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Aasta põhikooli aineõpetaja on Cathlen Haugas

Valisime kevadel õpetaja 
Cathleni Urvaste Kooli aasta 
õpetajaks, mõnda aega hil-
jem kuulutas SA Võrumaa 
A r e n d u s k e s k u s  õ p e t aj a 
Võrumaa vastava kategooria 
laureaadiks ja tema kandida-
tuur suunati riiki, peagi saime 
teada, et ta on vabariiklikul 
konkursil „Eestimaa õpib ja tä-
nab“ aineõpetajana kolme no-
minendi hulgas. Eelmisel aastal 
oli nominentide hulgas meie 
klassiõpetaja Siiri Jõgisuu. 
Kogu koolipere rõõm oli to-
hutusuur. Kahel aastal järjest 

nominendid väiksest koolist 
ja Antsla vallast. Tuleb meelde 
ütlus, et mõnikord on vähem 
rohkem.

Kui kooli õppejuht Kaja Roots 
oli oma teksti õpetaja Cathle-
nist mulle saatnud, tajusin, see 
on hea, õpetaja suurus ja süga-
vus on tabavalt kirja pandud. 
Lisasin omalt poolt veel sellised 
sõnad nagu õpilase arengupart-
ner ja võimestav õpetaja, luge-
sin piinliku täpsusega kokku 
sõnamärgid, tühikud, jälgisin, 
et ei kaoks lausete semantiline 
sisu. Kaalutlesin ja taipasin, et 

asi õnnestuks, tuleb veel üks 
käik teha. Helistasin vallavane-
male Avo Kirsbaum´ile ja küsi-
sin, kas ta on nõus koos meie 
kooliga kandidaati esitama, 
vallavanem tunnustas tegijat 
kogukonnatasandil ja nii me 
ühiselt kandidaadi esitasime.

Nädal enne suurt galat jaga-
sime infot ja andsime interv-
juusid oma õpetajast (nädal 
peale galat teeme seda taas), 
samal ajal tuli kõne Haridus- ja 
Teadusministeeriumi kommu-
nikatsiooniosakonna projekti-
juhilt Margit Kapak´ult. Kui ma 

aru sain millest räägitakse, ei 
suutnud ma telefonis lihtsalt 
ahah öelda vaid rõõmustasin 
ja hõiskasin juhuuuu, projekti-
juht mõistis minu emotsiooni. 
Mulle anti teada, et Cathlen 
Haugas kuulutatakse 3. oktoob-
ril ca kell 19.18 Alexela Kont-
serdimajas aasta põhikooli 
aineõpetaja nominendist lau-
reaadiks. Jutud räägitud ja 
konfidentsiaalsuskohustus 
antud, asusime korraldama 
Tallinna sõitu. Kaasasin sala-
dust hoidma õppejuht Kaja 
Roots´i ja majandusjuht Rainer 
Kasevälja (Kaseväli). Üheskoos 
otsustasime, et galale sõidab 
õpetajale auhinda üle andma 
õpilane Kaith Kiik. Mul jääb elu 
lõpuni meelde, kui ehmunud 
Baltmani meesmüüja oli, kui 
astusin poodi sooviga osta üli-
kond ja kõik sinna juurde kuu-
luv, mul ei olnud kaasas poissi 
ja olid kaasas ülikonna mõõ-
dud, ta pea-aegu keeldus mulle 
ülikonda müümast, sest ta pole 
varem iialgi mõõtude järgi üli-
konda müünud, veelgi enam, 
kui müüja mõistis, et mõõdud 
on võetud lapse riiete pealt nii 
enam-vähem, hakkas ta lau-
balt lausa higi pühkima. Me 
ei saanud ju ühtäkki õpilast 
mõõtma hakata, et igaksju-
huks mõõdame ja proovime, 
meil oli suur saladus hoida, 
üllatus pidi jääma ehe, meil 
oli konfidentsiaalsuskohus-

tus. Õhtul, enne sõitu Tallinna 
Alexela Kontserdimajja sä� i-
sin ostetud ülikonda ja triiksä-
rki triikisin, palusin abikaasal 
veel õpilase püksirihma para-
jaks lõigata ja tundsin, et olen 
lihtsalt üks väga õnnelik koo-
lijuht. Kõik pidi õnnestuma, 
olime õppejuhi ja majandusju-
higa kõik läbi mõelnud. Ja nagu 
nägime, ülikond istus suurepä-
raselt ja õpilane esines silma-
paistvalt. Poisi rõõm oli piiritu, 
kogemus ainulaadne.

Kuna siis Kaith teada sai, et 
kuhu ta läheb ja miks? Päev 
enne teatas talle majandusjuht, 
et homme sõidame eriolüm-
pia tänuüritusele. Sama teata-
sime asenduskodule. Taaskord, 
me niiväga tahtsime saladust 
hoida. Kaith tuli galapäeva 
varahommikul viksi ja vii-
sakana asenduskodust kooli-
bussi. Nüüd sai õpilane teada, 
kuhu ja miks sõidame. Hak-
kasime koos õppima teksti, et 
kell 11 hommikul esimeseks 
prooviks valmis olla. Kaith 
oli põnevil ja valmis kaasa 
tegema. Alexela Kontserdimaja 
oli suur, sisenesime artisti sis-
sepääsu kaudu. Meie garde-
roob oli kõrvuti Anne Veski, 
Riho Sibuĺ a, Willemdrillem´i, 
Gameboy Tetris´e, Trad,At-
tack´i, Ulla Ilisson´i ja Mailis 
Reps´i omadega. Kaith sai päe-
va-jooksul kõigilt galal esineja-
telt foto ja autogrammi. Põnev 

kogemus oli minulgi. Vahetult 
enne peaproovi pärastlõunasel 
ajal teatas Kaith: “direktor, ma 
ikka ei julge enam üksi lavale 
minna“, korraldajad kuul-
sid seda pöördumist ja sel-
lega arvestati. Tajusin, kuidas 
lapse pinge ja ärevus kadusid. 
Korraldajad olid mulle eelne-
valt siiski öelnud, olge valmis 
lavale minema, juhuks kui 
tekib mingi tõrge. Peaproov 
läks ludinal ja otse-eetris sujus 
poisi esinemine eeskujulikult. 
Meil kõigil, rääkimata lastest, 
peab siin elus olema kindel sel-
jatugi, siis asjad õnnestuvad. 

Ja nüüd kõlasidki sõnad, mis 
meie õpetaja Cathlenit pisara-
teni liigutasid: Mu väga kallis 
õpetaja! Eelmisel aastal õppi-
sime koos selgeks laulu, et kiki-
lips teeb mehe šikiks. Panin 
täna Sinu ja meie väikse kooli 
auks ette kikilipsu. Tänane 
sündmus ja Sinu tunnustus on 
nii väga austusväärsed. Tavali-
selt kutsud ja sätid Sina mind 
lavale ja täna kutsun mina 
Sind. Tule ja oleme koos õnne-
likud. Aasta põhikooli aineõpe-
taja on CATHLEN HAUGAS.

Veelkord, palju õnne õpetaja 
Cathlen!

Urvaste koolipere nimel 
direktor 
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Ootamas on tubasemad tegevused
Sügis näitab  järjest enam 
märke, et aeg on hakata mõt-
lema tubasematele tegevustele. 
Päevad on läinud lühemaks ja 
oluliselt jahedamaks. Tuleb sel-
line mõnus aeg, kus on rohkem 
võimalust nautida raamatuid, 
lauamänge, praksuvat ahju-
tuld, aega enda ja pere jaoks. 
Suvi on ikka ju selline torma-
mine. Kuigi päev on pikk ja mõ-
nus, siis on tegemisi ka kuidagi 
eriliselt palju.

Täpselt samamoodi on see ju 
ka meie valla tegemistes. Suve 
jooksul on tegeletud igasuguste 
ehitustega. Ei ole see märka-
mata jäänud ka meie külalis-
tele. Üks minu hea tu� av, kes 
ei olnud aastajagu Antslas käi-
nud, helistas mulle, kui kodu-
teel oli: „Küll on teie kesklinn 
nüüd ilus ja kui see kaupluse-
hoone ka päris valmis saab, 
siis lausa uhke.“ Seda on ju 
hea kuulda, mis siis, et teedega 
tegeles enamasti Maanteeamet 
ja kauplust ehitab Antsla Tar-
bijate Ühistu. Uhke on ikka ja 
hea tunne ka. Teede ehitust 
on ju aastaid oodatud. Nüüd 
on meie asi hakata neid teid 

aktiivselt kasutama, siinkohal 
mõtlen ma just kergliiklusteid. 
Jalakäijaid on juba kevadisest 
ajast palju rohkem liikumas 
näha. Jalgratturid, eriti just 
seenior-ra� urid, tahavad mil-
legi pärast ikka mööda sõidu-
teed liikuda. Palun selgitage 
ja soovitage neile ka, et nüüd 
on meil linnas mitmetel täna-
vatel laiemad kõnniteed, kus 
tohib ka jalgra� aga sõita ja see 
on ju liiklejale endale ikka pal-
ju-palju ohutum.

Turvalisusest peab aga sügi-
sel ikka rohkem rääkima. Nüüd 
on küll viimane aeg otsida välja 
oma kõige väiksem elukind-
lustus – helkur. Riputage neid 
kohe iga jope ja mantli külge ja 
ka käeko� ide külge ja kasvõi 
lausa mõlemale poole. Ka külla 
minnes sobib helkur mõnusaks 
kingituseks. Meie enda võima-
lus on juba kaugelt autojuhile 
näidata, et meie ka liiklemas 
oleme.

Ja viimaseks soovituseks – 
ärge jääge siis ka ainult koju. 
Meil on vallas mitmed huvita-
vad tegevuskohad, kus on iga-
suguseid põnevaid huviringe 

ning kontserte, peoõhtuid, kino 
ja teatrietendusi. Leidke endale 
midagi sobivat. Ja kui kohe 
midagi ei ole, mis teile mee-
lepärane on, aga midagi ikka 
teha tahaks, siis tuleb julgelt 
minna maja juhtide juurde ja 
koos midagi teile sobivat välja 
mõelda. Koos on ikka mõnu-
sam tegutseda.

Soovin teile mõnusat sügist!
Naudime loodust ja püsime 

terved!
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Vallavolikogu esimees

POKUMAA POST
Uni ei anna uuta kuube!

Pokumaal nagu oleks vaikus 
ja rahu, aga nagu ei ole ka. Tun-
dub, et suvi on möödas ja võiks 
jääda unistama uuest keva-
dest, aga mida sa ikka uneled, 
kui töid ja tegemisi on suvega 
niiiiii palju kuhjunud.

Sügise kõige tähtsam päev, 
Kõige Vanema Poku sünni-
päev, on juba jupp aega tagasi 
peetud. Hästi palju sõpru tuli 
torti sööma ja uus ühismaal 
„Öö pokude muinasjutumet-
sas“ on nüüd kõigile vaadata. 

Viinapuuväätidega tort sai ühe 
jutiga otsa ja viimne kui mari  
tordialuse pealt kinni püütud.

Oktoobris on pokud ootusä-
revuses. Just said vahetatud 
pokukuued, sest pisikesed 
pokud kipuvad ju palju kiire-
mini kasvama mätastarnadest, 
pokude kuubedest. Nii tulidki 
5.oktoobril pokud oma aastaga 
armsaks saanud kuubedest 
välja, koristasid kõik sodi ära ja 
tuulutasid kuubede sisemused 
hoolikalt ära. Ikka selleks, et 
väiksem sõber saaks mõnusalt 
end selles sisse seada. Endale 
tuleb ju ka tsipakene suurem 
kuub leida ja loota, et suur 
sõber on olnud sama hoolas. 
Kuub tuleb leida ikka paras-
jagu suurem, et talvel külm 
ei hakkaks ega kevadeks juba 
liiga kitsaks ei oleks jäänud.Kui 
uue kuuega kenasti harjutud 
on, tuleb pokude kalendris juba 
uus tähtis päev – külmakrõp-
supäev. Pokud nii väga looda-
vad, et külmakrõpsupäeval, 
27. oktoobril ikka saaks loiku-

del varbaga lõbusaid krõpse ja 
prakse vajutada!

Nojah, aga tähtsate kalendri-
tähtpäevade vahele jääb ju hulk 
lihtsalt-niisama-päevi. Kas siis 
saavad pokud aina suvemäles-
tustes heljuda? Ei, kus sa sel-
lega! Vaja metsas tähti õppida, 
pilvelambaid ja krokodille 
maalida, arvutadakokku puu-
delt langenud lehti  ja looduse 
tarkusi uurida. Ühesõnaga – 
toimub pokukool! Oih, kahe 
sõnaga tuli...

T M
SA Pokumaa

koda@pokumaa.ee 
+372 53425054

www.pokumaa.ee

Õpilane Kaith andmas üle tunnustust õpetaja Cathlenile

Elanike arv 
oktoobris 

4464
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Vallavolikogus otsustati
15. septembril toimunud volikogu istungil:

- otsustati sõlmida sihtasutusega Tartu 2024 koostööleping, 
mille eesmärgiks on Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna tege-
vuste rahastamine, kohalike omavalitsuste toetuse jagunemine 
ja kohalike omavalitsuste koostöö korraldamine;

- otsustati kaasªnantseerida Puidutöötlemise ja mööblitoot-
mise kompetentsikeskust TSENTER 2021. aastal 4385 euroga;

- anti luba JP Production OÜ-le kinnisasja omandamiseks;
- otsustati eraldada Urvaste Külade Selts MTÜ-le 7000 eurot 

projekti „Urvaste seltsimaja II korruse akende renoveerimiseks 
ja peaukse vahetus” kaasªnantseerimiseks;

- Antsla Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koossei-
sust arvati välja komisjoni liige Karille Bergmann, tema poolt 
esitatud avalduse alusel;

- võeti vastu Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 
aastateks 2020-2025;

- võeti vastu Antsla valla 2020. aasta II lisaeelarve;
- kinnitati Lusti Lasteaia arengukava aastateks 2020-2026.

13. oktoobril toimunud volikogu istungil:
- muudeti Antsla Vallavolikogu 23.10.2018. aasta määruse nr 26 

„Antsla valla arengukava 2019-2030” lisa 2 „Antsla valla investee-
ringute kava 2020-2023” ja kinnitati uues redaktsioonis „Antsla 
valla investeeringute kava 2021-2024”;

- muudeti Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse koosseisusid: ala-
tes 1. jaanuarist 2021 arvatakse koosseisudest välja 0,5 koristaja 
kohta ning alates 1. jaanuarist 2021 nimetatakse majahoidja töö-
koht majahoidja-koristaja töökohaks.
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 volikogu sekretär-registripidaja

TSENTER - mis see on ja kellele?
Võrumaa on unikaalses olu-
korras - lisaks oma maa-
konna kutsehariduskeskusele 
Väimelas asub selle juures lisa-
väärtusena ka puidutöötlemise 
ja mööblitootmise kompetent-
sikeskus, mis on nimeks saa-
nud Tsenter. See on avalikku 
sektorit, puidutöötlemise ja 
mööblitootmise ettevõtteid, 
haridus- ning teadus- ja aren-
dusasutusi, teiste sektorite et-
tevõ�eid ühendav võrgustik, 
mis omab parimaid teadmisi 
ja oskusi materjalides, tehno-
loogiates, tootmise juhtimise 
ja tootearenduse valdkonnas. 
Eesmärgiks on kompetentsi-
keskus võtnud puidutöötlemise 
ja mööblitööstuse valdkonnas 
tegutsevate e�evõtete (ka õpi-
lasªrmade), haridusasutuste, 
valdkonna inimeste igakülgse 
abistamise - läbi rakendusuu-
ringute, läbi koolituste, kon-
sultatsioonide, oskusteabe 
pakkumise. On loodud kõik 
tingimused arenguks, inno-
vatsiooniks ja rahvusvahelise 
konkurentsivõime tõstmiseks, 
pruugib vaid huvilisel endal 
tahta ja algatust näidata.

Kindlasti tekib nüüd küsi-
mus, et kes siis sinna abi otsima 
võivad minna? Kui suur see 
e�evõte peaks olema? Tegeli-
kult võivad minna kõik, kel-
lel mingigi idee on tekkinud, 
ja mitte ainult puiduga seo-
ses. Tsentri meeskond oskab 
nõu anda ka siis, kui e�evõ-
tet ennast veel ei olegi, kui on 
ainult idee, on oma nägemus 
mingi toote, tegevuse või tee-
nuse kohta - ka siis tasub Tsent-
risse abi otsima minna. Üks 
nende tegevusvaldkondi ongi 
tootearendus ja -disain. Näiteks 
on Tsentris toimunud eaka-
tele mõeldud tulevikumööbli 
disaini ja tootmise töötuba.

Teine valdkond on koolitu-
sed. Siin ainult mõned näited  
toimunud koolituste kohta:

• M ö ö b l i  v i i m i s t l e m i s e 
põhitõed

• P u it m at er ja l ide l i hv i-
mise lõppetapid ja puidu 
vanutamine

• Puitmaterjalide lihvimine
• CAD/CAM lahendused puidu-

tööstuses, CAD4Wood 
• Puiduettevõtete ekspordi-

päev - Internetiturunduse 
näited, mis on jõukoha-
sed ka väikeettevõtetele, 
koostöövõimalused

• „Kuidas palgata välisriigist 
100 € eest turundusspetsia-
list?“ - Erinevate turundus-
teenuste sisseostmisest ja 
e-residentsuse võimalustest 
e�evõtjatele

• Müük Amazonis 
• Kuidas müüa sakslasele 

läbi interneti? Kuidas jõuda 
Euroopa ja Aasia turgudel 
lõpptarbijani ning milliseid 
takistusi selleks ületada tuleb

• Norra turu seminar
Kõig i nende koolituste 

materjalid on leitavad Tsentri 
kodulehelt, kõigil nendel koo-
litustel on kogemusi jaganud 
oma ala asjatundjad. Näiteks 
Norra turu seminari peaesi-
neja oli 30 aastat Norras ela-
nud Margit Ihlebakke, EAS-i 
Norra ekspordinõunik, kes on 
aastaid nõustanud kõiki Eesti 
ekspordisektoreid liikumisel 
Norra klientide suunal. Oma 
kogemust, kuidas alustada ja 
kuidas teha korralikku müüki 
Amazonis, seda jagas e�evõ�e 
Digital Merchant asutaja Mih-
kel Moosel. Ta ise alustas müü-
giga mõned aastad tagasi, aga 
nüüd aitab ta lisaks edukale 
müügile ka Eesti ettevõtteid 
Amazoni turule, ka suure�e-
võ�eid ja suuri tooteartikleid 
ning kaupu.

Et Tsentrist on abi saanud ka 
väikee�evõtja, selle tõestuseks 
üks läinudsuvine kogemus. 
Antslast sirgunud, Antsla ja 
Tallinna vahel oma elu ja tege-

vusi jagav väikee�evõtja Erle 
Allas on loonud ja välja aren-
danud oma ehtebrändi Wood-
moon. Käsitööna valminud 
puitosad, naturaalne nahk ja 
allergiavabad kinnitused on 
selle ehtebrändi märksõnad 
ning tugevus. Läinud suvel 
läks vaja puiduspetsialisti 
nõu ja abi, sest üks puiduliik, 
mida ehtebrändi looja kasu-
tab, on eeben. See teatavasti on 
väga tugev puit, mis ei pruugi 
alluda tavapärasele töötlemi-
sele. Tsentri poole pealt tuli 
appi arendusspetsialist Randi 
Sepping. Erle Allasel jagub tema 
kohta ainult kiidusõnu: “See, 
kuidas ta nagu viitsis kaasa 
mõelda, öelda, et see ei toimi 
või see ei ole hea lahendus!   

Mulle Randi puhul meeldis 
just see, et ta oli hästi vastutu-
lelik. Proovis leida lahendusi, 
mis sobiks. Kui mul tekib veel 
mõni küsimus või vajadus abi ja 
nõu järele, siis ma ei lähe enam 
kusagile mujale, ma pöördun 
otse Tsentri poole. Väga posi-
tiivne kogemus!”

Võrumaa KHK kompetent-
sikeskus TSENTER on EAS-i 
poolt ªnantseeritavate inno-
vatsiooni- ja arendusosaku 
teenusepakkujate nimekirjas. 
Need osakud aitavad e�evõtetel 
vähendada eelkõige tootearen-
dusprotsessidega seonduvaid 
kulusid.
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Tsenter F: L A

Antsla Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel
Antsla Vallavalitsus müüb kir-
jalikul enampakkumisel:

1. Korteriomandi asukohaga 
Antsla vald Kobela alevik Aia 
tn 6 (reaalosa nr 5, registriosa 
nr 2456541, katastritunnus 
14301:003:0016, üldpind 42,40 
m²) võõrandamiseks alghin-
naga 2000 eurot.

2. Kinnistu, nimetusega 
Väike - Ristiotsa, asukohaga 
Võru maakond, Antsla vald, 
Ruhingu küla ( registriosa 
nr 16241850, katastritunnus 
14201:001:0288, sihtotstarbega 
elamumaa, pindalaga 2,25 ha) 
võõrandamiseks alghinnaga 
9000 eurot.

3. Kinnistu, nimetusega Piig-
limäe, asukohaga Võru maa-
kond, Antsla vald, Vaabina 
küla ( registriosa nr 11122550, 
katastritunnus 14201:001:0012, 
sihtotstarbega elamumaa, 
pindalaga 9884 m²) võõranda-
miseks alghinnaga 5000 eurot.

Tagat i sr a ha suu r usek s 
on 10% alghinnast ning 
see tuleb tasuda hiljemalt 
23.11.2020 Antsla Vallavalit-
suse arveldusarvele SEB pan-
gas EE631010402011665006. 
Ülekande selgituseks märkida 
enampakkumise märgusõna. . 

Pakkumine, märgusõnaga 
tuleb esitada Antsla Vallava-
litsusele (F.R Kreutzwaldi tn 
1 Antsla linn , 66403) hilje-
malt 24.11.2020 kella 10.00- ks. 
Pakkumiste avamine toimub 
24.11.2020  kell 10.15 volikogu 
saalis.

Pakkumises peavad sisal-
duma järgmised andmed:

1. pakkuja nimi, isikukood 
või registrikood, elukoha või 
asukoha aadress, aadress tea-
dete saatmiseks ja haldusaktide 
kä�e toimetamiseks ning side-
vahendi 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 tule-

muste kinnitamist on enam-
pakkumise võitja kohustatud 10 
kalendripäeva jooksul tasuma 
Antsla Vallavalitsuse arvel-
dusarvele enampakkumise 

ostusumma ja sõlmima ühe 
kuu jooksul lepingu. Müügite-
hingu vormistamisega kaasne-
vad kulud tasub ostja.

Informatsioon ja tutvumine 
objektidega:

R R 
tel. 5032057

rain@antsla.ee

Äsja lõppenud kaasava eelarve hääletus oli tänavu aegade rahva-
rohkeim – 606 häält! Kindlasti aitas sellele kaasa esitatud ideede 
rohkus ja mitmekülgsus. Tore oli ka see, et ideede esitajad tegid 
hääletusperioodil aktiivselt reklaami ning kutsusid konkreetse 
idee poolt hääletama. 

Vähem tore oli kahjuks see, et üleskutset „Jälgida hääletusel  
häid tavasid“ kõik hääletusel osalejade ei järginud. Kui korduv-
hääletused võis lugeda ka inimlikuks eksituseks siis oli juhtu-
meid kus hääletas selleks õigust mi�eomav isik ning tegi seda 
ka teiste eest. 

Aga eks iga asi vajab harjumist ja nii võtame ausa asjaajamise 
juurutamiseks järgmise aastal kaasava eelarve hääletusel abiks 
id-kaardi ja mobiili-id kaudu hääle andja identiªtseerimise.

Hääletustulemused: 
1. Mänguväljaku rajamine Kobelasse - 161 
2. Madalseiklusrada Lusti lasteaia metsa - 150 
3. Urvaste raamatukogu aknad särama -  88 
4. Uue-Antsla parki nn “riigipeade pead - 59 
5. Väliekraan Antsla Konsumi seinale - 44 
6. Antsla linna valvekaamerate uuendamine - 44 
7. Antsla piirkonna meistrite müügipaviljonid - 19 
8. Uus skatepark “auku” - 16 
9. Mänguväljaku rajamine Vana-Antslasse - 14 
10. Antsla ringristmiku ideekonkurss ning idee 
      elluviimine - 11 

Kaasava eelarve üheks eesmärgiks on kaasata otsustusprotsessi 
võimalikult rohkearvuline osalejaskond. Kui iga nelja aasta järel 
annavad kohaliku omavalitsuste valimistel valla elanikud voli-
tuse, teha otsuseid vallavolikogule, siis korra aastas saavad ini-
mesed tänu kaasavale eelarvele ise otsustada mida ja kuhu Antsla 
vallas investeerida.

Isiklikult laiendaksin kaasava eelarve põhimõ�eid nii ajalisel 
kui mitmekülgsuse skaalal. Ajalises tähenduses võiks otsustami-
seks anda võimalusi enam kui korra aastas. Ka ei peaks elanik-
konna otsustamised olema seotud pelgalt investeeringuga. Nii 
võiks valla elanikelt küsida arvamusi kultuuri- ja spordisünd-
muste kohta ning hiljem kandvamad ideed rahvahääletusele 
pannes teada saada, mida inimesed päriselt soovivad.  Ehk tekib 
seeläbi täiesti uus rahvarohke sündmus mis hiljem juba oma 
elu elama hakkab. On siis selleks kohalik rulluisusari, kohaliku 
ajalooga seotud etenduse lavastamine, valla külade päevad, paa-
di-kala ralli Urvaste ürgoru järvedel jne jne.

Hääd kaasalöömist ka edaspidiseks!

K J
arenguspetsialist

Kobela Aia tn 6

ANTSLA VALLA
KAASAV EELARVE20
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Veetka Ultra 2020 18. septembril 2020 korral-
dati Karula Rahvuspargi maa-
del tore jooksuüritus. Tegemist 
oli nn kestvusjooksuga kus eri-
neva pikkusega võistlusdis-
tantse oli kolm: 50, 35 ja 15 km.

Võistluse idee ja mõte sai 
peakorraldaja Jonatan Kar-
juse sõnul alguse käesoleva 
aasta mais. Arvestades nappi 
ettevalmistusaega sai sünd-
mus sai läbi viidud tasemel 5+. 
Ja see pole ainult siinkirjutaja 
arvamus.

Jälgides eemalt, läbi sotsiaal-
meedia e� evalmistusi, tekkis 
eneselgi vaatamata vajalike 
lihaste absoluutsele puudumi-
sele kihk rajale tormata. Kuna 
olin end üles andnud vabataht-
likuna sündmust pildistama, 
siis oli vabandus varrukast 
võ� a.

Et parimat reklaami teenu-
sele või kaubale teevad ikka tar-
bijad, siinkohal jooksjad, siis 
mõningaid mõ� eid ja väljaüt-
lemisi osalejatelt.

Hannes Veide M 50km 2. 
koht; „Mõned jooksud paku-

vad põnevat heitlust, mida saa-
dab sportlik emotsioon, rasked 
hetked ja võrratu loodus mõõ-
dukalt raske proª iliga... seda 
pakkus Veetka Ultra. Kind-
lasti oli tegu ühe ilusaima loo-
duses läbitud jooksuga, millele 
omakorda võib pakkuda võrd-
väärset, ehk vingematki (seda 
hindab juba rahvas) emotsiooni 
Eesti Maastikumaraton.“

Gunnar Kingo M 50km 3.
„Väga rahul, et nii ilusa ilmaga 
nädalavahetus sai sportlikult 
täidetud. Laupäevane #Veet-
kaUltra läks küllaltki plaani-
päraselt. Eesmärk oli läbida 
see 5 min/km, see sai suht täp-
selt täidetud, seda, et see tule-
musena tõi (vaid) kolmanda 
koha, see ei jäänud minu mingi 
rumaluse taha, Hannesed olid 
lihtsalt paremad. Jooksu proª il 
oli kiire, tehnilisi kohti mõni 
üksik, aga õnneks pikad nürid 
sirged puudusid, kokkuvõ� es 
meeldis ja soovitan nt esime-
seks 42+ jooksuks.“

Airi Arrak N 50km 4. „Rada 
kulges suures ulatuses väikestel 

ja kitsastel metsateedel, ülesse 
ja alla. Maastik oli väga vahel-
duv ja raja teises pooles, pärast 
30 kilomeetri, kui suunduti 
Soolamägedesse, tuli arvestada 
sellega, et tõusu oli omajagu. 
Kokku oli 50 kilomeetrisel rajal 
üle 500 meetri tõusu. Aitäh, 
Jonatan Karjus & Co. megala-
heda mälestuse eest!“

Ligikaudu 120 jooksja seas oli 
ka paar Antsla valla välejalga: 
Kaia Pruuli 15 km 3. koht ning 
Kristo Valtin 35 km 1. koht. Ehk 
näeb vähem kui aasta pärast 
neid rajal juba rohkem. Trenni 
tegemas ja tervist edendamas 
kohtab neid kordades enam.

Korraldajate sõnul ollakse 
juba tegemas ettevalmistusi 
järgmiseks aastaks. Veetka 
Ultra 2021 toimub 18. sep-
tembril. Eelregistreerimine 
on avatud koduleheküljel
 www.veetka.ee

K J

F: K J50 km start

Urvaste kirik - 607 aastane maamärk

Sellel aastal täitus meie kihel-
konnakiriku esmamainimisest 
607. aastat. Hoone tervikuna nii 
vana ei ole. Algselt katoliku ki-
rikuna alustanud ja Liivimaa 
sõdades palju kannatada saa-
nud seisis hoone 1613. aas-
tal varemetes. Kuid 1620. 
aastal esimese luterliku õpe-
taja ajal sai kirik korda teh-
tud. Õnnetuseks juba 1627. 
aastal põles kirik pikselöö-
gist maha. Kõige kuulsam ja 
pikka aega  ( 1630 - 1656 ) kogu-
dust teeninud õpetaja Johann 
Gutsla¼  on kurtnud ,et väga 
palju aega ja jõudu võtab kiriku 
remont. Aga oma jõudu jagas 
ta veel väga mitme asja vahel. 
Avaldas lõunaeesti gramma-
tika ladina keeles, mis ilmus 
Tartu Ülikooli juures.  Suurim 
kirjatöö oli aga kogu Piibli tõl-
kimine lõunaeesti murdesse. 

Tähelepanuväärne on see 
eriti selle tõ� u, et saabununa 
Saksamaalt ja esialgu valla-
tes vaid saksa ja ladina keelt, 
aga õppis ära “ mi uma kiile” 
ja suutis teha mahuka tõlketöö. 
Kahjuks jäi see ainult käsikir-
jaliseks, sest nagu tänapäevalgi 
juhtub, ei jätkunud ª nantse 
kirjastamiseks. Käsikiri on osa-
liselt säilinud ja on hoiul Eesti 
Rahva Muuseumis.  Alles 100 
aastat hiljem tõlkis Jüri kiriku-
õpetaja Piibli ja nüüd juba põh-
jaeesti moodi. Sellest see nn “ 
kirjakeel “ alguse sai.

Ehitused ja remondid jätku-
sid ikka koos tõusude ja mõõna-
dega ning 1889.aastal pühitseti,  
nüüd juba kolmandiku võrra 
suurem, ehk tänapäevase välja-
nägemisega, kirik teenimiseks.

Eks me kõik tea, et kui on 
majapidamine, siis töö ei lõpe 

selle juures eales. Nii ka nüüd. 
Fassaadi värvimine sai alguse 
2018.aastal, kui toimus katuse-
vahetus ja tellingud olid üleval. 
Ära värviti kesklöövi seinad. 
Seejärel 2019. aastal said värske 
värvikorra osa tornist ja kiriku 
põhjasein.

Värvimata jäid kiriku lõu-
nakülg, torni esikülg ja käär-
kambri sein.

Selle töö maksumus oli 15 
588€ . Tänu omavalitsuste 
abile sai ka teostatud. Antsla 
vald andis 6 800€, Võru vald 
4 891€, Boose selts 1 108.97€. 
Suur tänu suurematele aitaja-
tele! Ülejäänud 2 788€ on anne-
tanud paljud koguduseliikmed 
ja teised heategijad. Ühiselt 
saab teha suuri asju. Kõigile, 
kõigile suur tänu!  Mi� e kel-
legi, ka kõige pisem annetus, 
pole tühja läinud.

Läbi sajandite ilus valge 
kirik, särav, tervitab meid juba 
kaugelt. 

Parimaks nägemiseks oleks 
väga vaja, et tormides räsitud 
pärnapuud saaks tunda asja-
liku arboristi kätt. Ehk on 
lugejate seas häid mõ� eid ja 
e� epanekuid kuidas see või-
malikult vähesema kuluga 
tehtud saaks. Terve kihel-
konna teemärk vajaks vääri-
kat eksponeerimist.

Me saame ise ka sellele kaasa 
aidata. Kõik liikmed võtavad 
auasjaks tasuda aastamaks ja 
vabatahtlikud annetajad on 
eriti teretulnud!

Koguduse liikmete nimel

V Ü
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Naiskodukaitsjatest
Naised moodustavad meie riigis üle poole elanikkonnast. Mehed 
kuuluvad Kaitseliitu ja naiste kohus on tagada turvaline tagala. 
Kõige tähtsam tagala on meie kodu ja hakkamasaamine igas 
olukorras.

Võib juhtuda ootamatusi, sa� udes avariisse, eksides metsa, 
äkiline haigushoog, ve� e kukkunud inimese elustamine, tule-
kahju  ja vingu saanud aitamine, põletushaavadele õige esmaabi 
andmine, tulekustuti käsitsemine jne jne.

Kõige tavalisem situatsioon on elektri kadumine. Kuidas sel-
leks valmis olla, mida tuleks hoida igaks juhuks kodus, kuidas 
valmistada toitu ja lõpuks kuidas kasutada sellises olukorras WC.

Neid ja veel palju paljusid teisi oskusi saab omaņdada olles 
NKK liige. 

Organisatsioon on loodud juba esimese Eesti Vabariigi ajal ja 
varjusurmas olnud okupatsiooni aja üle elanud, kogub hoogu ja 
ootab kõigiti uusi liikmeid. 

Kõiki liikmeiks astunuid ootab ees baasväljaõpe, mis koosneb  
viiest moodulist.

1) Organisatsiooniõpe. Seal tutvustatakse ajalugu, vormi kand-
mist , pisut riviõpet ( rohkem tuleb seda harjutada siis, kui on 
soov minna paraadile marssima)

2) Välitoitlustamine. Siin saab tutvust teha suurte kateldega ja 
teada saada kui palju tuleb üht või teist katlasse panna. 

3) Esmaabi.   Kõige tähtsam moodul ,mida võib iga hetk vaja 
minna koduses majapidamises ja üldises olmeelus.

4) Ohutushoid. Õpetus ellujäämiseks igas olukorras.
5) Sõdurioskused. See moodul tekitab alati kõige rohkem küsi-

musi ja kahtlusi. Võin rahustada, sõ� a otse ei saadeta, aga tuleb 
tunda relvi ja teada, kuidas teha see kahjutuks ( tühjaks laadida), 
tunda kaarti teades kuidas on selle tähistatud mets, soo, veekogud 
jne. Varjumiseks nõuanded, kuidas kasutada looduslike vahen-
deid, et jääda märkamatuks. Tahaks väga loota, et neid oskusi ei 
läheks päris elus kunagi vaja. Aga juba väga ammused targad on 
öelnud:  “Si vis pacem, para bellum” . Maakeeldes öelduna - kui 
ihkad rahu, valmistu sõjaks.

Kõik need koolitusmoodulid on ühe või kahepäevased. Nende 
läbimiseks on aega aasta või kaks.

Kirjutasin loo selleks, et kutsuda teid üles liituma NKK. Üritusi, 
võistlusi, koolitusi on igale  maitsele.  Vanus ei ole mingi takistus. 
Sõrme sidumise oskus, supi keetmine ja näiteks sõduripoistele 
sokikudumine on sama vajalikud nagu noorte neidude metsas 
telkimine ja ülimalt väsitava Erna retke läbimine. Igaühele tema 
võimaluste ja huvide kohaselt.

Kellel tekkis huvi veel rohkem teada saada ja ka liituda, olen 
alati valmis rohkem selgitama. Ka liitumisavalduste blanketid 
on mul olemas.

V Ü
NKK Urvaste jsk

Minu telefon 5170030
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Antsla valla 7-19 aastaste noorte 
huvihariduses- ja huvitegevuses 
osalemise toetusvoor 
lapsevanematele.
Läbi riikliku huvihariduse- ja huvitegevuse toetusmeetme saa-
vad kõik lapsevanemad taotleda Antsla vallavalitsuselt toetust 
lapse huvihariduses- ja huvitegevuses osalemiseks.
Ootame osalustasude ja transporditoetuse taotlusi (Lisa 2)
20. novembriks aadressil vald@antsla.ee  Ühe lapse osalustasu ja 
transpordi toetussumma kuni 30 eurot kuus. 
Lisaks saab toetust küsida lapse laagris, konkurssidel, võist-
lustel osalemiseks. Summa kuni 100 eurot aastas lapse kohta. 
Laagritaotlusi saab esitada jooksvalt. 
Taotluse kord ja tingimused (määrus), taotluse-vormid leitavad 
Antsla valla kodulehel 
h�ps://antsla.kovtp.ee/huviharidus
Lisainfo taotlemise kohta merle@antsla.ee

M T
merle@antsla.ee

56472632

Minu aeg noorte osalusvaldkonnas
Minu teekond noorte osa-

lusvaldkonnas sai alguse 2013. 
aastal, kui avastasin enda jaoks 
noortekeskuse ning meeldiva 
tegevuse, milleks oli suhtle-
mine noortega ja erinevate üri-
tuste korraldamisega. Aasta 
hiljem liitusin Urvaste valla 
Noorteaktiiviga, mis tegutses 
päris pikalt kuni valdade liit-
miseni. Nende aastate jook-
sul sain olla aktiivis nii liige 
kui ka esimees. Viimane neist 
oli minu jaoks väga suur välja-
kutse, kuna polnud varem selli-
sel positsioonil olnud, kuid sain 
sellega hakkama.

Noorteaktiivi kõrvale võt-
sin veel ühe huvitava välja-
kutse, milleks oli Võrumaa 
Noortekogu. 2017. aasta jaa-
nuaris võeti minuga ühendust 
Facebooki teel ning peaaegu et 
silmapilkselt sai minust noor-
tekogu liige. See tuli täiesti 
ootamatult ning kiirelt, kuid 
küsitlemata, mida ja kuidas 
tuleb teha, olin koheselt nõus 
panustama oma ülejäänud vaba 
aega noortekogu alla. Pole kor-
dagi seda otsust kahetsenud, 
kuna need kogemused ning 
inimesed, kelle kõrval tööta-

sin, olid täiesti uskumatud ja 
ületamatud.

Kuid loomulikult pole see 
kõik. 2018. aasta suve lõpus 
selgus, et mul on veel palju 
vaba aega üle. Selle kõik sai 
siis endale Antsla valla Noor-
tevolikogu. Saan öelda, et need 
olid tõepoolest kõige paremad 
(ja samal ajal halvemad) aas-
tad mu elus. Noortevolikogu 
oli minu jaoks täiesti uus kont-
septsioon ning suundusin 
täielikult omal vabal valikul 
võõrastesse vetesse. Sellegipoo-
lest võtsin ma väljakutse vastu 
ning eelmise aasta septembris 
sain isegi Noortevolikogu esi-
meheks. See oli väljakutse oma-
e�e, kuid saan selle üle uhke 
olla.

Kõik need aastad erineva-
tes osalusvormides on olnud 
väga tegusad, pingelised ning 
õpetlikult. See tunne, et olen 
saanud ise midagi planeerida 
ja korda saata ning teisi noori 
inspireerida enda aktiivsusega, 
on olnud väga tasuv. Tänu akti-
vismile olen saanud juurde väga 
palju tahtejõudu ja motivat-
siooni tegutseda. Noorte osa-
lusvaldkonnas tegutsemine 

on olnud järjepidev areng 
ning enda parendamine, ene-
searendamine, uute oskuste 
õppimine ja enda proovile-
panemine, mugavustsoonist 
väljumine, suhtlemis- ja ene-
seväljendamisoskuse arenda-
mine. Kõik vajalikud oskused ja 
kogemused, mis tulevad kasuks 
ka eraelus.

Minu teekond noortevoliko-
gus ja osalusvaldkonnas sellisel 
kujul nagu ma viimased kuus 
aastat olen seda teinud on lõp-

pemas ning olen vaikselt lii-
kunud ära teistesse vetesse, 
eelkõige noorsootöösse. Kuid 
kõik see ei ole lõplik, alati jääb 
ootus ja lootus naaseda.

Noortevolikogu uue koos-
seisu juhatusse kuuluvad Kauri 
Kelner ja Ge�er Kõiv.

C M
Endine aktivist Antsla vallas

Antsla valla noorsootöö 
valdkonna tunnustamine

Kanditaate saavad esitada kõik 
juriidilised ja füüsilised isikud.

T u n nu s t u s e  p ä l v i nu d 
tehakse teatavaks ja autasus-
tatakse noorsootöö nädala 
raames toimuval tunnustusü-
ritusel 23. november algusega 
kell 18.00 Antsla Kultuuri- ja 
Spordikeskuses.

Kategooriaid, kuhu on või-
malik kandidaate esitada, on 
seitse:

1. Osav projektikirjutaja
2. Tööandja kiidab
3.Silmapaistev kooli esindaja 
4. Kogukonna tegus noor
5. Hea juhendaja
6. Noorte sõber
7. Aasta tegu noorsootöös

Kui mõnele kategooriale ei 
laeku mi�e ühtegi kandidaati 
jääb selles kategoorias tiitel 
välja andmata. 

Kanditaatide esitamistaot-
luse leiate Antsla Valla Noorte 
Facebooki lehelt. Paberkand-
jal saab kandidaate esitada 
Antsla valla raamatukogu-
des, kus on olemas vajalikud 
taotlusvormid.

Kandidaate saab esitada 
9.novembrini. Märkame ja 
tunnustame kodukoha noori 
ja noortega tegelejaid!

A  

Cerda Männiste F: E

MTÜ tunnustamine
Novembri lõpus kui tähistatakse kodanikupäeva, on meilgi Võru 
maakonnas soov esile tõsta kodanikuühiskonna tegemised ja 
algatused, koosloomised ja ühised e�evõtmised. Tunnustame 
inimesi, kes oma ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks 
ning andud oma panuse Võru maakonna kodanikuühenduste 
tegemistesse, kiidame ühendusi, kelle tegevus piirkonnas on ol-
nud tänuväärne, väärtustame e�evõ�eid, kes on toetanud ko-
danikuühiskonda ja valime taas maakonna aasta küla.

Esitatud kandidaat peab vastama vähemalt ühele statuudis 
välja toodud kriteeriumile.

Võru maakonna tegusa kodaniku tunnustuse saaja:
• omab kogukonnas olulist rolli kas mõ�e või tegudega
• on panustanud piirkonna arengusse
• on aktiivne ja koostööaldis
• on kogukonda ühendav
• on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse

Võru maakonna silmapaistva ühenduse tunnustuse saaja:
• tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne
• on teistele ühendustele eeskujuks
• on oluliselt aidanud kaasa erinevate sektorite tulemuslikule 

koostööle
Kodanikuühiskonda toetanud e�evõ�e/e�evõtja tunnus-

tuse saaja:
• on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel 

muul moel
• on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja mit-

tetulundussektori vahel
Aasta küla / külade piirkonna tunnustuse saaja:

• on olnud positiivse arenguga ja hea külasisese koostööga vii-
mase kolme aasta jooksul

• on edukalt algatanud ja ellu viinud külaarenduslike projekte
• on olnud aktiivsete ühistegevuste korraldaja ning hea näide 

koostööst kohaliku omavalitsusega
• on avatud ja tuntud kohalikul ja maakondlikul tasandil

Palun anna meile hiljemalt 1. novembriks teada, keda võik-
sime sel aastal tunnustada ja pane mõne lausega kirja ka, et 
miks. Täida ankeet aadressil: h�ps://bit.ly/KiidaTegijat2020. 
Paberkandjal taotlused saata Võrumaa Arenduskeskuse aad-
ressile Jüri tn 12, Võru linn 65605.

Tunnustamist korraldab ja rahastab Võrumaa Arenduskeskus 
koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga. Vaata ka h�ps://
vorumaa.ee/vabauhendused/kodanike-tunnustamine/.

Koostööseminar Antsla ja Rõuge valla ettevõtjatega
Pärast koronapiiranguid 

õnnestus läbi viia esimene tege-
vus Antsla ja Rõuge valla e�e-
võtlusalasest koostööprojektist 
mida rahastas LEADER ning 
toetasid Antsla ja Rõuge vallad.

6. oktoobril toimus Viitina 
mõisas Rõuge ja Antsla valla 
koostööprojekti avaseminar. 
Koostööseminaril kesken-
duti koostöö olemusele ja ära-
tundmisele ning üksteisega 
tutvumisele. Koostöö ja selle 
olemuse üle arutles Eesti Maa-
ülikooli professor Rando Vär-
nik.  Räägiti mis on koostöö 
tekkimiseks oluline ja mis on 
peamised komistuskivid ning 
kuidas üleüldse koostöövõi-
malusi ära tunda ja koostööd 
algatada. Kaardistati koos-
tööd, otsiti võimalusi ükstei-
sega koostööd teha ning kuulati 
inspireerivaid näiteid koostöö 
toimimisest.

Järgmine koostöösemi-
nar koolitus saab toimuma 
Antsla vallas ning seda kohe 
2021. aasta alul. Täpsem infor-

matsioon aja ning toimumis-
koha kohta juba järgmistes 
vallalehtedes.  

K J
arenguspetsialist

F: V N
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Lusti lasteaiast
Nagu Lusti lasteaias on tavaks 
saanud, toimub iga õppeaasta 
alguses Lusti lasteaia parimate 
valimine. Me teeme seda ühi-
selt. Kogu personal saab heita 

pilgu tagasi eelmisele õppeaas-
tale ja meenutada, mida ühi-
selt tehti, kes erilisemalt silma 
jäi, kas abivalmiduse, hoole ja 
märkamise poolest, või eria-

laselt pädeva ja aktiivse tegut-
semise tõ�u, või tegi midagi 
sellist mis aitas märgata Lusti 
lasteaia tegemisi ja nime ka väl-
jaspool maja. Sellel õppeaastal 
oli tegusaid palju. Sellele viitas 
väga aktiivne osavõ� parimate 
valimistel ja esikolmikus kõiki-
des kategooriates oli tihe rebi-
mine. Tulemused on järgmised. 

Lusti lasteaia aasta õpetaja: 
Pilleriin Tamm. 
Lusti lasteaia aasta töötaja: 
Jüri Kiidron. 
Lusti lasteaia aasta mees-
kond: Kunstimeeskond 
koosseisus Viivika Umbleja, 
Ene Väliste, Helle-Mai 
Ruusmaa, Kalmer Vallner, 
Ellen Morgenson, Jane Unt.
Tsiteerides haridusministrit: 

„Õpetajad väärivad oma vastu-
tusrikka töö eest tunnustamist. 
Hea sõnaga saab õpetajat kiita 
ja tänada iga päev.“ Ja mitte 
ainult õpetajat, vaid iga mees-
konna liiget. 

Liikluskasvatus on Lusti 
lasteaias alati olulisel kohal. 
Korraldame liiklusteemalisi 
üritusi õppeaasta jooksul kor-
duvalt, et kinnistada lastes tur-
valise liiklemise põhimõ�eid. 
Õppeaastat alustas Lusti las-
teaed uue liiklusrajaga, mida 
oleme igatsenud juba kaua. 
Koostöös Maanteeameti ja OÜ 
Roadwolªga joonistati maha 
korralik liiklusrada,  millel 
saab jalgra�asõitu harjutada.  

Igati asjalik rada hõlmab kõiki 
jalgra�uri sõidueksamiks vaja-
likke elemente. 

Lusti lasteaed kuulub juba 
2001. aastast Tervist Edenda-
vate Lasteaedade (TEL) hulka. 
Tervisemeeskonda kuulu-
vad lasteaia kokad tegid väga 
vahva tervisliku algatuse ja 
pakkusid terve nädala jooksul 
lastele veidi eksootilisemad 
terviseampse. Lastele pakuti 
erinevatel päevadel füüsalit, 
granaatõuna, avokaadot, eba-
küdooniat ja astelapajumarju. 
Kas te teadsite, et näiteks gra-
naatõunakoores on rohkelt 
parkaineid, millel on siduv ja 
desinfitseeriv omadus?  Või 
näiteks seda, et biokeemikud 
on granaatõuna mahlas avas-
tanud 15 aminohapet, kusjuu-
res 6 nendest on asendamatud 
ning neid ei leidu tavaliselt tai-
medes — üksnes lihas?  Küsige 
lastelt, kellega on füüsal sugu-
lane, või kuidas maitses 
ebaküdooniaõun.

Iga pakutud terviseampsu 
kohta anti õpetajatele köögist 
kaasa taime põhjalik tutvustus, 
seega said lapsed lisaks rohke-
tele vitamiinidele juurde ka 
hulgaliselt teadmisi. 

Oleme väga tänulikud.

K A
Pääsukese rühma õpetaja

Prügijooks
Projektis „Õpikodade loomine“ osaleb viis kooli: Antsla 
Gümnaasium, Lüllemäe Põhikool, Tsirguliina Kool, Osula Kool 
ja Kuldre Põhikool. Projekt on suunatud viie kooli õppe- ja aine-
kavaliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks läbi prakti-
lise ja uuendusliku õppekeskkonna. 

Projekti käigus teevad koolid üksteisele väljakutseid. Lüllemäe 
kool tegi e�epaneku osaleda PRÜGIJOOKSUS. Prügijooks ehk 
plogging on keskkonnateadlik liikumistrend, mis kombineerib 
jooksmise ning keskkonnahoiu: liikuja eesmärgiks on teel e�e-
jääva prügi korjamine, et see hiljem nõuetekohaselt ära anda. 

Antslakad haakusid mõ�ega ja korraldasidki 13.10.20 klassi-
juhataja tunni ajal ürituse. 

Alguses jagasid direktor ja õppejuht lastele prügikorjamiseks 
ja orienteerumiseks tänavanimede ahela, kuidas ning milline 
linnaosa läbida. Kaasa anti ka kilekotid ning kindad. Kileko�i-
desse tuli prügi panna sorteeritult. Sorteerida tuli pandipaken-
diga prügi, pandipakendita prügi ning olmeprügi. 

Paralleelklassid liikusid koos ning abituriendid aitasid prügi 
korjata 1. klassi õpilastel. 

Prügi koguti kokku ning toodi koolimaja taha, kus see pandi 
kolme erinevasse kohta: olmeprügisse, pakendiprügisse ja pan-
dipakendi tünni.

Korda sai 30 erineva nimega teed, 4 parki, mänguväljakud, 
staadion, terviserada, lauluväljak, bussijaama ümbrus, kahes 
suunas Antslast välja minevad kergliiklusteed ning terviserada.

Üritus on piltidena jäädvustatud Marie�a Lõo poolt aadressil: 
h�ps://aglkk.blogspot.com/2020/10/prugijooks.html 

Antsla Gümnaasiumi Loodusteaduste koda ning VUNK mees-
kond tänavad üritusel osalejaid; TOREkaid, kes PRÜGIJOOKSU 
rajad planeerisid; kooli juhtkonda ning koolitöötajaid.

Ü A
M L

Noorte korvpalli turniir  
Suure Töllu Cup Saaremaal

03.10 – 04.10 toimusid Saa-
remaal Kuresaares korvpalli 
võistlused „Suure Töllu Cup“ 
, U- 15 vanuseklassi poistele. 
Osa võttis ka Kuldre Kooli 
võistkond. Esimeses mängus 
kohtusime Orissaare Spordi 
võistkonnaga. Me ei suut-
nud kuidagi võistkonna män-
gurütmi leida ja jäime hätta 
vastase agressiivse kaitsega. 
Poolajaks olime taga juba 13:30 
ja vastu tuli võ�a valus kao-
tus numbritega 47:77. Kas oli 
see väsimusest, et ärkasime 
hommikul 06.00, et praamile 
jõuda või polnud me peale 
08.03.2020 mänginud ühtegi 
mängu? Võistkonna parimana 
viskasid mängus Gregor Ven-
dala 14 punkti ja Riho Parker 
7 punkti. Järgmises kohtumi-
ses tuli vastu minna TalTech 
Haabersti võistkonnaga. Jäime 
mängu alguses küll kohe taha, 
aga poolajaks olime taga ainult 
kahe punktiga 15:17. Kolman-
dal veerandil saime vahe sisse 
ja suutsime seda hoida lõpuni, 
võites mängu 50:47. Võist-
konna parimana viskas Gregor 
15 punkti. Päeva lõpuks saime 
külastada Kuressaare linnus 
- kindlust.

Teisel päeval olime teinud 
korrektiivid ja mäng kul-
ges väga hästi. Aidati üksteist 
kaitses ja suudeti pressingut 
teha terve mäng. Teisel päe-

val kohtusime esimeses män-
gus TalTech Rim ja asi oli selge 
juba poolajaks, mille võitsime 
37:2. Teisel poolaeg oli vormis-
tamine, võitsime 89:14. Võist-
konna parimana viskas 30 
punkti Gregor, teine skoorja 
oli Ken Urb 12 punktiga. Vii-
mases kohtumises võõrustas 
meid BC Kalev/Saaremaa spor-
dikool. Võistlus algas jälle hästi 
ja esimese veerandi võitsime 
juba 28:5, poolajaks olime ees 

48:8 ja lõpuvile kõlades 97:35. 
Võistkonna parimana viskas 
jälle Gregor 33 punkti, Ken 
lisas teisena 16 punkti. Võist-
konna parim mängija oli Gre-
gor Vendla. Seega saime ühe 
kaotuse ja kolm võitu ning 
tulime lõppkokkuvõ�es teiseks.

Võistkond mängis koossei-
sus: Ken Urb, Paul Pruuli, Gre-
gor Vendla, Riho Parker, Urmet 
Ader, Markus Hellenurm, Henri 
Lõo ja Priit Paloots.

Tänan korraldajaid, kes ras-
kuste kiuste ikka korraldasid 
turniiri, mis algselt pidi toi-
muma maikuu alguses. Samuti 
tänan toetajaid: poiste lapseva-
nemaid, Antsla vallavalitsus ja 
Kuldre Kool.

M K
meeskonna treener

ÜKS KÜSIMUS

Anti Saarepuu, Miks Sulle meeldib Antslas lapsi 
treenimas käia?

Siin on kuidagi soe ja hea tunne alati, lapsed on 
südamlikud ja viisakad. Eks mõni teeb pättusi ka aga 
saame alati hakkama.

Kuldre kooli võistkond

Prügijooks F: A G

Liiklusrada F: R K
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Kultuurisündmused Antsla vallas
OKTOOBER

30. Eesti mängufilm „O2”
Antsla KSK

NOVEMBER

1. Pille Lille Muusikute Fondi 

kontsert „Hingemuusika”

Uue-Antsla Rahvamaja

3. Külakino Viimased 

(2020)

Urvaste Seltsimaja

4. Võru maakonna laste 

folklooripäev

Urvaste Seltsimaja/Antsla KSK

6. Isadepäeva kontsert

Uue-Antsla rahvamaja

7. MTÜ Tsooru V-klubi 
Isadepäeva pidu 

ansambliga VÄLIHARF

Tsooru Rahvamaja 

9. Loeng-koolitus „Kuidas 
rääkida lastega nii, et nad 

kuulaksid“

Antsla KSK

10. Külakino Eesti 
mängufilm O2 (2020)
Urvaste Seltsimaja

11. Ohutusalane koolitus 
eakatele

Antsla KSK

13. Piduõhtu ansambliga 

Nööp

Uue-Antsla Rahvamaja

17. Külakino Tove Janssoni 

rääkimata lugu (2020)

Urvaste Seltsimaja

20. Sügisõhtu Lummiga. 

Salongiõhtu
Antsla KSK

21. Nukuetendus “Pöial 
Liisi” ja pilguheit nukuteatri 

telgitagustesse

Uue-Antsla Rahvamaja

23. Noorsootöönädala 
tähistamine. Antsla valla 

noorte tunnustusõhtu

Antsla KSK

24. Eesti Tantsuagentuuri 
tantsuetendus „ A Good 

Run”

Antsla Gümnaasiumi võimla

29. Tsooru 
mälumänguturniir 2021 II 

etapp

Tsooru Rahvamaja

29. Jõulutulede süütamine 

Antslas ja Tsoorus
Antsla ja Tsooru

DETSEMBER

9. Antsla valla huviringide 

jõulukontsert

Antsla KSK

12. Advendilaat

Uue-Antsla Rahvamaja

12. Koduste laste jõulupidu

Tsooru rahvamaja

14. Eakate jõulupidu

Tsooru rahvamaja

18. Antsla Muusikakooli 

jõulukontsert

Antsla KSK

19. Jõulupidu

Uue-Antsla Rahvamaja

25. Jõulupidu

Tsooru Rahvamaja

26. Kahekümne 
kuuenda detsembri pidu, 

ansambliga KRUUV
Antsla KSK

Uudised aastate tagant
Töörahva Elu 12. oktoober 1950
Igaühel kindel tööülesanne

Antsla rajooni Urvaste kolhoosis toimub teiste sügistööde kõrval 
hoogus kartulivõtmine. 

Kartulivõtmine on siin organiseeritud hästi. Igale kolhoos-
nikule on mõõdetud kä�e kindel tööesi ning töö arvestamiseks 
kasutavad kolhoosnikud kindlamõõdulisi kaste või ko�e. Tänu 
kolhoosi põllundusbrigaadi brigadiirile sm. A. Arumäele, kes sel-
lise töökorralduse ja täpse arvestuse on kindlustanud, täidetakse 
kartulivõtmisel päevaülesannet paljude kolhoosnikute poolt 
kuni kahekordselt. Eriti hästi töötavad kartulipõllul kolhoosni-
kud L. Varjun ja E. Armulik, kes päevas töötavad välja keskmi-
selt 2,5 normipäeva. 

Samal ajal käib kolhoosis viljamasindamine ja kõrrepõldude 
koorimine, kusjuures sügisesele sügavkünnile on rakendatud 
pidevalt kaks paari hobuseid.

V. Pilt

Töörahva Elu 28. oktoober 1940
Suusahüppemägi Urvastesse

Urvaste saab eelolevaks talispordi hooajaks suusahüppemäe, mille 
rajamiseks toimub puhkepäeval, 27. skp. ühine töötegemine.

Veel on vallavalitsusel valminud kavad ujula, hüppetorni ja 
spordiväljakute rajamiseks. 

Vanu uudiseid vahendavad Margu Konnula ja Kalev Joab

Rõõm peitub lihtsates asjades – 
meenutades septembrikuud...

Argiseid asju on meie elus roh-
kes, aga siin saame pidutseda, 
kui märkame väikesi rõõme...

Õnnelikkuse saavutamiseks 
tuleb leida see, mis Sulle meel-
dib ja rõõmu teeb...

Õnne ja rõõmu võivad pakkuda 
väga väikesed asjad. Mõni hea 
sõna, tore koos olemine...

Oktoobrikuu hämaratel 
õhtutel lehitsetud mõ�eterad 
tuletasid meelde kaks septemb-
rikuu üritust, mis jätsid hinge 
hea sooja tunde ja sobituvad 
just eeltoodud ridadega.

Luulepäev „Heiberg ja Contra 
- üte Urvaste latsõ“ oli üks neist. 
Selle päeva sisu kõrval oli veel 
väga tugev emotsionaalne väär-
tus – kõik osalejad olid vastu 
võetud nii, et ürituse lõppedes 
jäi hinge  soe ja tänulik tunne. 
Me kõik tunnetasime, et olime 
oodatud ja soojalt koheldud 
(seda ka sõna otseses mõ�es). 
Kõik oli südamega ette val-
mistatud – kauniks ja kodu-
seks kujundatud remondis olev 
saal, külaliste kõiki vajadusi oli 

arvestatud ning võõrustajate 
sõbralik olek oli hästi tajutav.

Uue- Antsla Rahvamaja on 
koht, kus iga ürituse korral on 
toimetatud nii, et pererahvas 
on külalisi võõrustades  soe ja 
sõbralik. Külastajana tunned, 
et oled oodatud, kõik on kui-
dagi kodune ja armas.

Nii oli see ka vanavanemate 
päeva puhul. Suur aitäh teile, 
Kati ja Vaike! Tänud nii valitud 
külaliste kui kõige muu eest.

Need olid üritused septemb-
ris, mis jäävad armsate mee-
nutustena veel mitmetesse 
pimedatesse õhtutesse.

Tervist ja jõudu kõikidele 
tegevuste läbiviijatele ja soovi 
ning julgust ka vanemaealistele 
aegajalt kodunt välja tulemi-
seks. Võib positiivselt üllatuda!

E
Kuldre kandi kuldsete prouade 

eestvedaja

Jumalateenistused 
1. november. Pühakutepäev
Kell 11.00 Urvaste kirikus
Kell 13.00 Osula kalmistul palvus.
Kell 16.00 Antsla palvemajas

2. november Hingedepäev
Kell 16.00 Antsla surnuaiakabelis
Kell 17.00 Urvaste surnuaiakabelis

8. november Andke üksteisele andeks
Kell 11.00 Urvaste kirikus. Kirikukohvik 
Kell 14.00 Heimtali kirikus.

15. november. Valvamispühapäev
Kell 11.00 Urvaste kirikus
Kell 16.00 Antsla palvemajas

22. november. Igavikupühapäev 
Kell 11.00 Urvaste kirikus
Kell 16.00 Antsla palvemajas

29. november 1. advent
Kell 11.00 Urvaste kirikus
Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets tel. 5118271

Igal pühapäeval kell 10 Urvaste pastoraadis kooriproov. Organist 
Koorijuht E. Kallasse tel. 53826571

Pühapäevakool käib koos üle pühapäeviti (1, 15, 29 november) 
pastoraadis kell 11. 

Annetused: SEB  EE981010402011463004 saaja: EELK Urvaste 
kogudus

Swedbank EE062200221010554707 saaja: EELK Urvaste Püha 
Urbanuse Kogudus

Ehk keegi teab!
Antsla Kraavi kalmistul on (reaalselt olemas) mälestuskivi 

1915. aastal langenud sõjameestele (tsaariarmee (õigeusklikele) 
soldatitele kes olevat rongiõnnetuses hukkunud). 3-4 entusiasti 
pole suutnud ühestki allikast seda 1915 sündmust leida, ka infot 
millal ja kes kivi paigaldas.

L Õ
tel: +37256155559

https://www.facebook.com/Ulemakstudrentsliharrad
www.metsatoll.ee

www.meestelaul.ee
www.folkloorinoukogu.ee

Austa toitu jäägitult!
Keskkonnaministeerium algatas septembri lõpus kampaania, 

mille eesmärk on vähendada kodumajapidamistes tekkivaid toi-
dujäätmeid. Kampaania raames soovitakse inimesi suunata mõt-
lema, mida nemad saavad teha selleks, et vähem toitu raisata. 
Keskkonnaministeeriumi kodulehele on lisatud rida eesti, vene 
ja inglise keelseid nippe: www.envir.ee/toidujäätmed

KS-Garaaž teostab järgnevaid töid:
Sõiduautode ja väikebusside remont ja -hooldus 

Rehvitööd • Sillareguleerimine 
Varuosade müük • Rehvide müük 

Kliimaseadmete täitmine • Diagnostika
Asukoht: 

Kobela, Töökoja tee 14
Lahtolekuajad: 
E-R 8.00-17.00

Kontakt:  
tel. 5212420, ksgaraaz@gmail.com

Kusagil Kollino põldudel. 50 -ndate algusaastad
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Õnnitleme uusi vallakodanikke 
ja nende vanemaid!

Septembris-oktoobris 
sündisid:

KERON 

JASON DOMINIC

ROSANNE

MIRTEL

GETTER-LIIS

Südamlik kaastunne lahkunu 
lähedastele!

Toivi Sillaste 05.09.1945 - 26.09.2020

Tõnu Ingver 08.05.1953 - 14.10.2020

85
Hele Albrecht

80
Liivi Ahi

Õnnitleme septembri juubilare!

75
Ans Kender

Sale Sermat

Valeria Liiming

Lea Lend

70
Helju Soikka

“Kuidas elad
 Antsla vald?”

Fotokonkurss

Kuni 10. juuni 2021

Vaata konkursitingimusi
www.antsla.ee/fotokonkurss

Fotokonkurss “Kuidas elad Antsla vald?”
Antsla vallavalitsus korral-
dab valla 30. sünnipäeva pu-
hul fotokonkursi järgmiste 
tingimustega.
• Üks osaleja võib saata kuni 

10 fotot;
•  Fotod peavad olema tehtud 

Antsla valla territooriumil;
•  Foto pikema külje pikkus 

peab olema suurem kui 2500 
pikslit. Foto ei tohi olla ümb-
ritsetud paspartuu ega raa-
miga. Foto failiformaat .jpg;

•  Iga esitatud foto puhul lisada 
juurde pildi pealkiri, asu-
koht, autori ees- ja perekon-
nanimi, kontakt (e-mail);

•  Foto peal ei tohi olla vesi-
märki ega autori nime;

•  Fotod peavad olema tehtud 
perioodil 1. jaanuar 2019 – 10. 
juuni 2021;

•  Fotode viimane esitamis-
tähtaeg 10. juuni 2021 kell 
23:59

•  Fotod palume saata aad-
ressile: kalev@antsla.ee 
(pealk ir jak s märk sõna 
“Fotokonkurss”);

•  Fotodel võib olla kajastatud: 
piirkonnas toimunud sünd-
mused, loodus, eluolu, taba-
tud hetked jm; Jäädvustatud 
võib olla nii pereringis kui 
avalikus ruumis toimunu.

 Oma osalemisega annab 
konkursil osaleja Antsla vallale 
õiguse kasutada võistlustöid 
ilma tasu maksmata. Saadetud 
pilte võib Antsla vald kasutada 
oma info- ja esitlusmaterjali-
des, interneti kodulehel, sot-
siaalmeedia kanalites, Antsla 
valla korraldavatel üritustel ja 
koostada näitusi. Antsla vald 
võib seda teha foto autorilt luba 
küsimata, märkides pildi juu-
res autori nime.

 Tulemused tehakse teata-
vaks 20. juunil Antsla vald 30 
sündmusel, Antsla valla kodu-
lehel ja facebooki seinal.

Konkursi auhinnafond on 
500 eurot. Zürii valib välja 
kolm parimat auhinnalist tööd.

Publiku lemmik selgitatakse 
välja facebooki hääletusel.

Eriauhind antakse välja 
parima, seninägematu ajaloo-
lise foto eest (üles võetud 1900 
- 1980).

Lisaks valib žürii välja 30 
fotot, mis prinditakse fotoka-
padele ning nendest fotodest 
valmib näitus, mille kaudu tut-
vustatakse piirkonda.

Žürii liikmed ja konkursi 
korraldajad saavad osaleda 
konkursil kuid ei saa kandi-
deerida auhindadele. 

Lisainfo Kalev Joab
kalev@antsla.ee või 5040 701

Antsla valla kultuuriasutustes tegutsevad huviringid

Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus

Sügismeloodia laul
Sügismeloodia kapell Sinilill
Parkour (noortele)
Kunstiring täiskasvanutele
Naistatntsurühm Linda
Sügismeloodia tantsuring
Noorte muusikastuudio
Mudilaste muusikastuudio 
(huviring toimub Lusti LA -s)
Antsla koor
Draamastuudio
Pilliklubi
Tantsuselts Pärliine

T 14:30-15:15
T 15:30-17:00
T 16:45 - 17:45
T 18:00-19:00
T 19:00 - 21:00
K 12:30-14:00
K 13:05 - 14:45
K 15:00 - 16:30

K 18:00-19:30
N 18:00-19:30
1x kuus
E, K, R

Linda Kapp
Linda Kapp
Veiko Jänes
Ebe Lindorg
Tanel Puura
Elin Lihten
Cathlen Haugas
Cathlen Haugas

Celia Roose
Henri Otsing
Koidu Ahk, Meelika Hainsoo
Leili Väisa

Uue-Antsla Rahvamaja

Jooga
Hopa Fit treening
Segaansambel
Käsitööring
Laste võimlemine
Hopa Fit treening
Rahvatantsurühm Tammõtütriku 
(huviring toimub Kuldre Koolis)
Urvaste külakapell 
(huviring toimub Urvaste seltsimajas)

E 18.00
T 18.30 
K 18.00
K 18.00
R 16.00
R 18.00
Kooskäimine kokkuleppel

Kooskäimine kokkuleppel

Marika Kapp
Katrin Eelmäe
Kristina Saar
Karille Bergmann
Katrin Eelmäe
Katrin Eelmäe
Tiiu Kungus

Erma Kallasse
Novembris käivitub kogukonna nukuteater, trummiring ja näitering

Tsooru Rahvamaja 

Linetants
Näitering

T 18:15
K 19:00

Merle Kukk
Laine Keerov

Kaika Seltsimaja  

Kaika segakoor
Noortebändid
Pilliõpe

P 19.00 Celia Roose
Rolf Saarna
Rolf Saarna, Celia Roose

Soovin osta Antsla valda talu või maad kuhu rajada oma 
kodu. Pakkumisi ootan telefonile 55568927

Ostame talumaja koos metsa või põllumaaga. Hooned 
võivad vajada põhjalikku remonti. Telefon 5666 9006
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Antsla Valla leht
Väljaandja:Antsla vallavalitsus, F. R. Kreutzwaldi 1
 Antsla linn 66 403 Antsla vald,
tel 785 5164, vald@antsla.ee
Toimetaja: Kalev Joab, kalev@antsla.ee
Küljendus: Kaili Kalle, kaili@antsla.ee
Trükk: Kroonpress AS, Tartu.
Tiraaž: 1915
Kohaletoimetamine: Omniva
Järgmise lehe materjalid palume saata
kalev@antsla.ee 15. novembriks

Metsakeskus ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900
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Kuidas rääkida lastega nii, 
et nad kuulaksid

Loengut viib läbi Perepraksise 
psühholoog-pereterapeut Külli Joasaar, kes 

töötab igapäevaselt perede, paaride, laste ja 
noortega.

Osalustasu 5.-

20
20

Koolitus-loeng

9. novembril kell 18.00
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses

30. oktoobril kell 20:00
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses

Pilet 5/4

20. novembril 19:00
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses

Pilet eelmüügist Fienta.com 8,-
Pilet kohapeal 12,-

Koos

sügisele vastu 
Lummiga

XI SUURLAAT
Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfond: 
Euroopa investeeringud 

maapiirkondadesse VTLVÕ
R

U
M

AA TALUPIDAJAT
E LIITEuroopa Liit

Euroopa
Regionaalarengu Fond

Eesti
tuleviku heaks UMA

MEKK

UMA MEKK 

www.umamekk.ee

7. novembril
kell 9- 15

Võru linna
keskväljakul

24. novembril 12:00
Antsla Gümnaasiumi võimlas

Taluturg
Antsla turuplatsil

8. ja 22. november
9-12

Igal neljapäeval kell 12.30 peatub Taluturul 
kalaauto Pärnu Kalamajakast

08.11 kell 9-15
Isadepäeva laat

Antsla Turuplatsil
Korraldaja Keskoja OÜ, tel. 56618707


