisjoni 2021. aasta
tööplaan;
• volikogu alatiste komisjonide esimehed
andsid ülevaate tehtud tööst 2020. aastal.
Protokolliga saab tutvuda Antsla valla avalikus dokumendiregistris: https://antsla.kovtp.
ee/protokollid

1. Müüa kirjalikul enampakkumisel Antsla vallale kuuluva korteriomandi asukohaga
Antsla vald Kobela alevik Aia tn 6 (reaalosa
nr 5, registriosa nr 2456541, katastritunnus
14301:003:0016, üldpind 42,40 m²) võõrandamiseks alghinnaga 1000 eurot.
Tagatisraha suuruseks 100 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 11.03.2021 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas
EE631010402011665006 . Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Korteriomandi Aia 6-5 enampakkumine”.
Pakkumine, märgusõnaga „Korteriomandi
Aia 6-5 enampakkumine”, tuleb esitada Antsla
Vallavalitsusele (F.R Kreutzwaldi tn 1 Antsla
linn, 66403) hiljemalt 12.03.2021 kella 10.00ks. Pakkumiste avamine toimub 12.03.2021
kell 10.15 volikogu saalis.
2. Müüa kirjalikul enampakkumisel Antsla vallale kuuluva korteriomandi, asukohaga
Antsla vald, Uue-Antsla, Pargiääre (katastritunnus 84301:004:0001, reaalosa eluruum nr 1,
registriosa number 3079641) võõrandamiseks
alghinnaga 500 eurot.
Tagatisraha suuruseks 50 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 11.03.2021 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas
EE631010402011665006. Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Korteriomand Uue-Antsla Pargiääre _1”.
Pakkumine, märgusõnaga „Korteriomand
Uue-Antsla Pargiääre_1”, tuleb esitada Antsla
Vallavalitsusele (F.R Kreutzwaldi tn 1 Antsla
linn, 66403) hiljemalt 12.03.2021 kell 10.15.
Pakkumiste avamine toimub 12.03.2021 kell
10.30 volikogu saalis.
3. Müüa kirjalikul enampakkumisel Antsla vallale kuuluva korteriomandi, asukohaga

4. on vajalik nõustamine või selgitamine - PAP,
HPV, analüüside, operatsioonide, günekoloogiliste haiguste, rasestumisvastaste vahendite ja palju naise tervist puudutavate
küsimuste osas;
5. on vaja pikendada rasestumisvastaste vahendite retsepte;
6. on olnud kaitsmata vahekord ja soovid anda
proove olemaks kindel, et kõik on korras;
7. on vaja emaka allavajumise korral vahetada
tuperõngast;

Antsla vald, Uue-Antsla, Pargiääre (katastritunnus 84301:004:0001, reaalosa eluruum nr
3, registriosa number 307984) võõrandamiseks
alghinnaga 500 eurot.
Tagatisraha suuruseks 50 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 11.03.2021 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas
EE631010402011665006. Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Korteriomand Uue-Antsla Pargiääre_3”.
Pakkumine, märgusõnaga „Korteriomand
Uue-Antsla Pargiääre_3”, tuleb esitada Antsla
Vallavalitsusele (F.R Kreutzwaldi tn 1 Antsla
linn, 66403) hiljemalt 12.03.2021 kell 10.30.
Pakkumiste avamine toimub 12.03.2021 kell
10.45 volikogu saalis.
4. Müüa kirjalikul enampakkumisel Antsla vallale kuuluva korteriomandi, asukohaga
Antsla vald, Antsla linn Tamme tn 4 (katastritunnus 14401:004:0035, reaalosa eluruum nr
12, registriosa number 2975141) võõrandamiseks alghinnaga 5000 eurot.
Tagatisraha suuruseks 500 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 11.03.2021 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas
EE631010402011665006. Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Korteriomand Tamme tn 4 ”.
Pakkumine, märgusõnaga „Korteriomand
Tamme tn 4”, tuleb esitada Antsla Vallavalitsusele (F.R Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn, 66403)
hiljemalt 12.03.2021 kell 10.45. Pakkumiste
avamine toimub 12.03.2021 kell 11.00 volikogu saalis.
5. Müüa kirjalikul enampakkumisel Antsla
vallale kuuluva kinnisasja, asukohaga Antsla
vald, Uue-Antsla, Suure-Garaaži (katastritunnus 14201:001:0415, registriosa number

8. sul on mure ja sa ei tea, kuidas seda
lahendada.
Kohapeal saab võtta vere- ja uriiniproove.
Olen ämmaemand Jaanika Põder ja ootan
teid teisipäeviti kella 09.00-13.00 (graafiku alusel) Antsla Tervisekeskuses. Telefon 782 3385,
e-post jaanika.poder@leh.ee. Nõustan ka telefoni teel.
Lõuna Eesti Haigla

18573750, sihtotstarve tootmismaa 100%,
pindala 1094 m2) võõrandamiseks alghinnaga
700 eurot;
Tagatisraha suuruseks 70 eurot. Tagatisraha tuleb tasuda hiljemalt 11.03.2021 Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele SEB pangas
EE631010402011665006. Ülekande selgituseks märkida enampakkumise märgusõna „Suure-Garaaži”.
Pakkumine, märgusõnaga „Suure-Garaaži”, tuleb esitada Antsla Vallavalitsusele (F.R
Kreutzwaldi tn 1 Antsla linn, 66403) hiljemalt
12.03.2021 kell 11.00 Pakkumiste avamine toimub 12.03.2021 kell 11.15 volikogu saalis.
Pakkumises peavad sisalduma
järgmised andmed:
1. pakkuja nimi, isikukood või registrikood, elukoha või asukoha aadress, aadress teadete saatmiseks ja haldusaktide kätte toimetamiseks ning sidevahendi andmed;
2. kinnisasja aadress, millele tehakse pakkumine;
3. pakutav hind eurodes (numbrite ja sõnadega);
4. kinnitus selle kohta, et ollakse tutvunud pakkumise tingimustega ning kinnisasja seisukorraga;
5. pakkumise esitaja allkiri.
Peale enampakkumise tulemuste kinnitamist on enampakkumise võitja kohustatud 10
kalendripäeva jooksul tasuma Antsla Vallavalitsuse arveldusarvele enampakkumise ostusumma ja sõlmima ühe kuu jooksul lepingu.
Müügitehingu vormistamisega kaasnevad
kulud tasub ostja.
Informatsioon ja tutvumine objektidega:
Kurmet Müürsepp 5179213, kurmet@antsla.ee
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Valmis Kagu-Eesti tööstusalade uuring
Valmis Kagu-Eesti tööstusalade uuring, mille
teostas Cumulus Consulting OÜ, töö tellis Rahandusministeerium.
19. jaanuaril tutvustati tööstusalade uuringu
tulemusi Kagu-Eesti maakondade, kohalike omavalitsuste ning ministeeriumide esindajatele.
Töö eesmärgiks oli kaardistada ja liigitada
tööstus- ja ettevõtlusalad Kagu-Eestis lähtuvalt
alade potentsiaalist ja taristu arenduse maksumusest sõltumata omandist ja arendajast.
Töö käigus selgitati välja, millised on Kagu-Eesti kõrgema potentsiaaliga alad, kuhu on
mõistlik esimeses järjekorras tööstusalade arendusi planeerida.
Analüüsi osana esitati ettepanekud tööstusalade ühise haldamise ja turundamise organisatsioonimudelile ning anti vastused küsimusele, kuidas
lahendada maaomand eelistatud mudelile vasta-

vaks. Kirjeldati investori teekonda kuni konkreetse investeeringu teostuseni.
Uuring kajastab regionaalarengu ootuseid,
soovitusi ja ettepanekuid tööstusalade rahastusmeetmete väljatöötamiseks. Antud uuring on sisendiks ka maakonna arengustrateegiate ja KOV
arengukavade muutmiseks.
Töö üheks oluliseks osaks oli parimate praktikate tutvustamine. Heaks näiteks on Võrukivi
tööstusala arendus, kus Võru linn koos eraettevõtjaga on välja arendanud vajaliku taristu. Hetkel on
tööstusala krundid jõudnud kasutusse. Samuti on
edulooks Kobela tööstusala arendus, kus Antsla
vald on võõrandanud riigi omandis oleva maa ja
tänaseks on tööstusalale tulnud mitu uut asukat (nt
OÜ Baltic Steelarc).
Valminud analüüs annab ülejäänud Eestile ja
ministeeriumide esindajatele uut teavet ning kind-

lust tööstusalade arendamisega edasi liikuda.
Tegemist on Kagu-Eesti ülese koostööprojektiga, kus kolme maakonna arendusorganisatsioonid, kohalikud omavalitsused ja Rahandusministeerium teevad koostööd ettevõtluskeskkonna
arendamiseks. Üheskoos on kokku lepitud 6 eelisarendatavat tööstusala (igas maakonnas kaks ala)
ja loodud võimalused süsteemseks lähenemiseks
ning võrgustiku koostööks.
Tööstusalade projekti tegevusi on kokkuleppel teiste Kagu-Eesti maakondadega vedanud SA
Võrumaa Arenduskeskus.
Tööstusalade analüüsi järeldustes tõdetakse,
et omavalitsused pole enamasti valmis tööstusala
kui toodet ainult oma ressurssidega ise välja arendama. Seetõttu on uuringu tulemustele tuginedes
välja pakutud rida võimalikke toetusmeetmeid.
Ettepanek on anda tööstusalade arendamiseks

Antsla kultuurielu õitseb koroonakriisi kiuste
Me kõik ootame, et koroona taanduks ja elu naaseks tagasi normaalsusesse. Ometi tuleb leppida asjadega, mida me muuta ei saa ning
suunata oma energia sinna, kus
muutused on võimalikud.
Sel aastal tähistab Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus oma 65.
sünnipäeva. Lähitulevikus me
mõistetavatel põhjustel suurt pidu
ei tee, kuid põnevaid uuendusi
ning kultuurisündmusi toimub lähikuudel igale maitsele – loomulikult alati kõiki distantsireegleid
järgides.
Märtsis alustame Kuldvillaku
stiilis mälumänguga nimega “Vallavillak”, lisaks hakkame korraldama tutvumisõhtuid silmapaistvate
inimestega nii meie vallast kui väl-

Foto: Kaili Kalle

jastpoolt. 5. märtsi õhtu on pühendatud naistele – külla tuleb endine
esileedi Evelin Ilves ning kontserdi annavad legendaarne Toomas

Uibo ning Johan Randvere. Oodata on veel huvitavaid näituseid,
põnevaid maitseelamusi ning väga
palju muud, millest kindlasti õige

pea kuulete!
Alates veebruarist alustasime
ka oma kultuurikohvikuga, pakkudes kuumi jooke ning maitsvaid
suupisteid kõikidel oma üritustel.
Lisaks on Kultuuri- ja Spordikeskuses nüüdsest võimalik piletite,
meenete ning kohvikutoodete eest
maksta ka kaardiga.
Kultuurikeskuse uksed on teile alati avatud ning meie väike
kuid pühendunud meeskond töötab igapäevaselt, et teile sisukat
ning mitmekülgselt kultuuriprogrammi pakkuda. Usun siiralt, et
te ei pea pettuma. Jäägem terveks
ning rõõmsa kohtumiseni Antsla
KSK’s!
Kaspar Kurve
Antsla KSK juhataja
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sobivad riigiomandis olevad maad kiirendatud
korras üle kohalikele omavalitsustele, toetada terviklikku taristu väljaarendamist prioriteetsel kuuel
tööstusalal, toetada taristu tänapäevastamist ja väljaarendamist ning meetmeid, mis suurendavad ligipääsu kapitalile, samuti otsetoetused konkreetse
ettevõtte kitsaskoha lahendamiseks. Töötada välja
toetusmeede turundustegevuste läbiviimiseks.
Tuginedes tööstusalade analüüsi järeldustele
koostatakse osapoolte koostöös detailne tegevuskava tööstusalade edasiarendamiseks Kagu-Eestis.
Töö on kättesaadav: https://vorumaa.ee/
wp-content/uploads/2021/01/Raport_Kagu-Eesti-toostusalade-uuring.pdf
SA Võrumaa Arenduskeskus Aivar Nigol
arendusnõunik tel 53402563

Fotokonkurss

“Kuidas elad
Antsla vald?”
Kuni 10. juuni 2021

Vaata konkursitingimusi

www.antsla.ee/fotokonkurss
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Veerand Eestit allkirjastas
„Euroopa kultuuripealinn
Tartu 2024“ koostöölepingu
19 Lõuna-Eesti omavalitsust allkirjastasid jaanuarikuu viimasel nädalal koostöölepingu Euroopa kultuuripealinna ettevalmistamiseks ja
elluviimiseks.
Nelja päeva jooksul sõitis Tartu 2024 esindus läbi 1000 kilomeetrit ja külastas 19 Lõuna-Eesti omavalitsust. Tartu 2024 juht Priit
Mikk, SA Tartu 2024 nõukogu esimees ja Tartu linnapea Urmas Klaas ja iga omavalitsuse
juht allkirjastasid koostöölepingu. Selle alusel valmistatakse ette ja viiakse ellu Euroopa
suursündmus - leping sõnastab kultuuripealinna
regionaalse programmi loomise, turundamise ja
rahastamise põhimõtted.
Tartu 2024 regionaalne koordinaator ja
ringreisi korraldaja Annela Laaneots toonitab:
“Meie omavalitsuste suur teotahe võimaldab
luua silmapaistvat Euroopa kultuuripealinna,
mis tõstab aukohale Lõuna-Eesti eripära. See
tähendab programmi, mis on atraktiivne publikule, kannab meie väärtusi ja mida luues teeme
kogu regiooniga kultuurist kantud võimsa edu-

sammu.”
Ringreisi vältel allkirjastati koostöölepingud
Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakonna omavalitsustes ning Viljandi linnas. Selline ühislepingu formaat on Eestis ainulaadne ja on suurim
valdkondade ülene koostöö Lõuna-Eestis.
Ringsõidu käigus toimus erinevaid kontserte, etendusi ja kohalikku omapära esiletoovaid
tegevusi.
Antsla vallavalitsus valis lepingu allkirjastamine kohaks Pokumaa mis oma olemuselt on
ideaalne paik aja maha võtmiseks, ükskõik mis
päeval või kellaajal. Ei läinud ka kultuuripealinna koostööpartneritel teisiti kui õhtuses hämaruses, romantilises laterna- ja lõkkevalguses,
aja kulgu unustades teed juua ning lõkkesaia
küpsetada.
Jääme hingehelinal lootma ja uskuma, et
koostöö saab olema sama südantsoojendav ning
positiivne nagu see õhtu ühel jaanuarikuul.
SA Tartu 2024 juht Priit Mikk rõhutab regionaalset koostööd: “Meie jaoks on väga oluline,

Foto: Mana Kaasik

et Tartu linnaga koos kandideerisid Euroopa
kultuuripealinna tiitlile ja võitsid tiitli ka Lõuna-Eesti omavalitsused, sest niiviisi loob meeldejääva Euroopa kultuuripealinna programmi
üheskoos lausa veerand Eestit.” Mikk lisab:
“Tunnustan iga koostööpartnerit eraldi ja kõiki
ühiselt koos, kes on panustanud koostöölepingu
ettevalmistamisse.”
Vallavanem Avo Kirsbaum peab väga oluliseks sellistes ühistes suurprojektides kaasalöömist, sest üksi Antsla valda nähtavmaks
Euroopas muuta on ülimalt keeruline kui mitte võimatu. Tegemist ei ole pelgalt üheaastase

projektiga. Vallajuht usub, et hästi majandades
ja koos pingutades saab Tartu 2024 vilju maitsta veel ka aastakümnete pärast. Kirsbaum on
veendunud, et koostöös peitub jõud!
Euroopa kultuuripealinna ettevalmistusi ja
elluviimist koordineerib sihtasutus Tartu 2024.
Sihtasutuse töö kultuuripealinna ametliku programmi, turunduse jm elluviimiseks lähtub Tartu
2024 kandidatuuriraamatust ja loovkontseptsioonist Ellujäämise Kunstid.
SA Tartu 2024
Antsla Vallavalitsus

Maaliline kingitus koduvallale Antsla vald 30
Vallalehe eelmises numbri ilmus üleskutse:
„Inimesi, asutusi, organisatsioone kaasa mõtlema, kuidas veel võiks oma koduvalda meeles
pidada ja mida valmistada, korraldada või kinkida? Need võivad olla mälestuste jutustamise
ja fotoalbumite tuulutamise päevad või õhtud,
miks mitte aastatetaguste esemete näitused, joonistusvõistlused jne.
Veebruari esimesel nädalal külastasime Urvaste külas elavat Erna Tolmov -it kes jutustas
meile kuidas tema püüab oma lastelastele anda
edasi möödunud agade mälestusi ja noil aegadel toimunut. Nimelt kasutab tema selleks oma
kunstiannet – maalib oma teadmised, kogemused ja mälestused lõuendile ja portselanile.
Kalev Joab

Minu lapsepõlve algusaastad jäävad esimese
Eesti Vabariigi aega. Sel ajal oli kombeks, et
külarahvas tuli kokku kas laupäeval või pühapäeval külaplatsile simmanile. Seda aega soovingi oma pildil meenutada.
Külas oli mitu simmanikohta – küüni või nn
mäge. Tavaliselt kõrgem ja kuivem koht, mille
korrastasid ja võsast puhastasid külanoored ja

Tegemisi
Lusti lasteaias
Veebruar on poole peal, ees on ootamas kodumaa sünnipäeva tähistamine, kohe on lõppemas roosamanna sõbrapäev. Me pole tahtnud millestki ilma jääda. Hoolimata koroona
kitsendustest, oleme rühmades eraldi kõigist
märgilistest kalendripäevadest osa saanud.
Jaanuarikuu teatrielamuse korraldasid meile Hea Alguse rühma õpetajad ja lapsed, tuues
lavale väga vahva etenduse „Kuidas loomad

lapsed ise. Need kujunesid laste ja noorte kokkusaamis- ja pallimängukohaks. Ikka leidus ka
mõni noor kes oli pillimängu ise selgeks õppinud ja mängis enda ja teiste rõõmuks, muidugi
ilma mingi tasuta.
Suvel tuid maale ka sugulased linnast oma
lastega. Linnalastelt sai paljugi õppida, kas
endale sabad said”.
Taevataat on meie tulistele palvetele lume
osas heldelt vastanud ja tänu sellele oleme saanud ohtralt kelgutada, suusatada, salaja lund
süüa, lumememmesid meisterdada. Laste lemmik „rongimets” kiigub tuule saatel vaikuses
ja naudib eemalt laste kilkeid.
Liikumisõpetaja Leili Väisa on suusad alla
saanud kõikidele lastele, kellele vähegi saapad
jalga on mahtunud, isegi rühmaõpetajad ja tugipersonal on mõnusa mõmina saatel rajal.
Igal juhul jätkub meil lasteaias tegutsemine
laulu, rõõmu ja uute kogemuste ning teadmiste
saatel.
Kätlin Aidla
Pääsukese rühma õpetaja

tantsu, laulu isegi näitlemist. Snitti sai võtta ka
nende riietusest. Maalastel oli peole minekuks
ainult üks komplekt riideid. Tüdrukutel ka jõulupeoks tehtud kleit või mingi kirju sitsikleit.
Ka poistel oli ikka kas rätsepa õmmeldud pintsak ja püksid mida igapäevaselt selga ei pandud. Jalanõudega oli lastel raskem, sest kingad

mis tavaliselt ostetud sügisel kooliminekuks või
jõulupeoks olid sageli väikseks jäänud. Kodus
olid lapsed suvi läbi paljajalu või jaheda ilmaga
ja karjas pasteldes. Pastlad peoleminekuks ei
sobinud aga poisid võisid minna ka paljajalu
kui poolsaapad kitsaks jäänud.
Ei mäleta, et simmanil oleks toitu või jooke
olnud. Kangemate jookide pruukimine tuli koos
okupatsiooniga kui hakati mõnes peres salaja
puskarit ajama. Tean nii mõndagi tolleaegset
last kes olid pere puskariteo ohvrid ja said eluks
ajaks viinavea külge. Lapsepõlvest mäletan,
et koduümbruses oli teada ainult üks taluperemees, kellel oli napsumehe kuulsus. Purjus inimest nägin esimest korda kui olin 10 aastane ja
käisin sugulastel külas. Tegelikult oli seal peremees siiski üleliigselt kangemat kraami pruukinud ja lihtsalt peldikus tukkuma jäänud.
Selliste pidude pidamise komme säilis isegi esimestel Vene okupatsiooniaastatel. Sellest
ajast on teada ka traagilisi juhtumeid, kus metsas varjuvad noored nn metsavennad tulid ka
peoplatsile ja hakati omavahel arveid klaarima.
Erna Tolmov
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Kuldre Kooli Sipsikud
Tegelikult on Antsla vallas kaks lasteaeda. Üks suur ja teine väike.
Kuldre Kooli juurde kuulub ka väike kolme liitrühmaga lasteaed
Kuldre Kooli lasteaed Sipsik. Kes me siis tegelikult oleme…..
Mängusipsikute liitrühm on meie Sipsikupere pesamunade mängumaa, kus hoolealusteks
on pooleteise- kuni kolmeaastased. Just nende
seinte vahelt saab alguse suurema osa kasvandike lasteaiateest. Iga õppeaasta alguskuud kulgevad kohanemisperioodi tähe all. Värsked Mängusipsikud suunduvad tuttavast kodust esialgu
tundmatutesse ruumidesse ja võõraste keskele.
Üheskoos õpime jagama täiskasvanute tähelepanu ja mänguasju kaaslastega. Õpetajatena
toetame igati lapsevanemat, et laps võimalikult
kiiresti harjuks. Tähtsaim, mis vanem siinkohal
ära teha saab, on mitte ise karta ning näidata
üles positiivset suhtumist lasteaeda. Meie nägemus on, et mäng on väikese inimese töö… Just
läbi mängu saavad selgeks pisikeste Mängusipsikute esmased sotisaalsed- ja eneseteenindamisoskused, mänguoskused ning sõnaline eneseväljendamine. Mängulist õppimist saadavad
paid, süleaeg kui ka lohutamine. Sihikindlalt,
kuid tasa ja targu võimaldame Mängusipsikutele iseseisvat tegutsemist. Nii see kõik alguse
saab, kasvame rõõmsalt koos…
Rõõmusipsikute liitrühmas käivad 3 – 5
aastased lapsed. Rõõmu ja vallatusi selles rühmas jagub, kuid mitte ainult. Teadmisi ja oskusi
omandavad lapsed selles rühmas läbi mängude,
loovate ja praktiliste tegemiste, muusika ja tantsu saatel ning juba natuke ka laua taga harjutades nii joonistamist, kui ka tähtede ja numbrite
kirjutamist. Iseseisvust, igal sammul harjutame
iseseisvust. Eriline on Rõõmusipsikute rühmas
see, et meil on keelepesa rühm. See tähendab
seda, et kindlasti ühel päeval nädalas toimub
vestlus ja õppetöö Võrukeeles. Eks seda Võrukeelt ole kuulda muidugi rohkem kui ühel päeval. Väga oluline on meie jaoks suhtlus lastevanematega. Laste tööpäevad on pikad. Õpetajaid
võib pidada ka märkajateks, me märkame laste
meeleolude, arengu ja tervise muutusi. Peame
väga oluliseks seda, kui saame lapsevanematega
jagada kõike, mis lasteaias toimub, nii head kui

ka vähem head. Rõõmusipsikuq suuvaq selgele
jahhedalõ radokuudõ kõigilõ nii sõbrapääväs ku
kah kodomaa sünnüpääväs: tõõnõtõõsõst arvo
saamist, huulmist, tähelepandmist ni avitamist.
Kõige vanemal liitrühmal 5-7a “Tähesipsikutel” on päevad täis tihedaid toimetamisi.
Kohe, kui veebruaris meid taas koos õppima ja mängima lubati, alustasid “Tähesipsikud”
superkangelaste “Supermani”, “Ämblikmehe”,
“Ironman’i”, “Printsessi”, “Rapuntsi ja “Vaiana” ühe oskuse omandamisega. Nende ägedate
nimede taha peidab end tegelikult üks viimase
aja maailma kõige vajalikum oskus. Selle oskuse nimi on.... lubage tutvustada “KÄTE PESEMISE OSKUS”.
Selliste vahvate nimedega uue oskuse õppimist õpetab meile “Oskuste õppe” meetod.
Meie rühmas puuduvad probleemid, meie rühmas on lihtsalt ära õppimata oskused.
Õpe kestab 1,5 - 2 nädalat.
Seekord on meil abilisteks hulgaliselt erinevate bakterite ja
viiruste pilte (koroona, nohu,
köha, ussid, palavik, kõhulahtisus jps). Iga kord kui laps peseb
käsi, saab ta välja mõelda millise bakteri või viiruse ta just oma
kätelt maha pesi, ning värvib ära
ühe bakteri/viiruse pildi. Et kõik
räägitu ja õpitu ikka kinnistuks,
siis korraldasime ka vahva katse. Võtsime 4 värsket saiaviilu.
Katsusime ühte saiaviilu pesemata kätega. Teist viilu katsusime pestud ja kuivatatud (riidest
rätikusse) kätega. Kolmandat
viilu katsusime pestud ja kuivatatud (paberist rätikusse)
kätega. Neljandat ei katsunud
üldse. Nüüd ootame, mis juhtuma hakkab? Seitse päeva hiljem
märkasime, et midagi juba ühe

saiaga on juhtunud. Lähemal vaatlusel selgus,
et pesemata kätega katsutud sai on puhta hallitama läinud. Nüüd on kõigil selge, et pesemata
käed on ikka väga räpased käed.
Kahe nädala möödudes, kui kõigil lastel on
käte pesemine nii selge kui “seebivesi”, siis
toimub suur tähistamine. Tähistamine on kohe
eriti oluline, sest muidu pole meil tahtmist uut
oskust omandada. Pidu tuleb väljasõiduga Anni
-Manni Mängumaale. 2 tundi lõbusat hullamist
ja tähistamist. Küll on äge olla superkangelane!
Tehtud, uus oskus omandatud! Mis järgmiseks?
Oskuste õpe on lõbus võimalus aidata lastel
õppida uusi oskusi ja lahendada probleeme. Oskuste õpe on lastele mõeldud probleemide lahendamise meetod, mille aluseks on lahenduskeskse lühiteraapia põhimõtted. Oskuste õppe
abil omandavad lapsed oskusi, et toime tulla ja
lahendada mitmesuguseid psüühilisi ja sotsiaalseid probleeme, olles toetatud pere, sõprade ja
teiste lähedaste poolt.
Puhtaid käsi soovivad suured ja väikesed
“Tähesipsikud”
Kuldre Kooli lastaed Sipsik õpetajad

Tartu Ülikooli tudengid praktikal Antsla Gümnaasiumis
Meie oleme Tartu Ülikooli õpetajakoolituse
tudengid ning viibisime 1.-5. veebruaril Antsla
gümnaasiumis eesti keele ja kirjanduse tundides praktikal.
Kui me siia koolimajja esimesel päeval astusime, polnud meil õrna aimugi, mis toimub
ja mis saama hakkab. Kõik need mured olid
lõpuks ikkagi põhjuseta, kuna kõik õpetajad
võtsid meid väga soojalt ja muretult vastu. Kõik
olid väga positiivsed ning suhtlesid meiega hea
meelega ning näitasid välja oma toetust meie
suhtes.
Esimene päev oli üsna põnev, kuid samas ka
väga äkilisi muutuseid täis. Ühe päeva jooksul
saadeti COVID-19 tõttu koju viis klassikomplekti ning mitmed õpetajad, sh üks meie juhendajatest. See tähendas, et pidime plaanid kähku
ümber tegema. See küll lõpes hästi, kuid alguses tundus eesootav hirmutav.
Teine päev oli juba teguderohke: käisime
lastega jalgsimatkal ning seisime juba esimest
korda klassi ees. Kolmapäevaks, neljapäevaks
ja reedeks saime iga päev ette valmistada ning
anda õpilastele nii veebi- kui kontakttunde. Samuti viisime nendega läbi erinevaid tegevusi, nt
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neljanda ja viienda klassiga tegime improteatrit.
Praktikanädalaks kooli otsides saime kahel
korral eitava vastuse. Gerda on pärnakas ja seetõttu kaalusime hetkeks tema endisesse gümnaasiumisse minemist ning Cerda kodukooli

Kuldresse meid ei lubatud. Samuti soovisime
ennetada igasugust mugavusstsooni. Ülikoolis
on ütlus, et mugavas situatsioonis pole nii tõhus
õppida kui ebamugavas olukorras olles. Meie
praktika juhendaja Liina Lepp (kes on muideks

Antslast pärit!) otsustas ühendust võtta Antsla
gümnaasiumiga. Tegu oli väga hea valikuga,
kuna siin oli meil väga põnev ning kogu koolikeskkond oli väga meeldiv.
Rõõm oli teada saada ka, et on olemas kooliraadio, kus teevad tööd 9. klassi poisid, kes
on ajakirjanduslikult väga võimekad. Nende
üksteise täiendamise oskusest ja huvist koolis
toimuva vastu võib järeldada, et tulevik on heades kätes. Aeg on näidanud, et õpilased, kes ise
tunnevad huvi eneseharimise vastu, on initsiatiivikad ka pärast kooli lõpetamist.
Tundub siiani uskumatu, kui soojalt meid
Anu ja Iri poolt vastu võeti. Mõned meie kaastudengitest õpetajakoolituses kohtusid oma juhendajatega vähe või esimestel päevadel COVID-19 tõttu üldse mitte. Seega meil tõepoolest
vedas kooliga, õpetajate ning kõigega, mis
praktikaga kaasnes. Kui õpingutega väga hästi
läheb, siis miks mitte siia ka tagasi tulla. Eks
näha ole, mis tulevik toob.
Cerda Männiste
Gerda Niitvähi
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Õnnitleme uusi vallakodanikke
ning nende vanemaid!
Sündisid:
Kristofer
Deliisa
Lisete
Arlis

Palju õnne,
juubilarid!
90

Aino-Emilie Lumi
Ilmar Kuusk

80

Olga Rambi
Hele Laan

75

Aili Tamm
Olga pedaja

Südamlik kaastunne
lahkunu lähedastele!
Eduard Malleus
Enn Rood
Lembit Vannik
Aivo Erm
Leida Land
Mallis Nummert

12.08.1944 - 21.01.2021
28.08.1944 - 24.01.2021
26.05.1952 - 18.01.2021
02.10.1966 - 21.01.2021
29.11.1930 - 28.01.2021
17.03.1932 - 30.01.2021

LÜLLEMÄE RAHVAÕPISTU
korraldusel Kuldre koolis
ARVUTI KASUTAMINE koolitus
Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused arvutiga töötamiseks või arvuti kasutamiseks.
Õppeaja kestus märts- aprill 2021, kokku 40 akadeemilist
tundi (millest 30 ak tundi auditoorset ja 10 ak praktilist tööd)
Õpingute alustamise tingimused Kursusele võetakse kõik
soovijad, kellel on huvi või vajadus õppida arvuti kasutamist.
(täpsustatud sihtrühm: madala haridustasemega oskustöötajad,
klienditeenindajad, kelle töö nõuab arvutialaseid oskusi, majanduslikult mitteaktiivsed elanikud)
Õpingute lõpetamise nõuded Kursus loetakse lõpetatuks kui
õppekava läbitakse täies mahus. Kursuse lõpetanutele väljastatakse õppeasutuse tunnistus.
Õppekava eduka läbimise korral kursuslane
• oskab kasutada Windows keskkonda, programme Paint, WordPard, MS Word (tekstitöötlus), MC Excel (tabelarvutus);
• kursuse lõpetanu oskab saata ja vastu võtta e-posti, lisada kirjale faile, kasutada efektiivselt internetti s.h leida ja kasutada
tööturuga seonduvaid teenuseid;
• oskab hallata digipilte ja neid töödelda.
Koolitaja Toomas Pai. Koolitajal on üle 10 aasta IT töö kogemust, muuhulgas on töötanud IT-kasutatoe valdkonnas riigiasutuses 2,5 aastat, ettevõtjana osutanud IT-abi ettevõtetele
ja eraisikutele üle 5 aasta, töötanud IT-arendusjuhina kohalikus
omavalitsuses, IT-juht õpetajana kutsekoolis, juhendanud põhikooli robootikaringi ja viinud varasemalt läbi arvuti- ja veebialast koolitust täiskasvanutele. Hetkel täiendab ennast “Telemaatika ja arukad süsteemid” erialal rakenduskõrgharidusõppes TTÜ
Tartu Kolledžis.
Koolitus on tasuta, sisaldab kohviapuse ja materjale.
Vajalik eelregistreerumine hiljemalt 25.veebruar 2021 opistu@gmail.com
Lisainfo: Ene 53301511

Noorsootöö loob olulist väärtust
Jagame oma hea kogukonnaga olulisemaid teemasid, mida 2021 koos noortega
ette võtame ja planeerime. NB! Artiklis
on vähemalt kahel korral mainitud sõna
„kahoot”. Kes veel ei tea, mis imeloom
see on, võib guugeldada või oma lapse
käest küsida!
2021. aasta plaanid:
• Soovime esmakordselt kaasata oma
meeskonda välisvabatahtlikku - https://euroopanoored.eu/rahastus/akrediteerimine/
• Projekti „Antsla vald Pürgivabaks” jätkuprojekt- fookuses on taaskasutus
• Suurem rõhk regulaarseks tänavanoorsootööks, et saada parem kontakt 18+
noortega.
Juba mitmendat aastat tegutseme
noorsootöös teemakuude järgi.
Teeme seda sellepärast, et oma tööd
paremini mõtestada. Vestleme noortega
erinevate tegevuste käigus kuu teemadest, juhime tähelepanu, tekitame huvi
ja loome diskussiooni. Teeme koos erinevaid mänge, koosviibimisi, kahoote
ja viktoriine ning koostame palakateid
seoses teemakuuga. Kõik ikka selleks, et
meie kogukonna noored oleksid ümbritsevat elust ja maailmast rohkem teadliku-

mad.
Suuremad planeeritud üritused selleks
aastaks: Vabatahtlike konverents (aprillis), Autoorienteerumine (mais), Noortepäev (juunis) ja Noorsootöö tunnustusüritus (novembris).
Lisaks toimub ka palju väiksemaid
üritusi ja väljasõite.
TEEMAKUUD
VEEBRUAR - tähtpäevad, minu Eesti. Tutvustame noortele Eesti tähtpäevi ja
tähistame EV sünnipäeva, sõbrapäeva
ja vastlapäeva. Teadmiste kinnitamiseks
teeme viktoriini ja kahooti.
MÄRTS - osalus, vabatahtlik tegevus. Tutvustame noortele vabatahtlikkuse

erinevaid vorme ja võimalusi, mille käigus valmib koos noortega projekt.
APRILL - ohud liikluses ja suveks
tööle. Tuletame noortele uuesti meelde
liiklusreeglid ja uurime välja, mis võimalused on noortel suveks töötamiseks.
MAI - keskkonnateadlik käitumine.
Teeme noortevolikoguga projekti „Teeme ära” talgupäev.
JUUNI - matkakuu. Liigume rohkem
nii jala kui rattaga.
AUGUST - füüsiline ja vaimne tervis.
SEPTEMBER- sõnal on jõud. Õpime nii viisakust kui ka seda, et sõnadega
võib luua ja lammutada.
OKTOOBER - vabatahtlik kuu. Läheme vabatahtlikena appi erinevatele üritustele.
NOVEMBER - noorsootöö kuu. Siis
toimub üle Eestiline noorsootöö nädal ja
meie enda noortevaldkonna tunnustamine.
DETSEMBER - tänulik olemine,
enesearmastus, märkamine, abi pakkumine.
Eerika Lääts
Mari-Liis Pärna
Moonika Aas
Merle Tombak

Raamatusoovitus
Raamatusari „Seitse õde” põhineb allegooriliselt Plejaadide tähtkuju müütidel
ja legendidel, kus ajaloolised faktid on nii
hästi ja huvitavalt loosse põimitud.
Raamatu peategelane Maia D’Aplièse
ja tema viis õde kogenevad lapsepõlvekoju Atlantisesse, kui nende isa on surnud.
Nad kutsusid isa Pa Salt‘iks, kes lapsendas nad päris pisikestena. Ja nüüd saab
iga õde vihje, kust ta tegelikult pärit on
ja võimaluse oma päritolu kohta rohkem
välja uurida.
Maia lugu lennutab ta üle ookeani
Brasiiliasse Rio de Janeirosse, laguneva
härrastemaja juurde, kust ta hakkab koguma mosaiigitükikesi, millest panna kokku
oma lugu.
Ally satub Norra jäise ilu keskele, kus
ta avastab oma juured ja saab teada, et ta
elu on tihedalt seotud tundmatu lauljanna
Anna Landvikiga, kes üle saja aasta tagasi laulis Griegi hiljem maailmakuulsaks
saanud „Peer Gynt” esimeses lavastuses.
Star – õdedest kõige mõistatuslikum

– kardab katkestada talle senini turvatunnet pakkunud lähedast suhet õde CeCega.
Meeleheitesse sattununa otsustab ta siiski
hakata uurima esimest talle jäetud vihjet,
mis viib ta ühte Londoni antikvariaati,
ning tema ees avaneb täiesti uus maailm.
Meeleheitel CeCe otsustab põgeneda
Inglismaalt ja selgitada välja, missugune
oli tema minevik. Ainsate vihjetena on tal
kaasas üks mustvalge foto ja rohkem kui
sada aastat tagasi Austraalias elanud naise
nimi.
Tiggy päevad mööduvad keset Põhja-Šoti ürglooduse ilu, kus ta töötab hirvede varjupaigas. Kui varjupaik on sunnitud
uksed sulgema, pakutakse talle töökohta
kaugel mõisas, mille mõistatuslik omanik Charlie Kinnaird maadleb raskustega.
Tiggyl pole aimugi, et see samm muudab
pöördumatult mitte ainult tema tulevikku,
vaid paneb ta ka seisma silmitsi minevikuga.
Electra elu paistab eemalt vaadatuna
täiuslik – ta on tippmodell, rikas ja kuu-

lus. Ometi on isa surm viinud niigi hapras
meeleseisundis Electra kokkuvarisemise
äärele. Püüdes oma eluga hakkama saada,
otsib ta abi alkoholist ja narkootikumidest. Tema olukorda see ei paranda, kuid
siis saab ta ootamatult kirja täiesti võõralt
inimeselt, kes väidab, et ta on tema vanaema. Jällegi hakkavad ilmsiks tulema
kunagi ammu toimunud sündmused.
Mind köitis väga see, et iga mütoloogiline õde oli oma legendide järgi ainulaadne ja tugev naine.
Kokku on praegu tõlgitud ja avaldatud
selle sarja kuus raamatut, kirjutamine aga
jätkub. Põnevus aga alles algab, sest seni
pole olnud seitsmendat õde. Kas… kes…
kus… Loodetavasti saame kunagi seda
teada. Seniks aga – ootamine jätkub
Lähemalt saab „Seitsme õe“ sarjast
ja sellega seotud mütoloogiast lugeda
Lucinda Riley kodulehelt: www.lucindariley.com
Raamatusoovituse pani kokku Evi
Haabsaare raamatukogust.

Uudised aastate tagant
Võru Teataja 7. veebruar 1991
Võrumaa Talupidajate Liidus
VTLi esimees Rein Talmet kohtus Urvaste saekaatri asjus kõigile tuntud Sakari
Halosega. Jutuajamine möödus üldiselt
soojas ja sõbralikus õhkkonnas. Hr. Halonen polnud rahul, et saekaater tõi eelmise
aasta juulist detsembrini kasumit ainult
2804 rubla. Sellest ei jätkuvat talle suitsurahakski, kuid hr. Halose plaanides on
kaatri kompleksi muretseda uus höövelpink ja ka kuivati. Lepiti kokku, et alates
7. veebruarist (seega tänasest) on saekaatris tükitööhind ja see on 24 rbl. (tm palgi
lõikamise eest). Hind võib tunduda kõrge, kuid palgist saab siiski 70% tarvilikku
materjali kätte.
HEIKKI KASESALU

Elu 18. veebruar 1931 lk 2
U.-Antsla missipalavikus
Viimasel ajal kerkib igasuguseid misse kui seeni vihmasel ajal. Kuuldub, et
Emma Jalgratas, Leena Omnibus või Klarissa “Kõnkadikõnkadi” valiti “Missiks”,
ristiti kaunitari nimega. Jumaluke küll,
milline äraarvamatu edu siis järgneb - sellepärast püüab iga naisolevus, kel vähegi
näolapikest, iludusvõistlusel esineda.
Valimispalavik on tikkunud otsaga
ka Uue-Antsla ja lähemail päevil kroonitaksegi sääl samuti üks naine selle
kõrge nimega. Uue-Antsla näitsikute ridades on alanuski palavikkuselik ja närvitsev korraldustöö võistluse vastu. Terve
Uue-Antsla juba lõhnab rängalt kohaletransporteeritud lõhnaõlist, mida veetud
Uue-Antslasse võistluseks vaatide viisi.
Igatviisi püütakse oma «portreekesi» nä-

gusamaks teha ja ennast korraldada, siblida.
Uue-Antslas tuleb konkurents suur
ja põnev. Kandidaate on palju. Tõsisemaist kandidaatidest oleks mainida Ellat, sajapäise kavaleerideomajat, Aliidet,
Uue-Antsla tantsijannat-lauljannat ja sinisilmalist, 28 eluaastas olevat teist Aliidet. Pääle nende oleksid mainimisväärsed
veel Milli - Millike, rikkam Uue-Antsla
naisolevus. Armastab sõitu jalgrattal.
Vanasti “startis” ka lüpsivõistlusel, kuid
kukkus läbi. Veel võiks nimetada Ellat, daami mustas. Kavaleerimures elab
leinas - sest raske on kätte saada oma
“Elu-Hommikut”.
Pääle nimetatute tulevad võistlusele
kõik Uue-Antsla karjamamselid ja tipmamselid ning totsid ja Uue-Antsla valib
missi, mis ikka miss on.
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MATKASARI
Külla küladesse!

1. matk Antsla - Kobela - Taberlaane - Kraavi - Antsla
24. veebruar
kell 12.00

Start Antsla vallamaja tagant. Pildil punktiiriga märgitud planeeritud marsruut.
Lühem rada 10km, pikem
15km.

Kokakool
UUE-ANTSLA RAHVAMAJAS

05. märtsil
kell 15.00

Kokkame
Evelin Ilvesega

Valmistame uhke jahuvaba naistepäevatordi,
tatrakaraski, lõhekreemi jm.

21. märtsil
kell 12.00

Kokkame
“Wertoniga”

Valmistame põnevaid magusaid ja soolaseid kõrvitsatoite
Osalustasu ühel
koolituspäeval 5 eurot

Registreerimine tel. 56686466
Kohtade arv on piiratud!

Vanda Juhansoo
kogumisaktsioon!

Jagage mälestusi:

Juunis 2021 avab Tartu linnamuuseum
Vanda Juhansoo isikule ja loomingule
pühendatud näituse, mille puhul
kutsub muuseum jagama Vanda
Juhansooga seotud mälestusi, fotosid
ja esemeid. Ootame ülestäheldusi
värvikast kunstnikust ja õpetajast,
aga samuti Valgemetsa ja sealse
„nõiamajaga“ seotud mälestusi.

Postiaadress:
Narva mnt 23, 51009 Tartu

Telefon: 746 1902
(Nele Dresen, ekspositsiooni
osakonna juhataja)

Epost:
info@muuseum.tartu.ee

8

Antsla valla leht

Veebruar 2021

Antsla valla kultuurisündmused
VEEBRUAR
23.02 Vabariigi aastapäev veebivahendusel koos Birgit Sarrapi ja Mihkel Mattiseniga.
Antsla valla tunnustuste üleandmine. Antsla KSK
24.02 Päikeseõusu pidulik lipuheiskamistseremoonia. NB! Kaitseliidu rivistust ei toimu
24.02 „Antsla vald 30”matkasarja avapauk Antsla ümbruses
27.02 Kogukonna nukuteatri kokkusaamine. Uue-Antsla Rahvamaja
28.02 Tsooru mälumänguturniir
28.02 „Suusad lumme” III etapp

MATKASARI
Külla küladesse!

2. matk

MÄRTS
1.03 Koolitus-loeng “Kuidas mõista tänapäeva teismelist”. Antsla KSK
4.03 Käsitöö õpituba. Tsooru Rahvamaja
5.03 Kokakool “Tervislikud toidud”, külla tuleb Evelin Ilves. Uue-Antsla Rahvamaja
5.03 Kontsert-vestlusõhtu “Teile, naised” Toomas Uibo, Johan Randvere ja Evelin Ilves.
Antsla KSK
9.03 Portselanmaali õpituba „Tulbid“. Uue-Antsla Rahvamaja
15.03 ”Vallavillak”. Antsla KSK
18.03 “Kuulus või kummaline”. Külas Oudekki Loone. Antsla KSK
20.03 Tsooru täika. Tsooru Rahvamaja
20.03 „Antsla vald 30”matkasarja II matk
21.03 Kokakool “Põnevad kõrvitsatoidud” Anti Värtonig.a Uue-Antsla Rahvamaja
21.03 Lauatennise võistlused Tsooru karikale. Tsooru Rahvamaja
22.03 Kinoõhtu “Sabata kass”. Antsla KSK
25.03 PLMF kontsert “Hingemuusika”, Pavlo Balakin (bass) ja Tiina Kärblane (klaver)
Uue-Antsla Rahvamaja
28.03 Mälumäng. Tsooru Rahvamaja

Kuldre - Kassi - Visela - Pihleni - Kuldre

20. märtsil
kell 12.00

Start Kuldre koolimaja eest.
Pildil punktiiriga märgitud
planeeritud marsruut.
Matka pikkus ca 14 km.

APRILL
08.04 Komöödiaõhtu, Alle-Saija Teatritalu etendused “Arenguvestlus” ja “Piibujutud”.
Uue-Antsla Rahvamaja
10.04 Uue-Antsla muuseum 15 ja Urvaste kapell 10. Uue-Antsla Rahvamaja
12.04 “Vallavillak”. Antsla KSK
20.04 Kinoõhtu “Kratt”. Antsla KSK
22.04 Jüripäeva tähistamine. Antsla KSK
30.04 Vabatahtlike konverents. Antsla KSK ja noortekeskused

TALUTURG
6. ja 20. märts

Kirikuteated
Paastukuu juhtsõna: Kuningas läks oma paleesse ja veetis öö paastudes
ega lasknud mänguriistu enese ette tuua, ja tal ei olnud und. (Tn:6:9)
7.03Paastuaja 3. pühapäev Jeesus-kurjuse võimu võitja. Kell 11.00 Urvaste pastoraadis.
Kell 16.00 Antsla palvemajas
14.03 Paastuaja 4. pühapäev Eluleib. Kell 11.00 Urvaste pastoraadis. Algavad koguduse
juhtorganite valimised, mis kestavad 15. märtsini.
Kell 14.00 Heimtali kirikus ja Kell 16.00 Antsla palvemajas

Alates 9.00
Antsla turuplatsil

21.03 Paastuaja 5. pühapäev Kannatuse pühapäev Kell 11.00 Urvaste pastoraadis. Koguduse
täiskogu koosoleku lõpetamine ja valimiste lõpetamine. Kell 16.00 Antsla palvemajas
28.03 Palmipuudepüha Kell 11.00 Urvaste kirikus. Leerikooli algus kell 12.15 pastoraadis.
Kell 16.00 Antsla palvemajas

Metsakeskus.ee

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215,
51 45 215, info@est-land.ee

Annetused ja liikmemaksud: EELK Urvaste kogudus SEB EE981010402011463004;
Swedbank EE062200221010554707
EELK Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets tel. 5118271
Koduleht: www.eelk.ee/urvaste

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

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
17. märtsiks

