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10 aastat ajalehte
 „Kolhoosi ELU“

   1945. aastal loodi valla täitevkomitee kõrvale kaks 
kuni  kolm  külanõukogu.  See  olevat  olnud  vajalik 
nõukogude  võimu lähendamiseks  töötavatele  hulka-
dele.  Eestis  moodustus  kokku  637  külanõukogu. 
Lepistu  vallas  tekitati  külade  nõukogu  Tsooru  ja 
Kõrgepallu. Kaksikvõim lõppes 1950. aastal, mil kao-
tati vallad ja moodustati 39 rajooni 641 külanõukogu-
ga.  Lisaks rajoonidele oli  veel  27 rajoonialluvusega 
linna ja 22 alevit. Viis linna jäi Eesti NSV alluvusse. 

   1950. aastal moodustunud Antsla rajooni tegevuse 
kajastamiseks ilmus kolm korda nädalas häälekandja 
„Kolhoosi ELU“. Kuigi leht kubises nõukogude või-
mu propagandast,  võib tänasel päeval nende lehtede 
veergudelt leida palju informatsiooni toimunust, mis 
muidu oleks jäänud unustusehõlma. See on üks näide 
sellest, millist rolli etendavad kõik meediaväljaanded 
ajaloos.
   1958.  aastal  valmistuti  sügisel  toimuvaks  Suure 
Oktoobrirevolutsiooni  40.  aastapäevaks.  See  oli  ka 
üheks põhjuseks, miks J. M. Sverdlovi nimelises kol-
hoosis  tehti  pingutusi  Tsooru  rahvamaja  avamiseks. 
Kahjuks  ei  leia  1958.  aastakäigu  „Kolhoosi  ELU“ 
veergutelt  ühtegi  rida  avamispeost.  Küll  aga  saame 
üht-teist  teada juunis  toimunud rajooni  kontrollreidi 
tulemustest. Nimelt käis üheaegselt kahe uue kultuu-
rikolde ehitamine Tsooru ja Kuldre. 
   „Sverdlovi-nimelise kolhoosi kahe sigala vahelt va-
lendab korrapärase kujuga kõrgem ehitus juba kau-
gelt. Aastaga on siin suur töö ära tehtud. Jäänud on  
ainult  väline  krohvimine  ja  sisemised  tööd.  Avaral  
saalil on juba aknad ees ja põrand all, samuti jalu-
tussaalil. Käimas on ahjude ehitamine. Kõrvalruumi-

de  juures on mõnevõrra rohkem tööd, aga värvid,  
lauad ja  muu vajalik  ehitusmaterjal  on kohal  ning  
kolhoosi ehitusbrigaad pidevalt virgalt ametis.
   Rahvas ei kärsi enam oodata, esimene pidu tahe-
takse uues saalis juba jaanipäeva paiku ära pidada.  
Suured tellingud on maja ümber kadunud. Noored on  
rahvamaja ehituse juures ja materjali ülestöötamisel  
mitmel  korral  ühiseid  hoogtööpäevakuid  korralda-
nud. Ka nüüd tuleks jõud kokku võtta, et hoone ümb-
rus kiiremini korda saaks.“
    Võib-olla need read aitavad vanematel inimestel 
meelde  tuletada  mälestusi  rahvamaja  valmimisest, 
seal  toimunud esimesest  peost  ja  ka  hilisemat  kul-
tuurielu kulgemist. 
    500 aastat tagasi mainiti Tsooru mõisa nime esma-
kordselt.  Selle  imelise  numbri  täitumise  tähistami-
seks kutsumegi 4. juunil kokku kõiki Tsooruga seo-
tud  inimesi,  et  üheskoos  veeta  mälestusi  täis  päev. 
Kohtume Tsoorus ja anna oma tulekust juba varakult 
teada  kas  telefonil  51930084,  või  interneti  teel 
kalle@antsla.ee  või  facebookis  sõnumina  Kalle 
Nurk nime all.  Teretulnud on ka igasugune Tsooru 
elu puudutav info ja fotod.

Kalle Nurk

150 aastat 
valdasid Eestimaal

   1866. aastal hakkas kehtima vallaseadus ja Eestis 
tekkis 1100 valda. Vallaseaduse alusel loodud vallad 
olid  algselt  mõisavallad  ja  kattusid  mõisapiiridega. 
Kuna vallad olid väga väikesed, hakkasid nad üsna 
varsti liituma. 1899. aastaks oli jäänud alles 365 val-
da. Valla piirid jälgisid ikka edasi mõisate piire ja see 
püsis  Eesti  Vabariigi  algusaegadeni.  Tsooru  mõisa 
baasil tekkinud Tsooru vald kestis kuni 1938. aasta 7. 
oktoobrini,  mil  Vabariigi  Presidendi  otsusega nr 88 
pandi alus Lepistu valla tekkele. Lepistu vald moo-
dustus  senise  Tsooru  valla  maa-alast,  Vana-Roosa 
valla Savira küla osa piirkonnast,  Saru valla Kautsi 
metsavahikoha piirkonnast ja Vana-Antsla valla Lits-
metsa,  Maasiksaare,  Metova  ja  Latiku  külade  piir-
konnast. Lisaks veel Rõuge vallast Kala nr A-49 talu 
ja Rõuge metsandiku kvartalid 27, 28, 29, 40, 41, 42 
ning 44. 1939. aasta 1. aprillist kaotati kõik olemas-
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olevad vallad ning moodustati 248 uut valda. Lepistu 
valla  esimeseks  vallavanemaks  sai  Karl  Loos,  kes 
valiti 17. aprillil 1939 Võru  maavolikogu liikmeks. 
Okupeeritud Eestis sai valla täitevkomitee esimeheks 
Karl Liiv, kes andis 9. juulil 1941 valla asjaajamise 
üle kaitseliitlasele ja Mõisaküla talu peremehele vee-
bel  Eduard  Edulale  (1.  juuli  1892-25.  märts  1971). 
Eduard Edula oli vallavanemaks kuni 25. juulini, mil 
alustas  tegevust  Võru  maavalitsuse  poolt  määratud 
vallavanem. 
   1945. aasta 13. septembril moodustati valla koos-
seisus Kõrgepalu- ja Tsooru külanõukogu. 1950. aasta 
26.  septembril  arvati  valla  maa-ala  Antsla  rajooni 
koosseisu. 1. oktoobril likvideeriti Nõukogude Liidu 
halduskorraldusega vallad kogu Eestimaal. Kohapeal-
seteks haldusüksusteks jäid külanõukogud. Külanõu-
kogudest  kuulusid  Antsla  rajooni  koosseisu   Antsla 
(1954-1959),  Haabsaare  (kuni  1954  Tohvri-Kaika) 
(1945-1959),  Krabi  (1945-1954),  Kuldre  (1945-
1954),  Kurenurme  (1945-1959),  Kõrgepalu  (1945-
1954),  Mõniste  (1945-1959),  Reidle  (1945-1954), 
Saru  (1945-1954),  Tsooru  (1945-1959),  Urvaste 
(1945-1959),  Vaabina  (1945-1954),  Vana-Antsla 
(1945-1954),  Varstu  (1945-1959),  Vastse-Roosa 
(1945-1954).
   Rajoonide  piiritlemisel  küsiti  nõu  Tartu  ülikooli 
geograafidelt.  Esialgu  olid  rajoonid  pindalalt  üsna 
võrdsed, rahvaarv oli muidugi erinev. 
   1952.-53. aastal oli Eesti jagatud kolmeks oblastiks, 
igasse kuulus 12 kuni 14 rajooni. Tartu oblast koosnes 
Mustvee,  Jõgeva,  Põltsamaa,  Kallaste,  tartu,  Elva, 
Põlva,  Otepää,  Räpina,  Valga,  Antsla,  Võru  ja 
Vastseliina. 
   Viimasena puudutas Tsoorut, kui eraldi seisvat hal-
dusüksust, aasta 1959. Üheaegselt Antsla rajooni lik-
videerimisega  ühtseks  Võru  rajooniks  liideti  ka 
Tsooru  külanõukogu  Varstuga.  1972.  aastal  toimus 
uus vangerdus ning Tsooru piirkonnas majandav J.M. 
Sverdlovi  nimeline  kolhoos  läks  nõukogude  võimu 
esindava  Antsla  külanõukogu  alluvusse.  1950ndate 
keskel alanud  külanõukogude järkjärguline ühenda-
mine jättis 1980ndateks järgi neid vaid veerand tuhat. 
Külanõukogude piirid järgisid tolleks ajaks väljakuju-
nenud suurmajandite omi. 
   Uus vabameelne juhtimine käivitus 1990. aastate al-
guses. Alus pandi valdade taastekkimisele.  Võrumaal 
oli Antsla neile üheks teejuhiks ja sai valla staatuse 
20.  juunil  1991.  aastal.  29.  juunil  1999  ühinesid 
Antsla vald ja Antsla linn.
   Ajal, mil möödub 150 aastat valdade tekkest, oleme 
taas halduspiiride muutumise fakti ees. Kui sügiseks 
ei  jõua  volinikud  ise  otsuseni,  millise  küla  tagant 
jookseb valla piir, teeb seda meie eest riik.
     Antsla vallavolikogu on oma seisukohtadega lõ-
hestunud.  Antsla  valda  juhtivad  IRL-i  vaadetega 
volikogu liikmed toetavad mõtet,  et  tulevane Antsla 
vald säilitada võimalikult väikese rahvaarvuline.

16. veebruari vallavolikogus tulid valimisliidu Ühisjõud ja 
Me Elame Siin  volikogu liikmed ühehäälselt  välja  ettepa-
nekuga  alustada  ühinemisläbirääkimisi  seitsme  vallaga. 
Pildil  hääletavad  otsuse  vastuvõtmise  poolt  Tiit  Tõnts 
(vasakult), Kaia Pruuli, Jaanus Kala ja Rando Treimuth.  
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  Kodanikuliikumist  ME  ELAME  SIIN  esindavad 
neli  volinikku on teistpidisel  arvamusel.  Neid oma-
korda toetab ka volikogus kahehäälne Ühisjõud. Ne-
mad  esitasidki  omapoolse  arusaama  tulevikulisest 
vallast ja soovi läbirääkimisi pidada kõigi meid ümb-
ritseva seitsme vallaga. Viimaste õnneks leidus kaa-
samõtlejaid teistegi hulgas ning veebruaris toimunud 
volikogu istungil kinnitati töögrupi koosseis, kes hak-
kavad materjali  lõpliku  otsuse  tegemiseks  ette  val-
mistama. Õige otsus tuleb ainult siis, kui ka rahvas 
kaasa  mõtleb  ning  vajadusel  oskab  ja  tahab  oma 
seisukohta avaldada. 
   Volikogu liikmena näen, et olukord pole sugugi ai-
nult värvides must ja valge. Me ei tohi unustada, et 
esikohal on siiski sinine värv ja elu oma valikuvõi-
malustega veelgi kirjum. Vastutades volikogus aren-
gukomisjoni  tegevuse  eest,  leian  vajaduse  meedia 
kaudu  kajastada  ümberringi  toimuvat.  Seetõttu 
avangi  Külalehes haldusteemalise  rubriigi,  kuhu on 
oodatud ka kõigi teiste analüüsivad mõtteterad.

Kalle Nurk

Mis saab Tsooru 
raamatukogust?

   1958. aasta „Kolhoosi ELU“ oktoobri kuu numbris 
kirjutab  rajooni  raamatukogu juhataja  I.  Kasak  all-
järgnevalt:
„Hiljutisel  kultuuritöötajate  seminari  teisel  õppe-
päeval  külastasid  rajooni  raamatukogude  töötajad  
Kaika külaraamatukogu.  Raamatukogu juhataja sm 
Konnov andis ülevaate oma tegevusest raamatukogu 
töö kõigis lõikudes. Võimalik oli jälgida, kuidas raa-
matukogu juhataja suunab lugejaid individuaalselt.
   Ühises arutelus märgiti tunnustavalt, et raamatu-
kogu ruumid on väliselt korralikud. Hästi on L. Kon-
nov  korrastanud  näitliku  agitatsiooni  kolhoosides.  



Kataloogid on nõuetekohased, raamatute fond on õi-
gesti  paigutatud.  Organiseeritud on mitmeid  massi-
üritusi. Puudustena toodi esile: summaarse arvestuse  
raamatu pidamise lohakust. Aastaplaan polnud mär-
gitud  päevikusse,  vananenud  kirjandus  oli  fondist  
hooletult  kõrvaldatud.  Tehti  ettepanek  –  valmistada 
raamatukogusse teenindamispiirkonna kaart.
   Raamatukogude töötajad kinnitasid ühel häälel, et  
sellised külaskäigud on vajalikud. Need aitavad kiire-
mini üle saada puudustest töös. Kollektiivi poolt teh-
tud ettepanekud ja märkused on kindlasti mõjuvamad 
kui üksikisiku-inspekteerija omad. Järgnevatel  semi-
naridel külastatakse ka teisi raamatukogusid.    

10.  detsembril  2015  külastasid  Võrumaa  Keskraamatukogu  
töötajad  Tsooru  raamatukogu.  Pildil  on  Inga  Kuljus  (vasa-
kult), Ene Sõmer, Aigi Mäesaar, Merle Koik, Helle Laanpere  
ja Helve Pai. 
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   Möödunud aasta lõpus alustasid keskraamatukogu 
töötajad  ringreisi  maaraamatukogudesse.  Esimeste 
hulgas  vaadati  üle  ka  Antsla  valla  raamatukogude 
olukord. Ringreisi eesmärk on vaadata, kas Võrumaa 
raamatukogud on erialaselt korras ja lugejasõbralikud.
   Tsooru raamatukogu kolis praegustesse ruumidesse 
1998. aastal. Üle 40 aasta raamatukogu juhatanud Ene 
Sõmer  meenutab,  kuidas  ligi  20  esimest  tööaastat 
möödusid  rahvamaja  teisel  korrusel,  kus  praegu  on 
kaminaruum.  Ruumi  küttis  üks  ahjuke  ja  raamatu-
kokku pääsemiseks pidi ronima järsku kõrgete astme-
tega treppi mööda teisele korrusele. Mitmedki vane-
mad inimesed pidid just ebamugava trepi pärast loo-
buma  seal  käimisest.  Olukorrale  leiti  lahendus,  kui 
kolhooside kadumisega vabanesid 1995. aastal  kon-
torihoones  ruumid.  Nii  koliski  raamatukogu  praegu 
rahvamaja  naabruses  tondilossina  tunduva  hoone 
teisele korrusele. Hooletu suhtumine kolhoosi päran-
dusse muutis kolme aastaga raamatukogu seal viibi-
mise  võimatuks.  Majas  võttis  võimust  niiskus,  mis 
kahjustas raamatuid.
   Tänu vallavalitsuse mõistvale suhtumisele raamatu-
kogu  vajalikkusesse,  on  Tsooru  raamatukogu  igati 
kaasaegselt sisustatud. Samuti pole volikogu kärpinud 
selles valdkonnas eelarvet. Kõiki neid pingutusi hin-

dasid kõrgelt ka maakonna keskusest saabunud küla-
lised. Veelgi enam. Nad jäid rahule kohapeal toimu-
vaga. Kindlasti annab alati veelgi paremini ja teist-
moodi teha, mida ka omalt poolt soovitati. Rahul on 
ka kohalik elanikkond, kes meeleldi käib raamatuid 
laenutamas  ning  lehti  lugemas.  Samuti  kasutatakse 
raamatukogu  nö  tagaruumi  sageli  kooskäimiste  ja 
nõupidamiste ruumina. 
   Külalehe toimetusele tuli suure üllatusena teave, et 
Tsooru raamatukogu lahtioleku aega soovitakse ala-
tes 1. veebruarist lühendada. Ja mitte ainult Tsoorus, 
vaid ka Haabsaares ning Kobelas. Veelgi rohkem olid 
üllatunud need,  kes  on viimastel  nädalatel  reedesel 
päeval  leidsid  ukselt  teate,  et  raamatukogu  uksed 
avatud  ainult  esmaspäevast  neljapäevani.  Inimesed 
on  muutunud  ärevaks.  Kas  vallavalitsus  valmistub 
raamatukogu sulgemiseks? Väga analoogne käitumi-
ne toimus ka enne Lepistu kooli sulgemist. Samuti on 
vallavalitsusest alguse saanud jutud, et ka rahvamaja 
töökoormuse võiks poole peale viia! Jääb mõistatu-
seks,  miks  astub  vallavalitsus  selliseid  samme,  kui 
eelnevalt pole tagajärgi arutatud ei kogukonnas, voli-
kogu komisjonides ega ka volikogus. Vaikib ka valla-
valitsuse infokandja Valla Leht. 

 10.  veebruaril  toimus  Võrumaa  Keskraamatukogus  luge-
mispäev, kus loeti Artur Adsoni kirjutisi.
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  Igaüks räägib enda eest. Külalehe toimetus külastas 
10. veebruaril Võrumaa Keskraamatukogu, et uurida 
sealseid tegemisi ja teada saada teiste raamatukogude 
käekäigust.
   Tänasel päeval sõltub raamatukogude edaspidine 
käekäik vallavolikogu otsusest. Raamatukogujuhata-
jate tööd jälgib vallavalitsus. Siiski on säilinud mingi 
osa töökorraldusest ka Võrumaa Keskraamatukogul, 
mille  ametnikud  korraldavad  32  maaraamatukogu 
tööd alljärgnevas valdkonnas:
komplekteerib, arvestab ja töötleb teavikuid;
korraldab Võrumaa elanike teatmebibliograafilise 

teenindamise;
kogub ja säilitab Võrumaad puudutavaid väljaandeid;
koostab koduloolist andmebaasi;
nõustab Võru maakonna raamatukogutöötajaid ja 

korraldab nende erialast täiendkoolitust;



korraldab statistilist aruandlust ja analüüsib 
tahvaraamatukogude tegevust;

korraldab konverentse, seminare ja näitusi.
   Seega ei saa maakonna keskus omalt poolt enamaga 
aidata. Tõsi, seoses üha suurenevate võimalustega ko-
gu info kätte saada internetist, on viidud raamatuko-
gude töökorraldusse suuri muutusi. Keegi ei ole kaht-
luse alla seadnud raamatute laenutamise teenuse vaja-
likkust.  Pingsalt otsitakse meetodeid,  kuidas inimesi 
hoida  raamatute  läheduses.  Nii  näiteks  toimus  10. 
veebruaril Võrumaa Keskraamatukogus lugemispäev. 
Tähistati 3. veebruaril 1889. aastal sündinud eesti luu-
letaja, näitekirjaniku, teatrikriitiku ja memuaristi Karl 
Arthur Adsoni sünnipäeva. Ühtlasi möödub sel aastal 
ka  70  aastat  tema raamatu  „Väikelinna  moosekant“ 
(1946) ilmumisest. 
   Siinjuures on kõige sobivam tsiteerida A. Adsoni 
loo  „Mehitseid  vahtimas“  viimast  lauset:  „Ei  ole 
midagi igavamat, kui olla ametnik, kui ei ole midagi  
teha.“

    Kalle Nurk

20. märtsil kell 14

finaal  
ja

Võrumaa mälumängurite sõpruskohtumine

õnnitleme 
sünnipäevalapsi

24. märtsil kell 16
rahvamaja kaminaruumis

ÕPITUBA

Minialbumi valmistamine ühe
sündmuse fotode jaoks koos meenutustega

Tsooru kandi rahva teabeleht                
 Väljaandja ja toimetaja:  Kalle Nurk  tel: 5193  0084

Kuulutused ja kaastööd: kalle@antsla.ee 
 Külaleht Internetis: http:/tsoorukant.planet.ee

93 SAMARÜÜTEL LIIDIA 03.03.1923 Tsooru küla
84 SARAPU EVALD 09.03.1932 Savilöövi küla
83 MERIRAND BENITA 24.03.1933 Roosiku küla
81 IIN ELFRIIDE 28.03.1935 Tsooru küla
78 JÕGEVA HELGI 03.03.1938 Tsooru küla
77 PUKSA LEONHARD 08.03.1939 Tsooru küla
75 ANNUS VAINO 22.03.1941 Kikkaoja küla
75 LEIMANN TIIU 15.03.1941 Tsooru küla
74 LEIMANN AAVO 16.03.1942 Tsooru küla
74 MELTSAR MAIDU 29.03.1942 Tsooru küla
72 PUIJA LILLE 24.03.1944 Tsooru küla
71 LEIMAN AARNE 30.03.1945 Tsooru küla
70 HOMMIK TUUDO 10.03.1946 Litsmetsa küla
69 KOCH TIIU 05.03.1947 Luhametsa küla
69 TAMM ARVO 14.03.1947 Tsooru küla
68 SAAREMÄGI HEINO 28.03.1948 Savilöövi küla
61 JÜRISOO BILLE 24.03.1955 Savilöövi küla
61 SPRENK AILI 31.03.1955 Tsooru küla
60 LINDPERE MATI 27.03.1956 Tsooru küla
58 ILVES HELLE 15.03.1958 Savilöövi küla
58 JÜRISOO ÜLLE 22.03.1958 Savilöövi küla
56 PAAL ANDRUS 06.03.1960 Viirapalu küla
55 KROONMÄE AARE 26.03.1961 Savilöövi küla
53 NURK SIRLE 26.03.1963 Roosiku küla
53 HANSMAN AIGAR 18.03.1963 Tsooru küla
51 KASAK TÕNIS 26.03.1965 Luhametsa küla
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