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Hea lugeja!
Kui „Külaleht” jaanuaris alustas, kajastasime rõõmuga 
uue korraliku ühistukaupluse avamist. Antsla kesklinnas 
asuv suur pood ei lihtsustanud aga mitte ainult eluks va-
jaliku hankimist, vaid avas ka uued võimalused korraliku 
vallakeskuse väljaarendamiseks. Koos möödunud aastal 
tänu Maanteeametile sündinud kesklinna teederemont ja 
kõnniteede ehitus tegi Antsla kesklinna jalakäijasõbrali-
kuks – nüüd jääb ainult üle ühine ruum kõigile sobivaks 
kujundada.

Praegu on veel võimalus sellele lõuendile kõike maali-
da. Seepärast peame Külalehes eriti oluliseks, et lähtutaks 
põhimõttest „üheksa korda mõõda, üks kord lõika”. Antsla 
kesklinn peab ühelt poolt olema vallaelanike suur ühine 
elutuba, kuhu saab tulla näiteks teed rüüpama ja keelt 
peksma, kus lastel on ruumi mängida ning kust suvine 
kuumus või talvine külm minema ei peleta. Samal ajal ei 
tule ka unustada, et just meie korraldame ühte Eesti va-
nimat järjepidevat ja suurimat laata. Igasugune kesklinna 
kujundus peab seetõttu olema piisavalt avar ja paindlik 
selleks, et seal kord aastas ka kogu vabariigis tuntud üri-
tust läbi viia ning meie tublidele talunikele, käsitöölistele ja 
teistele ettevõtjatele kaubitsemisruumi anda ning loomuli-
kult ka lihtsalt meelelahutust pakkuda. 

Kahjuks tänase vallavalitsuse poolt praegu avalikku-
sele esitatud plaanidest niisugust visiooni ei paista: Hau-
ka laata pole projektitingimustes mainitudki, küll on aga 
kesklinna kuhjatud kelli-vilesid peeglite või raudteekuju-
liste mänguväljakute näol. Viimane on küll ehk ka tore, 
aga äkki võiks esialgu samme astuda, et Antslasse ka päris-
rong sõitma hakkaks? Vähemalt 2024. aastast, kui Elroni 
tellitud lisarongid Eestisse jõuavad?

Vallajuhtimise köögipoolde vaatame sügavamalt sisse 
ka teiste probleemide näitel. Esiteks needsamad kurikuul-
sad kütusekaardid: revisjonikomisjon mitte ainult ei avas-
tanud ja kirjeldanud täpselt puudujääke vallavara halda-
mises, aga pakkus heas usus ka välja rea meetodeid, kuidas 
olukorda parandada. Kus viga näed laita, seal tule ja aita: 
sõidukilomeetrite läbimist aitab paremini jälgida GPS-
tehnoloogia ning õpetajad ja kultuurikorraldajad võiks 
üldse liigsest bürokraatiast vabastada ning neile aus palga-
lisa määrata: laste võistlustele viimine või Võrust Antslasse 
töölesõitmine ei võta ju ainult bensiinikulu. See on töö! 
Kahjuks aga osutus, et tänased vallajuhid, nagu liiga tihti 
juhtub, ei taha eriti väljastpoolt oma siseringi tulevaid et-
tepanekuid kuulda võtta, isegi kui need on kasulikud. Just 
seepärast jälgitakse, et Vallalehes ühtegi vallavanemaga 
erimeelel olevat rida ei ilmuks, just sellepärast on arupä-
rimistele raske selgeid vastuseid saada, just sellepärast on 
vald sattunud ka reasse kohtuasjasse. Vald nagu oleks val-
lavalitsuse tagahoov, mitte meie kõigi avalik ruum. 

Kuid see ei vähenda õnneks meie teotahteliste ja tub-
lide inimeste indu ühiste ettevõtmiste korraldamisel, mis 
siinse elu värvikaks ja vahvaks teevad. Mõnikord unusta-
me ehk isegi ära, kui heal tasemel on eelkõige tänu vaba-
tahtlikule tööle valla spordielu. Jõusaalid, pallimängusaa-
lid, suusarajad need kõik leiavad pidevat kasutust ihu ja 
hingega asja küljes olevate eestvedajate, sädeinimeste abi-
ga. See ennastsalgav töö saab tasutud spordiürituste osale-
jate vaimustuse näol: tänavuse Kaika rattamaratoni finišis 
paistis ilmne rõõm ja rahulolu nii just Tokyo olümpialt 
koju jõudnud Janika Lõivu kui ka vabariigi presidendi 
Kersti Kaljulaidi näol! Ükski koht ei jää oma väiksuse tõttu 
kaardilt välja, kui tublid inimesed seda arendavad. Hauka 
Veloklubi juhatuse liige Anne Niilus on üks suurepärastest 
näidetest.

Meil on hea meel näha, et paljud aktiivsed ja vallast 
hoolivad inimesed on otsustanud ka nüüd otse valla juhti-
mises kaasa lüüa. Sügisel on oodata huvitavat valimiskon-
kurentsi. Saamegi selles lehes tutvustada ühte niisugust 
vallainimeste valimisliitu, kes asub kandideerima ühe soo-
viga: teeme Antsla veel paremaks!

Antsla on meie kodu. Meie 
kõigi kodu, kes me siin elame, 
kes me siit pärit oleme – isegi 
siis, kui elu ja töö on vahepeal 
kaugele viinud, ikka siia ihkab 
hing tagasi. Me teame, et naabri 
jaoks on meie vald samamoo-
di kodu – nii Tsoorus kui Ur-
vastes, nii Rimmis, Kaikal kui 
Antsla kesklinnas. Seda kodu 
tuleb hoida, armastada ja aren-
dada.

Kahjuks oleme näinud, et 
viimastel aastatel on valla juh-
timine läinud allamäge. Ini-
mesed, kes on aastaid olnud 

vallavõimu juures, on kaotanud 
sideme päris eluga, on unus-
tanud, et vallas elab ka teisi 
inimesi kui nende head sõb-
rad. Vallavõimu ülesanne peab 
olema kokku koguda kõik eri-
nevad soovid ja ettekujutused 
meie ühise avaliku ruumi kor-
ralduse kohta ja siis leida nende 
vahel tasakaal: nii hariduses kui 
noorsoopoliitikas, nii transpor-
diühenduste kui tänavavalgus-
tuses osas kuni lumeväravateni 
välja. 

Liiga tihti oleme aga isegi 
vallavolikogus näinud, kuidas 
tänased võimulolijad on põik-
päiselt otsustanud, et ainult ne-
mad teavad, kuidas on õige ja 
hea ning kõik teised on ruma-
lukesed, keda tuleb kasvatada ja 
õpetada. Mitte võrdsed vallako-
danikud, kellel on oma soovid 
ja mõtted. Vald oleks justkui 
tagahoov, mitte linna keskplats, 
avalik ala. Selline suhtumine on 
toonud paraku vallale ka mitu 
kohtuasja, näiteks ärialustami-
se osas Tsooru järvesaarel, kus 
vaatamata sellele, et pea pool 
volikogust nõudis, et lähiela-
nikega tuleb kompromiss lei-
da, otsustas volikogu enamus 
koos volikogu esimehe ettepa-
nekul sellest kaasamisesoovist 
üle rullida. Tulemus: äri ei saa 
alustada, raha kulutatakse koh-
tukulli ees seismisele. Võib olla 
oleks siiski päriselt parem ol-
nud kõikide asjassepuutuvate-
ga ühine keel leida, mitte jalgu 
trampida ja oma võimu peale 
suruda? Aga mis sa tahad, kui 
isegi volikogu liikmetel on kee-
ruline oma küsimustele vastu-
seid saada, kui vallavolikogu 
esimees arvab, et kirjalike kü-
simuste esitamine on kuidagi 

„halb toon” (sest nii saab ju vas-
tuseid kõigile näidata, nii peab 
vallavanem pingutama, et tege-
likult tööst aru anda), siis pole 
ju ime, et läbirääkimise soovi-
dele visatakse lihtsalt käega.

Vallajuhtide hoolimatus 
vallavara haldamises ja ühise 
omandi eest vastutamises ka-
jastub ka kütusekaartide saagas: 
paljudel on tunne, et seadusi 
pole vaja millekski panna, et 
kooli või valla autod ja kütu-
serahad on kasutamiseks igal 
võimalikul juhul ning nii võib-
ki mõni asjamees kaks korda 
päevas Tartusse sõita, et sealt 
„mingi jublakas” tuua. Sest 
noh, valla bensiin, las ta põleb, 
või vallavara otsustuskorras alla 
tegeliku turuväärtuse „omade-
le“ kätte mängides. 

Tumedaid juhtumeid selle 
kohta, kus vähihaigelt inimeselt 
küsitakse ravile sõidu sotsiaal-
transpordi eest pea taksovää-
rilisi summasid või kus valla 
sotsiaaltöötajad ei kaitse meie 
valla inimesi lapsehoolduskü-
simuses vaid toetavad aga laste 
emalt ära võtmist ja välismaale 
saatmist on ka paraku liiast. 

Nii ei saa enam edasi min-
na. Me vajame puhast, ausat, 
oma kodanikust hoolivat ja 
teda võrdseks pidavat valla-

võimu. Me vajame valda, mis 
toetab ettevõtlikke inimesi kuid 
tagab ka selle, et see ettevõtlus 
ei kahjustaks ühist ruumi vaid 
hoopis parandaks seda. Me va-
jame valda, kus iga inimene, kes 
tahab töötada, leiab töö. Valda, 
kus igal lapsel on tagatud laste-
aiakoht ning kus lasteaed läh-
tub pedagoogikast, mis asetab 
kilbile iga lapse parima arengu 
ning tema võimete toetamise. 
Valda, kus iga noor teab, et tal 
on koht, kus oma häid mõtteid 
ellu viia, kus uusi ideid katseta-
da ja hea haridus saada – kuid 
samas jääme toetama ka neid 
noori, keda uudishimu viib 
mujale õppima. Noorus on aeg, 
kus tiivad lahti lüüa, katseta-
da, kartmata, et eksimise pu-
hul enam jalgele ei tõuse. Meie 
vald aitab kõigil jalgele tõusta! 
Noortest pensionärideni, valla 
ülesanne on tagada, et igaüks 
saaks normaalse, eluks vajaliku 
kätte ilma ennast pingutusest 
kringliks keeramata.

Valimisliitu KODUVALD 
koondunud inimesed luba-
vad, et just seesugust valda 
hakatakse looma. 

Liitu meiega, teeme Antsla 
paremaks!
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Anne Niilus

Taaskord on ajalooks saanud 
1. augustil toimunud Veloplus 
7. Kaika rattamaraton. Tundub 
uskumatuna, et Eesti ühte väi-
kesesse, kuid imeilusasse ja palju 
võimalusi pakkuvasse väikekü-
lasse jõuab niipalju rattamaasti-
kul tuntud sõitjaid! Äsja Tokyost 
saabunud Janika Lõivule, kes 
ettearvatult võitis ka Kaika ma-
ratoni naiste arvestuses, pakku-
sid tugevat konkurentsi Janelle 
Uibokand, Mari Kruuser, Age 

Jaanimets, Merilin Metsalu (kes 
tehniliste viperuste tõttu pidi 
hoopis viimased 5 km jooksma 
ja tõenäoliselt jäi sinna ka me-
dal). Rõõmsas tujus ja rahulole-
vana finišeerus 10. naisena ka 
meie president Kersti Kaljulaid. 

No ja mehed… Esikuuik 
koosnes tuntud nimedest: Jos-
ten Vaidem, Peeter Tarvis, Vil-
jar Kannimäe, Taavi Kanni-
mäe, Mihkel Kannimäe ja Priit 
Tuisk. Siinkohal meenub seitse 
aastat tagasi toimunud Kaika 
rattamaratonil tugeva noore 

jalgrattasõitja kommentaar pä-
rast võistlust „Tulen mingile 
külavõistlusele ja isegi 20 hul-
ka ei pääsenud”. Olgu öeldud, 
et kommenteerija sõitis tol ajal 
kindlalt Estonian Cup sarjas 20 
hulgas! Esmakordselt jagati väl-
ja ka Võrumaa meistrivõistluste 
medalid maastikurattamarato-
nis, kus arvestus toimus vaid 
võrukatele.

Kõige suurem tänu läheb il-
mataadile, kes võistluse ajaks lu-
banud vihmakraanid kinni kee-
ras ja meile ainult päikest näitas. 

Muidugi tegi öösel sadanud 
vihm raja libedaks ning oli ka 
kergemaid kukkumisi, mis na-
tuke ehk ajasid sassi arvatava fi-
nišeerumise järjekorra, aga seda 
põnevam oli pealtvaatajatel. 

Korraldusmeeskond nägi 
palju vaeva, et Kaika maraton 
õnnestuks ja loodame, et osale-
jad jäid rahule! Suur, tänu kõi-
kidele osalejatele, toetajatele, 
abilistele, sest ilma teieta pole 
võimalik Kaika rattamaratoni 
korraldada!

President Kersti Kaljulaid osales Veloplus 7. Kaika rattamaratonil

Raivo  
Vallner

Jaanus 
Pruuli

Kalle Nurk
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Raivo Vallner

Muidugi on Antslal vaja head 
kesklinna. Kui inimesed tule-
vad ühte kohta kokku, ajavad 
asju, räägivad juttu, käivad 
poes ja teevad tööd, siis tugev-
neb kogukond ja kasvab ma-
jandus. Antsla praegune kesk-
linna kujundus on mõnevõrra 
hajali, mis seda kõike ei toeta. 
Tegelikult räägime juba kõik 
palju aastaid, et kujundust 
oleks vaja, mitmel korral on 
valla eelarves isegi raha leitud, 
aga mida ei ole, on kesklinna 
kujundamise plaan ja selle el-
luviimine. 

Mis siis viimastel aastatel 
toimunud on? Antsla Valla-
valitsus tellis linna ruumikava, 
mis valmis 2019. aasta lõpuks. 
See projekt pidi välja tooma 
linna keskme ruumilised eeli-
sed, pakkuma uusi ideid ja esi-
tama plaani, kuidas need ideed 
ellu viia. Projekti teostajaks 
valiti Linnalabor, mis on üldi-
selt hea kuulsusega linnakesk-
konna arendaja. 2020. aasta 
jaanuaris kuulutab Antsla Val-
lalehes arenguspetsialist Kalev 
Joab „Kõik ruumikava koosta-
mise käigus esitatud ideed ja 
ettepanekud seob kokku tege-
vuskava aastani 2030. Ruumi-
kava võiks olla vallakodanikule 
kohustuslikuks lugemiseks nagu 
ka teised meie elukeskkonda ku-
jundavad arengudokumendid. 
Ruumikava üheks ettepanekuks 
oli, et edaspidi tehtavad projek-
teerimistööd, mille eesmärgiks 
on avaliku ruumi kujundamine 
ja muutmine, saaksid toimuma 
läbi ideekonkurssi. Avalik ruum 
on keskkond, mille kujundami-
sel on sõna- ja arvamuse aval-
damise õigus igal kodanikul. 
Avalik ruum peaks olema nau-
ditav võimalikult paljudele. Kir-
jutame ka edaspidi ruumikavas 
kavandatust. Eriti olukorras, 
kus juba õige pea – käesoleva 
aasta lõpus on Antsla linna-
ruum kui mitte tundmatuseni 
muutunud, siis märkimisväär-
selt ümber kujundatud.”

2020. aasta oktoobris kuu-
lutas Antsla vallavalitsus välja 
hanke „Antsla kesklinna piir-
konna maastikuarhitektuurse 
ehitusprojekti koostamine”. 
Pakkumise esitamise tähtaeg 
oli 9. oktoober. Projekt hõlmas 
umbes 1,5 hektarit maad, sel-
lel asub Riigi maakatastri and-
metel 5 kinnistut, millest kolm 
on eraomandis, sihtotstarbega 
riigi-, elamu -ja üldkasutatav 

maa. Kaks kinnistut ja „Kuuse 
parkla” alune maa kuuluvad 
vallale, sihtotstarbeks üldka-
sutatav maa. Projektiga sooviti 
lahendada lipuväljaku kujun-
dus, jalakäijate liikumisteed, 
mänguväljak, välikohviku ala, 
noorteala, veoautode parkimi-
ne Põllu tänaval ja muu taoli-
ne. Ühesõnaga, tundus ilus 
plaan: avalik ruum, kus oleks 
ruumi noortele kogunemi-
seks kui kohvikus istumiseks, 
kus oleksid jalakäijad, kuid 
ei unustata ka linna läbivat 
transporti. 

Paraku on saatan detai-
lides. Hankes osalejatele anti 
hinnapakkumise tegemiseks 
13 väga detailset lähtetin-
gimust, millest mõned olid 
mõistlikud (uue sidumine 
olemasolevaga ühtseks tervi-
kuks), mõned aga kaheldavad. 
Viimaste hulka kuulub nõue 
pargi keskele luua objekte ta-
gurpidi peegeldav monument 

ja üldine „Tagurpidi Antsla” 
idee kasutamine, kuid samal 
ajal kujundada park raudtee-
temaatikast lähtuvalt ning li-
saks teha sinna ka koosolekute 
ala. Kokku tuleb tohuvabohu, 
paljude erinevate mõtete su-
rumine väikesele alale. Enda 
üle naermine „tagurpidi Ants-
laga” võib küll olla vaimukas 
– aga kui kurvalt osutub, et te-
geliku kodanike huvides valla-
korraldamise asemel tehakse-
gi mingit tagurpidi-poliitikat, 
siis on asjalood kehvasti. Sa-
muti on küsitav soov paiguta-
da ringristmikule hologramm 
– see kahjustab oluliselt liik-
lusohutust ning ei ole kuida-
gi kooskõlas ideega, et Antsla 
kesklinn peaks olema mugav 
asjaajamiskoht nii noortele 
kui vanadele. 

Kõige kurvem on aga asja-
olu, et projekteerimisnõudes 
ei ole sõnagi sellest, et Antsla 
kesklinn peab olema sobilik 

ka Hauka laada korraldami-
seks. Tundub, nagu vald oleks 
otsustanud, et meil enam po-
lekski vaja seda Eesti ühte va-
nimat pidevalt toimuvat laa-
ta, mille järgi meid tuntakse 
ja mis võiks anda võimaluse 
toetada ja reklaamida kõiki 
kohalikke ettevõtjaid ja kä-
sitöölisi. Parem teeme mingi 
peeglitega pargi ja hologram-
mi, mida vallavalitsuse aknast 
hea kaeda ja mõtelda „mina 
tegin”. Ükskõik, kas see paran-
dab valla elu või ei. Miks siis 
muidu kirjutatakse professio-
naalidele kogu loovlahendus 
ette ning nende asi on kõik 
vallavanema mõtted avalikku 
ruumi ära mahutada.

Antsla kesklinna piirkon-
na maastikuarhitektuurse ehi-
tusprojekti koostamise hanke 
võitis osaühing Loovmaastik, 
mille kontseptsioon põhineb 
sektoritel, mis jagab ala mit-
meks osaks ja selle elluviimine 
läheks vallale maksma ligi-
kaudu üks miljon eurot. Selle 
projekti eskiisi avalik arutelu 
toimus 1. juunil Antsla Kul-
tuuri- ja Spordikeskuses, kuhu 
oli kogunenud ligi paarküm-
mend huvilist. Nii mitmelegi 
arutelule tulnule tuli selline 
lahenduskäik üllatusena, kaa-
sa arvatud ühele maaomani-
kule, kes ei teadnud, et temale 
kuuluv maa on haaratud ilma 
tema teadmata planeeringus-
se. Natuke läbimõtlematu.

Kuidas ja kelle poolt koos-
tati kesklinna piirkonna pargi 
nägemus, mis tegelikult jä-
tab projekteerijale väga napi 
mängumaa? Millal toimus 
see paljulubatud ja tõota-
tud ideekonkurss Kesklinna 
ideelahendusele? Nii oluline 

samm, kui Antsla kesklinna 
kujundamine, peaks ju saa-
ma laiapõhjalise heakskiidu 
kohalikelt elanikelt? Tegeli-
kult on elanikel väga erinevad 
ootused ja soovid. Ühest kül-
jest soovitakse näha rohkem 
võimalusi, teisalt aga on suur 
hulk eramajade omanikke, 
kellel soovunelmad puuduvad 
ja kes satuvad jagatud ruumi 
väga harva kui üldse, sest ena-
mik koosveedetud väliruumi 
tegevusi toimub nende enda 
hoovis. Need soovid tuleb ta-
sakaalustada ning avalik ruum 
tuleb luua selliseks, et inime-
sed tunneksid: Antsla kesk-
linn on minu teine elutuba!

Tegelikult on valla arengus-
petsialist Kalev Joab vallakoda-
nikke üles kutsunud rohkem 
huvi tundma elukeskkonda ku-
jundavatest arengudokumenti-
dest, toetanud ideekonkursse, 
aga tulemus on väike. Kas ini-
mestel puudub huvi või on asi 
milleski muus? 

Natuke selgust sellele kü-
simusele toob „Antsla ruu-
mikava” , kus kirjas, et kahel 
enne lõppraportit toimunud 
esitlusel osales ühel 9 inimest 
(Antsla eakate klubi Sügisme-
loodia liikmed ning Antsla 
valla noortekeskuse töötajad) 
ja teisel ca 10 inimest. Tollas-
tel ümarlaudadel jäi kõlama 
arengute üle rääkimise väsi-
mus, mis omakorda tõukab 
tuleviku mõtestamise hei-
tumust. Üks osaleja leiab, et 
„kunagi sai arengukavades 
osaletud ja muutusi ei ole näi-
nud, jälle mingid töötoad ja 
ideed ja midagi tagasi ei tule.” 
Ei saa öelda, et vallakodanikel 
puuduks soov ja tahe mida-
gi muuta. Pigem on küsimus 

selles, et kaasamine on justkui 
tehtud linnukese pärast, ini-
meste mõtted ei jõua päriselt 
projektidesse.

Kesklinna kujundamine 
tuleb veelkord üle vaadata. 
Esiteks ei tohi inimestele ha-
katuseks anda mitte koosta-
tud ehitusprojekti, vaid tuleb 
neilt uurida nende igapäevaste 
harjumuste ja soovide kohta. 
Seda tuleks aga teha laiaula-
tuslikult, koju ja veebi teel 
täidetavate küsimustega, mitte 
üksikute 10-inimeseliste tee-
õhtute vormis.

Teiseks peab oskama spet-
sialiste kasutada. Kui on kok-
ku pandud inimeste ootused 
(igapäevased käigud, aja veet-
mine, ettevõtte loomine, laada 
korraldamine ja muud meile 
olulised üritused), siis tuleb 
leida parimad maastikuarhi-
tektid, kes vastavalt nendele 
ootustele pakuksid välja või-
malikult huvitavad ja muga-
vad lahendused ja need siis 
veelkord vallainimestega läbi 
rääkida.

Mina arvan, et meie väi-
kese vallakeskuse peamine 
märksõna peks olema „hu-
basus” – koht, kuhu inimene 
saab muretult jalutada, kuhu 
saab lapse üksi saata jäätist 
ostma ning kus on vanematel 
inimestel võimalust ja ruumi 
kokku saada ning juttu puhu-
da. Kohvikus või ilma: avalik 
ruum peab olema tore ja ka-
sutatav ka siis, kui sa midagi 
ei osta. Enne kui miljon eurot 
hologrammide ja peeglite alla 
magama panna, tuleb siiski ta-
gada see, et Antsla kesklinnast 
saaks tõeline kogukonnakes-
kus ja iga vallaelanik tunneks: 
see on minu linn!

Milline saab olema Antsla kesklinn?

Kesklinna pargi puhkenurk.                 Foto: Kalle Nurk

Antsla kesklinn eskiisprojektil.
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1. juunil toimunud Antsla 
kesklinna eskiisprojekti ava-
likul arutelul hakkas välja 
kooruma meelepaha, justkui 
vallavalitsus pole oma luba-
dustest kinni pidanud. Nimelt 
olevat Antsla Tarbijate Ühistu 
(Antsla TÜ) juhatuse liikme-
tele tulnud üllatusena Lipu-
väljaku selline lahendus. Kaks 
aastat tagasi, kui Antsla TÜ 
tegi ettevalmistusi uue kaup-
luse ehitamiseks ja koostas 
projekti, arutati vallavalitsuse 
esindajatega põhjalikult kaup-
lusepoolse osa territooriumi 
tulevikunägemust. Jõuti mõ-
lemat poolt rahuldava lahen-
duseni. Nõnda ka Antsla TÜ 
kokkuleppe kohaselt käitus. 
Nüüd aga on vallavalitsus 
heaks kiitnud kesklinna eskiis-
projekti, kus on kokkuleppest 
mööda mindud. Vallavalitsuse 
heakskiitmist võib tõlgendada 
sellega, et nende poolt avalikul 
arutelul ühtegi nendepoolset 
muutmisettepanekut ei esita-
tud. Teades, et Antsla TÜ oma 
kaupluse väljaehitamisega 
arvestas ka Antsla linna ül-
dilmega, saigi küsitud ühistu 
esimees Roman Provotorovilt 
tema arvamust. 

Roman Provotorov pole 
vallavalitsuses heakskiide-
tud projekti vastu, kui valla-
ametnikud leiavad, et just nii 
on see kõige õigem. Mis saab 
olla ühel ettevõttel selle vas-
tu, kui Antsla kesklinn ilusaks 
tehakse ja veel selles osas, kus 
paikneb kauplus. Küll aga oli 
tal läbirääkimiste ajast jäänud 
endasse ettekujutus hoopis 
teistsugusest tulevikunägemu-
sest. Sai ju parkla projektee-
ritud nõnda, et hiljem tekiks 
võimalus linnal välja ehitada 
avar keskväljak, mida võima-
lus kasutada suurematel kogu-
nemistel ja riiklikel pühadel. 
Seetõttu nihutati allapoole  
kaupluse juurde sissesõidu 
teegi. Nõnda suurenes suurü-
rituste korraldamiseks välja-
ku pind. Roman Provotorov 
kujutas ette, et tuleb ühtlane 
ühetasandiline väljak, mis 

sulandaks linnapildi ühtseks 
tervikuks. Inimestele pole ju 
tähtis teada, kust algab üks 
krunt ja lõpeb teine. Kui aga 
tehakse astangud ja väljakule 
selline lahendus ei tekita hil-
jem probleeme, ei ole ühistu 
rahval midagi selle vastu. Ja 
kui tulevikus siinkandis enam 
üritusi ei tule, siis ettevõtte 
juhil isegi mugavam kauplust 
hallata. Tema jaoks on kõige 
olulisem, et inimene pääseks 
ilusti kauplusesse. 

Natuke murelikumaks teeb 
Antsla TÜ esimees Roman 
Provotorovit kesklinna hal-
jastusala väljaehitamine. Tore, 
kui kesklinn muutub samasu-
guseks kui Võru, kuhu tullak-
se kaugemalt seda imetlema. 
Tuleb aga arvestada, et sellega 

kaasneb rahvamassi suurem 
liikumine. Juba praegu on ras-
ke kaupluse parklasse sisse- ja 
väljasõit. Mis saab tulevikus, 
kui kaupluse lähistele tulevad 
müügiletid, suurte autode 
parkimiskohad, bussipeatus? 
Manööverdusvõimalused jää-
vad veelgi väiksemakas.

Eskiisprojekti järgi väl-
jaehitatud kesklinnas pole 
Hauka laata võimalik kor-
raldada. Väga raske on kaits-
ta suurte rahvamasside puhul 
ilusaid väljaehitisi ja seega 
tuleb territoorium laada kor-
raldamisel välja jätta. Sellel 
teemal on vallaametnikega ka 
juttu olnud. Provotorov mõis-
tab, et valla ametnikud on 
kahe valiku vahel: kas 365 päe-
va ilusat Antslat või siis kolm 

päeva Hauka laata. Ühistul 
pole mingit õigust Hauka laa-
da korraldamise pärast nõuda 
kesklinna haljastuse teistsu-
gust lahendust. Siiski oleks ta 
soovinud pargis rohkem näha 
vaba ruumi, mis annaks suu-
rema võimaluse teistegi üri-
tuste korraldamiseks. Seoses 
koroonaga ja sellega kaasne-
vate piirangutega jäi Hauka 
laat ära möödunud aastal ja ka 
sel aastal tuli sama otsus teha. 
Lihtsalt 15 000 inimesega üri-
tuse korraldamiseks on väga 
raske tagada neid nõudmisi, 
mis ettekirjutatakse. 

Omavalitsus võiks roh-
kem mõelda sellele, kellele 
ikkagi on vaja Hauka laata 
– kas ühistule või rahvale. Kui 
seda on tarvis rahvale, võiks ka 

vald omalt poolt õla alla pan-
na ja lasta kaubandusettevõttel 
tegeleda rohkem oma tööga. 
Praegune meeskond on Hau-
ka laata korraldanud juba üle 
paarikümne aasta. Ettevalmis-
tused ei kesta mõned päevad, 
vaid kuid. Ühistu oleks Hauka 
laada korraldamisel oma pi-
kaaegsete kogemustega pigem 
hea koostööpartner. Hauka 
laada algusaastatel oli peami-
seks küsimuseks kauplejate 
ja kauba olemasolu. Ühistul 
olid selleks olemas sidemed ja 
paremad võimalused. Täna-
päeval jagub nii kaupa kui ka 
müüjaid. Enam energiat kulub 
päevade sisustamisele. Selleks 
aga on soodsad võimalused 
omavalitsusel, kellel olemas 
vastav haritud personal. Nen-

de abiga on võimalus laadale 
anda uus omanäolisus. Samuti 
on MTÜdel ja omavalitsusel 
võimalik saada muudest fon-
didest laada korraldamiseks 
toetusrahasid. Nüüd on see 
aga kõik ühe ettevõtte kanda. 
Ühistu juht arvab, et kui val-
lavalitsus oleks rohkem kursis 
Hauka laada korraldamisega, 
oleks tõenäoliselt rahva aru-
telule antud kesklinna eskiis-
projekt ka teistsugune. Oma-
valitsus peaks olema laiema 
silmaringiga ja mõtlema roh-
kemale kui ühele asjale. 

Roman Provotorov viskab 
kinda välja sügisestele omava-
litsuste valimistele minejatele. 
Saagu kesklinna ja linnaruumi 
väljakujundamine üheks vali-
misteemaks.

Antsla kesklinna eskiisprojekt ei soosi 
Hauka laada korraldamist

Terves kehas terve vaim
Kalle Nurk

Anne Niilus (Kannimäe) on sün-
dinud Antslas ja siin algharidusegi 
saanud. Vahepeal viibis kümme aas-
tat eemal Tallinnas ja mõnda aega 
Võrus. Hariduselt on ta Tallinna 
Pedagoogilise Seminari kooli lõpe-
tanud lasteaia kasvataja. Paar aastat 
tagasi avanes võimalus kolida taga-
si kodukohta. Praegu viibib Anne 
kolmanda lapsega kodus lapsepuh-
kusel. Tema hobiks on sport. Juba 
väikesest saati meeldis kergejõus-
tik. Sport ongi saanud nende pere 
eluosaks. Spordiga tegelevad ka nii 
abikaasa Romet kui ka lapsed. Pere 
sportliku aktiivsusega nakatatakse 
ka teisi kaasa tulema.

Hauka Veloklubiga ühines Anne 

2012. aastal lihtliikmena. Kui 2017. 
aastal valiti klubis juhatus, osutus ka 
tema valituks ja nii ongi ta juhatuse 
liige kuni tänaseni.

Rattasõiduga puutus Anne es-
makordselt kokku 2011. aastal. Se-
nini oli ta veendunud, et võib teha 
kõiki spordialasid, kuid mitte ratta-
sõitu. 2011. aastal aga sooviti, et ta 
viiks läbi Tartu nelikürituse. Nelikü-
ritus läbi, oligi käsi antud rattaspor-
dile. Nüüd on temast saanud üks 
Antsla rattaspordi eestvedajaid.

Hauka Veloklubi jätkas valla 
spordipäevast alguse saanud rat-
tasõiduvõistluste korraldamisega 
2015. aastast. Esimesel aastal vedas 
seda Ülar Morel. Pärast juhatuse va-
limist jagati koormus ümber ja nüüd 
veetakse rattatuure kambaga. Val-

la rattamaratonist koorus välja ka 
Veloplus Kaika Rattamaraton, mis 
sel aastal toimus juba seitsmendat 
korda. Kaika teedel on rinnutsi mä-
gedega tavaliselt sadakond sõitjat. 
Sõitjate rivi veavad vabariigi tuntud 
tegijad.

Tänavu tehti vallamajast seoses 
„Vald 30” juubeliaastaga neile ette-
panek korraldada matkasari. See so-
bis igati nende tegevuse eesmärgiga. 
Nende huvi on, et inimesed liikuda 
saaksid. Tänaseks on läbi neli küla-
deringi, kus keskmine osavõtjate arv 
olnud 30. ringis. Kokku on sarjas 
osalejate nimistus 58 erinevat nime. 
Üks ringrada on ligikaudu 10 kilo-
meetrit. Alustatakse ja lõpetatakse 
samast punktist. Matkata võib nii 
jalgsi kui ka jalgrattaga. Kuigi koos-

kõndimine toimub ühel päeval, võib 
soovi korral ettenähtud marsruudi 
läbida ka omale sobival ajal. Sellisel 
juhul tuleb sellest Hauka Veloklubi-
le facebooki vahendusel teada anda. 
Matkaradasid saab olema kaheksa. 
Viimasele, traditsioonilisele jõulu-
matkale, minnakse 26. detsembril. 
Siis jagatakse ka meeneid neile, kel-
lel läbitud kõik kaheksa ringi. 

Järgmine, uus ring avatakse 1. 
septembril Tsooru kandis rahvama-
ja juurest kell 18. Samal ajal antakse 
stardipauk ka Tarkusepäeva jooksu-
le. Seega on võimalus korraga osale-
da kahel üritusel. 

(Järgneb 8. lk)

Hauka laat.                Foto: Arvo Meeks

11. augustil avati Antslas Laulu-
lava pargi servas pumptrack rada.

Foto: Kertu Niilus
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22. mail ilmus „Võrumaa Tea-
taja” esilehel Sten Sangi kirjutis 
„Antsla soovib tuksuma pan-
na miljonieurost linnasüdant”. 
Maanteeamet ja Antsla Tarbi-
jate Ühistu on linnasüdami-
kule uue ilme omalt poolt juba 
andnud. Antsla kesklinna piir-
konna maastikuarhitektuurse 
ehitusprojekti valmimisega 
soovib vald piirkonna atraktiiv-
sust veelgi tõsta. Eskiisprojekt 
on valmis ja läbinud esimese 
väljapaneku ning rahvaarutelu. 
Vallavanem Avo Kirsbaum on 
optimistlik ja kui aasta lõpuks 
kavandatud projekt valmis, asu-
takse esimeses etapis lipuvälja-
ku väljaehitamisega. Selleks on 
käesoleva aasta eelarves ka raha 
olemas. Teiste esinduslike ja 
omanäoliste linnasüdamike väl-
jaehitamise kogemusi arvesta-
des on vallavalitsus arvestanud 
ligikaudu miljon eurot maksma 
mineva objektiga. Pargi keske-
le paigaldatakse skulptuur ja 
teised objektid, mis toetavad 

tagurpidi Antsla ideed. Vallava-
nema unistustes on omanäoline 
tagurpidi Antslat iseloomustav 
kesklinn välja ehitada nelja aas-
ta jooksul. Võrumaa Teatajas 
ilmunud artiklis toonitab val-
lavanem, et juuni alguspäeva-
del tutvustamisele minev eskiis 
pole veel „kivisse raiutud”. Sel-
le jaoks korraldataksegi avalik 
arutelu, et leida osapooli rahul-
dav lahendus. 

Millal Antsla kesklinna 
piirkonna maastikuarhitektuur-
ne ehitusprojekt tegelikult val-
mis saab, kui vastuvõetav on 
rahvale väljapakutud tagurpidi 
Antsla idee, kust võetakse see 
miljon eurot, kuidas laheneb 
maaküsimus, millele vald alga-
tas projekteerimise omanikke 
kaasamata ja teavitamata, kes 
on need osapooled, kelle soove 
rahuldama hakatakse .... ? Lah-
tise otsaga küsimusi on ja tuleb 
järjest juurde. 

Lugedes ajalehe artiklit, 
uurides valla kodulehelt ava-
likustatud materjale, tuletades 
meelde volikogusse jõudnud 

sellekohaseid teemasid ja ana-
lüüsides 1. juunil avaliku aru-
telu käiku, olen teinud mitmeid 
tähelepanekuid. Mõnda neist 
selles kirjutises jagan Külalehe 
lugejaga. 

Esmalt häirib mind väga 
näidata Antslat omapärasena 
kui tagurpidi olevat. Kunsti 
mõttes võiks ta küll huvi te-
kitada, kuid me ei tohiks sü-
dalinna lahendust näha ainult 
kunstilises mõttes. Antslat on 
avalikus meedias juba mitmes 
vaatevinklis näidatud nega-
tiivselt. Ka mitmed valla asja-
ajamised on kulgenud justkui 
tagant otsast ettepoole. Tagur-
pidi Antsla idee elluviimine 
võib hoopis hakata suurenda-
ma meie negatiivseid jooni, 
mis omakorda vähendavad 
valla mainet ja edasiarengut. 

Antsla valla vapil ja lipul 
on tamme pilt. Tamme-Lauri 
tamm oli Urvaste valla süm-
boliks ja valdade ühinemisel 
kandus see edasi ka Antsla 
valda. Tamme-Lauri tamm 
on pühapuu, mis uuringu-

te järgi istutati 1326. aastal 
ja on Eestis kõige jämedam 
(ümbermõõt rinnakõrguselt 
8 meetrit). Tamm kasvab Ur-
vaste külas Tamme-Lauri talu 
maal. Nüüd Antsla kesklinna 
projekteerimisega on kavanda-
tud paigaldada parki Tamme-
Lauri tamme skulptuur, kus 
puud kujutatud tagurpidi. Kui 
tagurpidi, siis tähendab maa 
seest juurtega väljakistuna. 
Nõnda Eesti rahvuspuud kuju-
tades näib see pühaduse naeru-
vääristamisena. Tamme-Lauri 
tamm, kui üks valla turismi 
tõmbekohti, võiks jääda ka 

edaspidi Urvaste kanti. Antsla 
kesklinnas asuval skulptuuril 
võiks kajastada linna ajalugu. 
See näitaks ka meie laiemat 
silmaringi.

Antsla kesklinna projektee-
rimise järgi vajadus on päeva-
korras olnud enam kui küm-
mekond aastat.  Mitmel korral 
on valla eelarvesse selleks isegi 
raha eraldatud, kuid mida pole, 
on tulemused. Ühinen valla-
vanem Avo Kirsbaumi Võru-
maa Teatajas väljaöelduga, et 
praegu on valla prioriteediks 
Antsla gümnaasiumihoone B-
korpuse rekonstrueerimine, 

unustada ei saa ka teid ja täna-
vaid. Vallavanem jätab aga ni-
metamata lasteaia- ja staadioni 
rekonstrueerimise. Neist enam 
ei räägita, sest eelnevates va-
limislubadustes väljaöeldu on 
jäänudki lubadusteks. Nüüd 
puhutakse suur seebimull üles 
väikesest pargialast, unustades 
kõik teised linna haljastusob-
jektid. Neid pole vallavalitsu-
sel isegi järgneva nelja aasta 
investeeringute kavasse sisse 
kirjutatud. 

Vallarahval on enne valimi-
si, mille üle mõtiskleda ja kelle-
le panustada.  

Kalle Nurk

Aprillikuus ilmus Taavi Libe 
üleskutse: „Palume teie abi, et 
leida Eestimaalt peresid, kes 
osaleks sügisel TV3 ekraanile 
jõudvas telesaates “Laulupe-
re”!

Telesaates võistlevad oma-
vahel laulmises Eesti pere-
konnad. Loodavasse perean-
samblisse peavad kuuluma 
vähemalt kolm ühe perekonna 
liiget (emad-isad, onud-tä-
did, lapsed, vanaemad-vana-
isad jne), kellest vähemalt üks 
peaks olema alla 14aastane.

Oodatud on kõik elurõõm-

sad ja julged pered, sest saates 
osalemise eeldus pole laitma-
tu muusikaanne vaid rõõmus 
meel.”

Seda teadet luges ka Tsoo-
ru külas elav Monika Toom. 
Monika juured pärinevad Va-
na-Roosast. Pereelu alustades 
ostis ta Tsooru omale väikese 
talukohakese. Talle on juba 
lapsest saadik meeldinud laul-
da. Kiigul istudes mõelnud ta 
välja igasugu laule. Ise arvab 
ta, et laulugeenid pärinevad 
emalt ja vanaemalt. Ka pilli-
mäng polnud peres võõras. 
Nii ongi ta seda soont endas 
edasi arendanud WAF laulu-

koolis ja Tartu 2. muusikakoo-
lis. Praegu on õpingud käsil 
Tartu Ülikooli Viljandi Kul-
tuuriakadeemias.  Paar aastat 
tagasi tegi ta oma bändi „Piiri 
Peal”. Alustati paari sõbraga 
Tallinnast, kuid saatuseks sai 
suur vahemaa. Nii jätkabki 
nüüd üksi, abiks elukaaslane. 
Sel suvel on esinemisi päris ti-
hedalt olnud. 

Aprillikuu juhtus tal ole-
ma emotsionaalselt raske aeg. 
Kuulutust lugedes leidis sellest 
väljatulekuks uue võimalu-
se ja näitas postitust ka tütar 
Hannale. Hanna on 8aastane, 
kellele samuti meeldib laulda. 

Ta õpib Võru Muusikakoo-
lis ja Kreutzwaldi koolis ning 
on mitmeid kordi üksi  suu-
re publiku ees laulnud. Tema 
unistuseks on laulda ka läbi te-
leekraani. Viimaseks tõukeks 
oligi tütre soovi täitmine. Ot-
sus tehtud, polnud raske leida 
kolmandat liiget. Selleks sai 
õetütar Kadiliis (12aastane), 
kes õpib Kääpa koolis. Ka Ka-
diliisile meeldib väga laulda. 
Ta meenutab, kuidas aastaid 
tagasi unistanud juuksuriame-
tist ja kujutanud ette, kuidas 
klientidele soengut tehes neile 
laulab. Nüüd on ameteid juur-
de tekkinud ja ei teagi praegu, 

kelleks tulevikus tahab saada. 
Hannale aga meeldivad loo-
mad. Tema soovib saada laul-
jaks ja loomaarstiks.

„Laulupere” saate lindistus 
toimus 18. juulil. Kaks laulu 
võeti linti Tsooru rahvamajas. 
Siit sõideti edasi Karilatsi, kus 
oli kohal ka saate teine laulu-
perekond Põlvamaalt. 

Hanna meenutab sellest 
päevast: „Oli väga tore. Algul 
oli väike pinge sees.” Kadiliis 
tunnistab, et temalgi olnud 
algul kerge närv. Ei teadnud 
ju, kuidas välja tuleb ja hiljem 
teleekraanil paistab. Karilatsil 
lauldes tundis ta ennast palju 

kindlamalt. Enesekindlust suu-
rendas ka neid toetav publik, 
kellele ta on väga tänulik. Ka 
Monika on rahul, et tegi õige 
otsuse telesaates esinemiseks. 
Tütre unistus sai täidetud ja ka 
suured kogemused ning tead-
mise, kuidas üks saade valmib. 
Üheskoos kiidavad nad saate 
meeskonda. Ja muidugi on tal 
hea meel, et saab teleekraani 
vahendusel edasi anda sõnumi, 
kui hea Tsooru kandis elada. 

Millal telesaadet televiiso-
ris näidatakse, Monika ei tea. 
Küll aga ootavad nad kõiki sel 
õhtul telefone haarama ja nen-
de poolt hääletama. 

Antsla vallavalitsuse soov  
tagurpidi Antslasse nelja aasta 
jooksul panustada miljon  
eurot tundub olevat  
valimiseelne kampaania

Tamme Lauri tamm.                    Foto: Internet

Monika Toom koos Hanna ja Kadiliisiga telesaates „Laulupere”

Taavi Libe Tsooru rahvamajas saadet tegemas.           Foto: Krista Puija
Telesaates Laulupere on Tsooru kanti esindamas Hanna (vasakult) ja Monika Toom ning Kadiliis 
Kütt.                 Foto: Kalle Nurk
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Viibisin 1. juunil toimunud 
Antsla Kultuuri- ja Spordikes-
kuses Kesklinna eskiisprojekti 
arutelul. Sel korral oli tavapä-
rasest rohkem huvilisi, umbes 
20. Kui aga uurisin kohalvii-
bijate tausta, siis enamus val-
lavalitsuse töötajad, volikogu 
liikmed. Üllatusmomente, sõ-
navõtte ja ettepanekuid oli mit-
meid. Kahjuks tundus minule 
seegi arutelu käik analoogne 
varasematele ja otsustasin 
poole koosoleku pealt lihtsalt 
lahkuda. Hiljem, kui kuulsin 
koosoleku lõpus toimunud 
jahmatavast projekti läbiviijate 
käitumisest, isegi natuke ka-
hetsesin oma sammu. Kui ik-
kagi välja minna, peab varuma 
rohkem kannatust, et lõpuni 
istuda.

Miks ma ülalpool tekstis 
nimetan arutelu varasemale 
analoogseks? Koju jõudes, ot-
sisin välja oma arhiivist kirjuti-
se aastast 2015 „Minu arusaam 
linnaruumi kujunemisest”.

„Minu arusaam linnaruu-
mi kujunemisest

Neljapäeval, 3. septembril, 
toimus volikogu saalis linna-
ruumi ümarlaud, kus tutvus-
tati Antsla kultuurimaja esise 
haljasala haljastusprojekti. Olin 
kohal ja tegin arutelu käigust 
omapoolsed järeldused:

1. Ümarlaua juhatas sisse 
Liana Neve, kes juhtis tähele-
panu asjaolule, et suur puudus 
on linnaruumi arendamiseks 
tervikpildi olemasolust. Selle 
otsuse peale jõudis ka eelmisel 
korral linnaruumi ümarlaud. 
Samuti linna keskosa arenemise 
tervikpildi saamise vajadusest 
on rõhutanud ja päevakorda 
tõstnud nii MES-i liikmed kui 
ka volikogu arengukomisjon. 
Kahjuks jättis volikogu 2015. 
aasta eelarve kinnitamisel selle 
vajaduse rahuldamata, rõhudes 
asjaolule, et selleks pole mõtet 
raha kulutada. Samas aga rõ-
hutas Liana, et tervikpildi puu-
dumise tõttu on tulnud paljusid 
töösid ümber teha ning seetõttu 
on ümbertegemise kulud juba 
ületanud summa, mis oleks ku-

lunud tervikpildi saamiseks.
Seega tegin järeldused: Raha 

on kulutatud, aga tervikpilti 
pole ikka veel. Kuna viimast 
pole, jätkub raha kulutamine 
tööde ümbertegemisteks.

2. Liana Neve koos maas-
tikuarhitektuuri tudengi Kät-
lin Kaartiga tegid suvel kuu 
aja jooksul ära suure töö ning 
projekteerisid Antsla KSK esise 
haljastuse. Ümarlaual toimuski 
selle esitlus ja arvamuste aval-
damine. Liana sissejuhatavas 
osas ütles, et aega jäi napiks, 
kuna Kätlini praktika aeg kes-
tis vaid kuu. Seega jõuti ära 
projekteerida ainult majaesine 

ala. Projekteerimise käigus tehti 
jooksvalt ka väikesed muudatu-
sed KSK esise parkla ehitamise 
käigus. KSK parkla oli projek-
teeritud möödunud aastal ning 
võetud tänavuse aasta eelarves-
se.

Siin tegin järgmise järeldu-
se: Olgu see kõige lähemaks ja 
viimaseks õppetunniks, et kui 
soovime maksumaksjate raha 
kokku hoida, on vaja teha kii-
remas korras linna keskosa pro-
jekteerimine. Seekord läks õn-
neks ja tööd alles käisid. Polnud 
vaja ümber teha, vaid natuke 
teistmoodi. 

3. Kui päevateemaks võeti 

küsimus, kas projekteerimisega 
jätkatakse, et tervikpildi saaks 
kogu KSK ümbrne haljastus. 
Selgus järjekordselt, et selleks 
pole mõtet raha raisata, seda 
kulub mujalegi. Mõnele oli asi 
juba selge, et see, mis jääb pro-
jekteeritud esise kõrvale, sobib 
küll ja ega seal nagunii midagi 
suurt teha tulegi. Kõigepealt 
tuleb korda saada KSK esine 
trepp. Kui jutt jõudis trepini, 
selgus, et maja kannatab kõvas-
ti sademetevee tõttu. Vaja oleks 
veel teha kulutused sademete-
vee ärajuhtimiseks.

Järgmine tähelepanek: 
Kuhu ja kuidas sademetevesi 
ära juhtida pole veel keegi mõel-
nud, sest projekteerimist pole 
tehtud. Samas on välja ehitatud 
koolimaja ja kultuurimaja va-
heline kõnniteed ja parkla ning 
valmistutakse KSK esise haljas-
tustöödeks kulude tegemist. Kui 
ei ole raha linna keskosa pro-
jekteerimiseks, võiks vähemalt 
selgeks teha tervikpildi KSK 
katastriüksuse lõikes – milli-
sed tööd ja millises järjekorras 
teha. On meil ju elus väga tihti 
tulnud hurjutada, et näe, alles 
ehitasid ja nüüd juba kaevavad. 
Ärme ise siis astu reha peale!

4. Kuidas oli siis projekt? Sel-
le ala suhtes pole ma spetsialist 
ning oma arvamus puudub. Kui 
aga arvestada sellega, et kul-
tuurimaja ees saab olema kaks 
suurt haljasala, mis on ümbrit-
setud kahe 0,5 m kõrguse mada-
la hekiga ja mille sees on oma-
korda kummalgi platsil suur 
ring roosipõõsastega ja platsi 
keskel omakorda  tammed, mis 

vajavad pidevat tagasilõikamist 
ja kujundamist, tekkis küll kü-
simus – kes seda korras hoidma 
hakkab? Vihjati maja korista-
jatele. Ise aga leian, et projekti 
elluviimise puhul on meil küll 
peagi vaja uut ametikohta luua, 
sest siin on vaja spetsialisti kätt. 
Mitmetpidi arvamust tekitasid-
ki need tammed. Üks on olemas 
ja teist tahetakse juurde. Kui 
kõrgeks jäävad tammed, teki-
tasid projekteerijatel (Kätlin ja 
Liana) lahkarvamusi. Üks pak-
kus 2,5-5 meetrit, teine 5-6m. 
Maja kõrgust ja suhet puudega 
ei osanud kumbki öelda. Paljud 
ümarlauas istujad aga leidsid, 
et kõrghaljastuse võiks üldse 
ära jätta.

5. Lugu rehast, mis vedeleb 
maas! Arutelu käigus sooviti ko-
halolijate käest arvamust välja 
pressida. Sellega aga kohalolijad 
eriti kaasa ei kippunud minema. 
Palju asju jäi lahtiseks ja oli tun-
da, et sooviti aega järelemõtle-
miseks. Ometi jäi kõrvu kõlama 
laused, et alustatakse hinnauu-
ringuga, palju see projekti teos-
tamine maksma läheb jne.

Siiski jäi minule mulje, et 
ümarlaud kutsuti selleks koha-
le, et saada heakskiit või siis hil-
jem öelda; ise olite kohal, miks 
siis oma arvamust ei öelnud, 
ise kiitsite heaks ja nüüd peate 
koos meiega reha peale astuma. 
Ei võetud kuulda eelmise ümar-
laua seisukohta! Aeg näitab, 
kuidas suhtutakse ja milliseid 
järeldusi tehakse sellest linna-
ruumi ümarlauast. Üks grupp, 
kes osalesid ka valla elu edasi-
arendamise nõupidamisel, iga-

tahes lakub oma haavasid ja on 
kuulutatud kõige suuremateks 
süüdlasteks – need, kes viibisid 
jõusaalile seadmete muretsemi-
se otsustamise juures. 

Mina ütlesin oma seisu-
koha 3. septembril toimunud 
ümarlaual ja selle kirjaga ka 
meie MES-i toetajaskonnale. 
Kuna aga juhin volikogu aren-
gukomisjoni, on teretulnud kõik 
repliigid minu artikli kohta. See 
aitab väga palju komisjoni tööd. 
Algab ju järgmise aasta eelarve 
kokkupanemine, kus ka arengu-
komisjon peab oma seisukoha 
ütlema.

Lugupidamisega

Kalle Nurk
Me Elame Siin esindaja vo-

likogus
4. september 2015”

See lugu oli mul kirjutatud 
septembrikuus ilmuva Antsla 
Valla Lehe tarbeks. Saatsin ka 
ära, kuid lehes ei avaldatud. 
Vallavanem olevat pannud 
avaldamiskeelu peale! Lugu ei 
läbinud tsensuuri ning minu 
kui arengukomisjoni esimehelt 
ja volikogu liikmelt võeti seega 
ära rahva poole oma arvamu-
sega pöördumine. Nii nagu ei 
ilmunud valla lehes minu lugu 
„Minu arusaam linnaruumi 
kujunemisest”, on senini tege-
mata Antsla KSK esine haljas-
tusprojekt ja seega ka uueil-
meline haljastus. Nüüd, kuus 
aastat hiljem, kedratakse ikka 
veel rääkida kesklinna planee-
ringu vajadusest. 

Antsla kultuurikeskuse ümbruse projekteerimine 
on edasi lükatud teadmata aega

2021. aastal Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus Keeri tiigi poolt vaadatuna.                   Foto: Kalle Nurk

2015. aastal Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus Keeri tiigi poolt vaadatuna.            Foto: Kalle Nurk
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Vallavolikogu revisjoniko-
misjoni ülesanne on jälgida, 
et vallas toimuv oleks kõigiti 
seaduspärane ning et valla va-
hendeid kasutataks heapere-
mehelikult: ikka avalikes huvi-
des. Mõnikord on see töö väga 
tüütu tähenärimine ning tihti 
küsid endalt: „kas nii väike asi 
on ikka oluline?” Mõnikord ei 
olegi, aga tähelepanu alt ei tohi 
välja jätta. Väikestel problee-
midel on kalduvus kuhjuda ja 
siis saavad neist suured. Nii on 
ka Antsla vallas kütusekaartide 
ja sõiduautokompensatsiooni-
dega.

Mis nende sõidu- 
päevikutega siis oli?
Antsla valla revisjonikomis-
joni tööplaanis (vallavolikogu 
poolt kinnitatud)  Antsla valla 
ametisõidukite ja kütusekaar-
tide kasutamise ning isikliku 
sõiduauto töösõitudeks kasu-
tamise eest kompensatsiooni 
väljamaksmise õiguspärasu-
se ja otstarbekuse kontroll. 
Inimkeeli: kas ametisõidukeid 
kasutati tööasjadeks, kas kü-
tust võeti töösõitude puhul, 
kas isikliku auto eest maksti 
kompensatsiooni siis, kui seda 
kasutati töö või laiemalt, valla-
rahva huvides. Ausalt tunnista-
des – mina revisjonikomisjoni 
liikmena arvasin, et see on aru-
anne, mida me suudame kiires-

ti ära teha, sest tundus, et seal 
ei saa olla palju eksimisruumi. 
Meil on ju nii väike vald, kuhu 
sa ikka seda bensiini paned või 
autoga laiad. Osutus aga, et pä-
ris nii ei ole. 

Kontrollida oli hakatuseks 
keeruline, sest sõidupäevikud 
olid tihti täitmata või hooletult 
täidetud, vallavalitsuse hal-
jastuse kasutuses oleval autol 
puudus sõidupäevik sootuks. 
Asutuste töötajatelt küsides 
saime aga selge arusaama, et 
kuna vald kunagi sõidupäe-
vikuid näha ei taha, siis jääb 
nende täitmise vajadus aru-
saamatuks, tehakse siis, kui 
meelde tuleb. Näiteks Kuldre 
kooli majandusjuhataja Mar-
gus Mäeranna sõidupäevikust 
selgub, et ta sõitis ametiauto-
ga Kuldrest Võrru (sõidu ees-
märgiks “korrashoid”) ja sealt 
tagasi Kuldresse, võttis see-
järel isikliku sõiduauto ning 
tegi seejärel sõidu (sõidu ees-
märk taas “korrashoid”) samal 
marsruudil edasi ja tagasi. Nii-
moodi seitse sõitu, kokku 780 
kilomeetrit. Selgitus, et „ah 
tegelikult oli palju väiksemaid 
sõite, mille eraldi märkimine 
oli tülikas, kirjutasin üheks 
suureks kokku”, ei ole ühelt 
poolt veenev, aga teiselt poolt 
on ka vale. Sõidupäeviku mõte 
ongi see, et iga vallakodanik 
saaks näha ja kontrollida, kas 
sõit oli töö asjus või mitte. Tun-
de järgi sõitude kirjutamine 
tähendab sisuliselt endale tun-
de järgi maksuvaba palgalisa 
kirjutamist. Mul ei ole midagi 
selle vastu, et vallas, eriti meie 
haridussüsteemis töötavad 
inimesed hästi teenivad – aga 
selleks tuleb neile ausalt pal-
ka maksta. Siis ei teki selliseid 
juhtumeid, kus diiselmooto-
riga auto jaoks ostetakse ben-
siini, sõidetakse samal päeval 
Tartusse, Võrru või Antslasse 

esmalt ametiautoga ja seejärel 
tagasi jõudes samal marsruudil 
veel ka isikliku autoga või tan-
gitakse kell 1 öösel Tallinnas 
kontrollimata sõidul. Muuhul-
gas, küsimus ei olnud ainult 
asutustes, ka vallavanema enda 
isikliku auto kasutamise kom-
pensatsiooni õiguspärasust oli 
väga raske kontrollida.

Mõnede asutuste juhid rea-
geerisid väga abivalmilt, val-
lavanem Kirsbaum tunnistas 
lausa – nii nagu ongi kohane 
– et tõesti ei ole varem keegi 
nii põhjalikku kontrolli teinud 
ning tõesti tuleb puudusi likvi-
deerima asuda. Kuldre koolist 
saime selgituse alles siis kui 
mainisime, et eks siis läheb 
aruandesse, et nad keeldusid 
segadust tekitavaid „korras-
hoiu” sõite kommenteerimast. 
Samas, Antsla Gümnaasiumi 
direktor pr Martinfeld tagastas 
kütusekaardi kohe vallavalitsu-
sele: talle oli mulje jäetud nagu 
tegemist oleks selge ja õigus-
likult mitte küsimusi tekitava 
korraldusega ning kui välja 
tuli, et asi lõhnab möödunud 
sajandi üheksakümnendate 
tüüpi susserdamise järele, siis 
loomulikult ei soovinud ta see-
sugustesse oludesse segatud 
olla!

Vastutajate reaktsioon
Põhjalikust uurimistöö ning 
kõigi osapooltega vestlemise 
tulemusel tegime volikogu-
le ettepaneku, et vallavalitsus 
peaks autode kasutamisega 
seonduvatesse probleemides-
se korra looma. Ettepanekud 
olid sisulised: võtta kasutuse-
le GPS-sõidupäevikud (mis 
hoiab ära probleemi „ei viitsi 
neid väikseid otsi jälgida, teen 
umbes”), kustutada vallavane-
ma kasutuses oleval ametiautol 
märge „ainult töösõitudeks” 

ning maksta selle kasutuselt 
erisoodustusmaksu, kehtesta-
da kütusekaartidele kasutatava 
summa limiit, teha kindlaks, 
miks vallavalitsuse haljastuse 
kasutuses olnud autol ei peetud 
sõidupäevikut ning reageeri-
da vastavalt, sõidupäevik sisse 
seades ning tõsta valla kultuu-
ri- ja haridusasutustes tööta-
vate inimeste palka. Muidugi 
peavad õpetajad ja kultuuriju-
hid saama näiteks koos laste ja 
kultuurirühmadega võistlustel 
käia, muid asju ajada, Võrus 
elav õpetaja peab saama mu-
retult Antslas tööl käia. Veel 
enam, on äärmiselt oluline, et 
haridus- ja kultuuritöötaja-
te sissetulek oleks piisav ning 
nende aeg kuluks pedagoogi- 
ja loovtööle, mitte bürokraatia-
le: seetõttu ongi mõistlik neile 
lihtsalt head palka maksta, 
mitte jagada kütusekaarte, sun-
dida sõidupäevikuid täitma või 
ütelda umbes midagi sellist, et 
ära selle päeviku pärast muret-
se. Kõik läbimõeldud ja valla 
tööd mugavamaks ning pare-
maks tegevad ettepanekud.

Paraku juunikuisel voli-
kogu istungil, kus revisjoni 
aruanne päevakorras oli, võis 
Antsla Kultuurikeskuse saalis 
tunda parajat särinat. Alates 
sellest, et „miks selle revis-
joniaruande sisust Äripäev 
kirjutas?” Kirjutas ilmselt sel-
lepärast, et ka majandusaja-
kirjanikele oli näha, et vallas 
toimuv on veider. „Kust nad 
kätte said?” Revisjonikomisjo-
nil muidugi oli tõesti soov, et 
me arutaks kõigepealt vallavo-
likogus, rahvaesindajatega, kel 
oleks võimalus esimesena asi 
läbi uurida, aga paraku vallava-
litsus ise tegi revisjonikomisjo-
ni aruande ja uurimise ise oma 
dokumendiregistris avalikuks. 
Muidugi on selline läbipaistvus 
tegelikult hea, kuid siis pole 

vaja imestada, et ajakirjanikud 
huvi tunnevad! Tundus lihtsalt, 
et vallavõimuga igapäevaselt 
tegelevate inimeste piinlikkus-
tunne ei leidnud muud kanalit. 

Revisjonikomisjoni aruan-
ne kuulati volikogus tegelikult 
ära väga suure huviga, inimes-
tel oli võimalus küsida lisakü-
simusi, ajakirjanduses kajas-
tatu tegelikult toetas arutelu, 
mitte ei pärssinud – seega ta-
gantjärele tänu Lõunalehele ja 
Äripäevale, kes ka Antsla as-
jadel silma peal hoiavad. Vald 
püüdis leida raamatupidamis-
likke põhjendusi, miks ikka 
ei ole vaja kuskilt erisoodus-
tusmaksu maksta. Arvasime 
revisjonikomisjoniga hiljem, 
et tegelikult ilmselt ongi kõige 
mõistlikum maksuameti poo-
le pöörduda, et see ametiauto 
kasutamine isiklikes sõitudes 
ning vajadus makse maksta, 
oleks selgemalt ja täpsemalt 
ära lahendatud.

Üldiselt muidugi, revisjoni-
komisjoni aruanne võeti teata-
vaks ja leiti, et vald vajab tõesti 
läbipaistvust. Kuid meie ettepa-
nekutega nii lihtsalt ei läinud. 
GPS-seade? Aga see maksab 
ju raha? See tuleb ju tellida? 
See on ju kõik nii keeruline! 
Vaatamata sellele, et revisjo-
nikomisjoni esimees Raivo 
Vallner kinnitas, et tal on juba 
varasematest töökohtadest 
kogemusi, et selline kontroll 
annab väga kiiresti suurema 
rahalise kokkuhoiu, kui tema 
enda peale kulutatakse. Tõsta 
kultuuri- ja haridusinimeste 
palka? Aga siis me ju kulutame 
raha! See, et kõrgema palga ja 
stressivabama eluga haridus- ja 
kultuuritöötajad tegelikult loo-
vad meie valda rikkust juurde, 
annavad valla lastele parema 
pagasi eluks ning kokkuvõttes 
parandab nende töö ka mak-
subaasi, osutus kättesaamatuks 

mõtteks. Haridus, see on kulu, 
ja kõik. Lasti käest võimalus 
Antslas midagi tõeliselt inno-
vatiivset teha – sest tegelikult 
soovi korral on see raha meie 
eelarves olemas. Küsimus on 
ainult poliitilistes eelistustes. 
Kas hologramm ja peeglid 
kesklinna või õpetajatele valla 
poolt palgalisa?

Muuhulgas, soovimatus 
töötajatele kindlust pakkuda, 
ei olnud esmakordne. Ka siis, 
kui arutati valla kultuuriasu-
tuste liitmist, tegin ma ette-
paneku, et kõikide liidetavate 
asutuste töötajatele tuleks ta-
gada uues asutuses vähemalt 
sama palgaga ja analoogiliste 
tööülesannetega ametikoht. 
Ikka selleks, et asutuste liitmi-
ne ei halvaks meie kultuurielu, 
et liitmine poleks bürokraatlik 
„tegu paberil” vaid arendaks 
päriselt valda. Paraku ka sellele 
ettepanekule vastuseks tekkis 
lakkevaatamine ja keerutami-
ne, koos vihjetega, kust näis, 
et mõni kultuuriinimene on 
vallavõimule vastumeelt ning 
töötajatele kindlustunde pak-
kumine nende väärtusruumi ei 
kuulunud. Kahju! 

Kuidas edasi?
Loodan, et järgmine vallava-
litsus reageerib meie raportis 
osutatud probleemidele, võtab 
kasutusele GPS-seadmed ning 
lähtub põhimõttest, et valla-
vara kasutamine peab endas 
kandma alati avalikku huvi. Ja 
kui mõnikord on mõistlik, et 
kasutatakse vallavara segamini 
era- ja isiklike vajaduste jaoks 
(tegelikult võib ju vallavanemal 
olla üks auto, millega asju ae-
takse), siis tehakse seda seadu-
ses ettenähtud korras, makstes 
sellelt kõik maksud. Susserda-
mine meil kasvada ja paremaks 
saada ei lase!

Revisjon: miks vallavalitsus ei taha läbipaistvust 
vallavara kasutamises?

Kalle Nurk

25. mail 2018 avati Vastseliina 
piiskoplinnuses palverännu-
maja. Maja eesmärgiks on luua 
kogemuslik keskkond palve-
rännaku teemaatikast huvi-
tatutele ja pakkuda põnevust 
ka sinna juhuslikult sattunule. 
Nüüdisajal on Vastseliina piis-
kopilinnus Tallinnast Pirita 
kloostrist algava palverännu-
tee lõpp-punkt. Ivar Traagel 
on öelnud: „Küllap kulub veel 
mitu suve, enne kui Eesti enda 
palverändurite tee uuesti uue 
hingamise saab ning iseenda 
leidmiseks ei minda enam pal-
verännule Santiago de Com-
postelasse või teistesse kauge-
matesse sihtkohtadesse“.

13. – 15. augusti olemu-
selt teine palverännak Urvaste 
kiriku juurest Vastseliina lin-
nuseni kulgeb läbi Tsooru ja 
Haanja. Nendes rahvamajades 
on ka öine peatuskoht. Taivo 
Niitmägi Visela külast räägib, 
et soov taastada 16. sajandi 
keskkohas katkenud palverän-
nakud Vastseliina on vanemal 

põlvkonnal küpsenud vaikselt 
arutelude käigus kümmekond 
aastat. Sellist vaatepilti, kus 
inimest seljakott seljas kõndi-
mas, näeb väga harva. Need, 
kes seda arutasid, on jõudnud 
juba vanemasse ikka ning sel-
list rännukihku pole. Oodati 
nooremat põlvkonda. Valmis-
olek saabus 2020. aastal, kui 
ohjad võttis enda kätte Arno 
Gabriel Humal.

Arno Humal on Tartust, 
õppinud muusikat, füüsikat 
ja tegeleb Lõuna-Eestis pal-
verännu idee elluviimisega. 
Möödunud aastal alustasid 
esimest korda Urvaste kiriku 
juurest kolmkümmend ini-
mest palveteele, tuldi Tsoorust 
läbi ja kõnniti Vastseliina väl-
ja.

Eelmisel aastal kulges kõik 
spontaanselt. Info liikus tutta-
vate kaudu. Sel aastal on ole-
mas oma koduleht Via Maria-
na (viamariana.ee), kust saab 
palverännakust Maarjamaa 
südamesse (Urvaste-Vastselii-
na) väga rikkalikku teavet. 

„1353. aastal nähti Vastse-

liina kabelis kahte valges rüüs 
inimkuju risti seinalt altarile 
asetamas. Kolmas valges rüüs 
inimkuju põlvitas altari juures. 
Selle juhtumi tõesust kinnitasid 
mitmed inimesed. Ühe kirjel-
duse järgi kostis kabelist aeg-
ajalt ka imeilusat ladinakeelset 
laulu (Ramis palmarum) ning 
riivi pandud ukse taga säras 
imeline valgus. Ime krooniks 
seisis altaririst vabalt ja ilma 

toeta altarikivil püsti. Tol ööl 
sai Vastseliina linnus omale re-
liikvia, mida linnuse meeskond 
hoolikalt valvas.

Valge rist näitas oma ime-
tegevat mõju taas 1381. aastal, 
mil Vastseliina linnust piiras 
Moskva vürsti 300 000 mehe-
line vägi. Kuna pikaleveninud 
piiramine ja paljud tormijook-
sud halvendasid lossi kaitse-
võimet, siis jäi üle loota vaid 

Jumala abile. Ühel hommikul 
päikesetõusu ajal toimuski ime. 
Vastseliina linnuse pealik, olles 
esmalt lugenud oma palved, 
sihtis seejärel pika maa pealt 
raudnoolega Vene suurvürsti 
ja tabas teda surmavalt. Oma 
väejuhist ilma jäänud vene-
lased olid nii šokeeritud, et 
lõpetasid Vastseliina piiskopi-
lossi piiramise ning lahkusid. 
Linnuse kaitsjad rõõmustasid 
imepärase pääsemise üle ning 
riputasid vibu lossikirikusse. 
Kuuldus Vastseliina piiskopi-
linnuse tugevusest levis ja kin-
nistus rahva mälus...

Liivimaa ja Eesti peamiseks 
palverännakuks, milles osales 
ka palverändureid kaugemalt 
Euroopast, kujunes hiliskesk-
ajal välja Püha Risti austami-
sele keskendunud palverännak 
Pärnu p. Nikolause kiriku mus-
ta risti ilmumispaigast Vastse-
liina linnuse kabeli valge risti 
ilmumispaigani. Liivimaal (sh 
Eestis) katkestas regulaarsete 
palverännakute tava esmalt 
Liivi sõda ja seejärel Eesti püsiv 
sattumine protestantliku Rootsi 

võimu alla...
21. sajandil on Vastseliina 

linnuse vaimulik tähtsus uues-
ti kasvanud – on toimunud 
palverännakuid ning asutatud 
läbi Eesti kulgev Pirita-Vastse-
liina palverännutee.

Urvaste-Vastseliina palve-
rännak sai alguse 2020. aastal 
üle Eesti paiknevate ilmikliik-
mete algatusest. 3-päevane 
rännak on askeetliku hoiaku-
ga ja püüab joonduda põliste 
palverännakute järgi ka täna. 
Rännaku olulisteks elementi-
deks on traditsioonilised roo-
makatoliku riitused-palved 
ning kristlik kogukond.”

Esimene rännaku taga-
siside. Retkel osalesid ka tu-
dengid Indiast ja Saksamaalt. 
Oli väsitav ja saadi põhikoge-
mus, et suudad ennast ületa-
da. Kokkutulnud seltskonnad 
üksteist praktiliselt ei tund-
nud. Vaatamata sellele integ-
reeruti ruttu. Erilisi tõukumisi 
polnud. Spontaanselt toimus 
ka liikmete lisandumine teel-
olijatega.

Via Mariana -Palverännak Urvastest Maarjamaa südamesse

Palverännaku korraldajad Arno Gabriel Humal ja Taivo Niit-
mägi.                 Foto: Kalle Nurk
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15. mail esitas volikogu liige 
Kaia Pruuli vallavanem Avo 
Kirsbaumile arupärimise, mis 
puudutas Tartu Halduskohtu 
31.03.2021 kohtuotsust. Aru-
pärimiseni ajendas teda 13. le-
heküljelise kohtuotsuse põhjali-
kum läbilugemine. Kaia Pruuli 
soovis vallavanemalt saada sel-
gitust küsimustele:

* millega on täpsemalt tegu, 
kuidas selline asi sai juhtuda ja 
kelle süül see juhtus, et kuluta-
takse põhjendamatult maksu-
maksja raha?

* kes peaks kandma menet-
luskulud?

* kas ja kuidas seotud amet-
nik vastutab ja kas ametniku 
suhtes on algatatud distsipli-
naarmenetlus?

* kas Antsla Vallavalitsu-
se 4. novembri 2020. a otsus 
nr 7-2/1015-1 on tühistatud ja 
kaeveloa taotlus uuesti läbi vaa-
datud. 

Selgitust soovis ta saada 
nii kirjalikult kui ka volikogus 
ettekantuna. 15. juunil toimu-
nud vallavolikogu istungil 15. 
päevakorra punktina vastaski 
vallavanem Avo Kirsbaum ka 
volikogu ees arupärimisele.  

Vallavanema sõnade koha-
selt vallavalitsus oli kaalutlenud 
kaeveloa mitteväljastamisel kõi-
ki asjaolusid ja võttis arvesse 
varasemad dokumendid ja kir-
javahetuse, mis seotud Võidu tn 
2 krundi mahasõitude ja teera-
jamise sooviga. Eelnevast kir-
javahetusest võis järeldada, et 
tegemist on detailplaneeringu 
algatamist nõudva olukorraga. 
Kinnisasja omanik ei ole and-
nud täiendavat teavet krundile 
kavandatava osas. Planeerimis-
menetlus olnuks väga oluline 
just arvestades naaberkinnistu-
te omanike muret, et Võidu tn 2 

ja Võidu tn 4 omaniku tegevus 
võib nende elukeskkonda kah-
justada. Vallavanem leidis, et 
krundile Võidu tn 2 mahasõi-
dutee tegemiseks loa mitteand-
misega kohtuskäimine ja vale 
otsuse tegemisega kohtukulude 
katmine, 1695 euro ulatuses, 
pole mitte maksumaksja raha 
põhjendamatu kulutamine. Sa-
muti selgitas Avo Kirsbaum, et 
vallavalitsuse õigusvastase otsu-
se taga pole mitte ühtegi süüd-
last. Süüst saab rääkida alles 
juhul, kui tegemist on kohustu-
se tahtliku rikkumisega. Kuna 
kaeveloa on jätnud väljastamata 
Antsla vallavalitsus kui ameti-

asutus, mis on kollegiaalne or-
gan, siis see pole seotud ühegi 
ametnikuga. Vallavanem leidis 
samuti, et ametnik, kes otseselt 
suhtles kaeveloa taotlejaga ja 
kogus vajalikke dokumente ot-
suse tegemiseks, pole oma tööd 
teinud hooletult. Kaeveloaga 
seotud menetlus viidi läbi väga 
hoolikalt, rakendades igakülg-
set uurimis-ja ärakuulamis-
printsiipi.

Kuna volikogu esimees 
Merike Prätz volikogu liikme-
tel aruandja Avo Kirsbaumile 
küsimuste esitamiseks luba ei 
andnud ja ettekandja ka ise 
soovi nende kuulamiseks ning 

vastamiseks ei näidanud, piir-
dutigi volikogus ainult aruande 
päringule vastuse ärakuulami-
sega. Siiski Kaia Pruuli küsimu-
sele, kas Antsla Vallavalitsuse 
4. novembri 2020. a otsus on 
tühistatud ja kaeveloataotlus 
uuesti läbi vaadatud, selgitas 
vallavanem, et nimetatud otsus 
on juba kohtu poolt tühistatud. 
Juba tühistatud otsust ei saa 
veelkord tühistada. Samuti on 
kaeveloa taotlus menetluse käi-
gus uuesti läbi vaadatud.

Kui vallavanem Avo Kirs-
baum leidis, et vallavalitsus ja 
ametnikud on kõik õigesti ja 
hästi teinud, oli ometi Tartu 

Halduskohus otsuse tegemisel 
teistsugusel arvamusel. Pikalt 
kirjeldatakse ja analüüsitakse 
kohtuotsuses Antsla Vallavalit-
suse 4. novembri 2020. a otsus 
nr 7-2/1015-1 kaevetööde loa 
väljastamisest keeldumise põh-
jusi. 

Tartu Halduskohu resolut-
sioonis seisab: „Tühistada Ants-
la Vallavalitsuse 4. novembri 
2020. a otsus nr 7-2/1015-1 ja 
kohustada Antsla Vallavalitsust 
Profister OÜ 29. oktoobri 2020. 
a kaeveloa taotlust uuesti läbi 
vaatama.”  Artikli kirjutaja leiab, 
et Tartu Halduskohtu otsus ei 
tühista otseselt Antsla vallava-

litsuse korraldust, nagu voliko-
gu istungil väitis vallavanem. 
Haldusasjades täidetakse koh-
tuotsust pärast selle jõustumist. 
Tartu Ringkonnakohtu otsuse 
peale oleks saanud esitada 30 
päeva jooksul apellatsioonkae-
buse otsuse avalikult teatavaks-
tegemisest arvates, s.o hiljemalt 
30. aprillil 2021. Kuna Antsla 
vallavalitsus seda ei teinud, tun-
nistab ta sellega oma eksimusi 
ja seega ka täitma resolutsioo-
nis näidatud kohustuse kaeve-
loa taotlus uuesti läbi vaatata. 
Kaeveloa ülevaatamisega täit-
ma kohtuotsust ning kõigepealt 
tühistama valedel alustel antud 
otsus. Otsuse tühistamine aga 
tekitab vajaduse probleemi eda-
siseks lahendamiseks ja uue ot-
suse vastuvõtmist. 15. juuni vo-
likogus vallavanem kinnitas, et 
taotlus ongi üle vaadatud. Voli-
kogus ei selgunud aga, milline 
oli ülevaatamise lõpptulemus ja 
vallavalitsuse uus otsus.

Volikogu liikmena leian, 
et kohtus käimine sel korral ei 
läinud vallale maksma mitte 
ainult 1695 eurot. See on ainult 
üks osa, mida vald pidi välja 
maksma lisaks omalt poolt teh-
tud kulutustele. Kui suured aga 
olid vallapoolsed kohtukulud, 
pole avalikkuse ette jõudnud. 
Seega võib ainult oletada, kas 
teine sama palju (1695 eurot) 
või isegi veel rohkem. Maksu-
maksja raha asjata raiskamiseks 
võiks lugeda siis, kui sellest ka 
õiged järeldused tehti ja õppe-
tund saadi. Volikogus vallava-
nema arupärimise vastusest 
jäi küll mulje, et vallavalitsus 
oli kõik hästi ja õigesti teinud. 
Seega ametnike ja valitsuse käi-
tumises muutusi oodata pole ja 
nii mõnigi teine vallakodanik 
edaspidigi õiguse jaluleseadmi-
seks peab hoopis kohtust abi 
otsima. 

Vallavalitsusel jagub õigustusi ka pärast kohtus kaotajaks jäämist

Tiigi tänav, kust krundile tee ehituse õiguse saamiseks pidi omanik vallaga kohut käima.                          Foto: Kalle Nurk

Kalle Nurk

Jaan Pulk (27.11.1947)  on Võ-
rumaa talupidaja, muusik, lau-
lulooja ja kirjamees. Tänavu 
aasta alguses pidas Rõuge val-
lavalitsus teda meeles tänukirja 
ja meenega „Aasta kultuurielu 
täht”.  Jaan ise selle kohta, miks 
just tema, otsest vastust anda ei 
oska. Küll aga tunnistab, et on 
väga palju lugusid kirjutanud 
„Uma Lehte”.

Jaan Pulk on sündinud 
Varstus. Üles kasvas peres ainu-
kese lapsena. Väiksena vaatas 
tema järele peamiselt vanaema. 
Elati Varstu vanas koolimajas. 
Olude sunnil kolis pere Kuld-
re kanti, kus isa oli õpetajaks. 
Kuldre koolis sai Jaan ka alg-
hariduse. Mõned kuud jätkas 
õpinguid Antsla keskkoolis, 
kuid läks üle Valga 1. keskkooli, 
seejärel õppis neli aastat Tar-
tu Ülikoolis meditsiini. Kõrg-
hariduse omandas siiski Eesti 
Põllumajanduse Akadeemias 
(EPA) zootehnikuna. Tööaas-
tad möödusid Kamara ja Antsla 
sovhoosis. Jaan Pulgale meeldi-
vad hobused. Lapsena kartis 
hobust, kuid koolis tekkis huvi 
nende vastu, luges kirjandust 
ja EPAs õppides täiendas ta en-

nast selles valdkonnas. Majan-
disse tööle minnes pidi ta hobi 
korras tegelema 40 hobusega. 
Majandi suur hobusekasvatus 
oli seotud plaanimajandusega. 
Nimelt leidsid teadlased, et ko-
he-kohe saab nafta otsa. Kuuba 
poliitik Fidel Castro suurustas, 
et tulevik on nende päralt, sest 
majandus on ülesehitatud just 
hobujõule. Ameerika ei taht-
nud maha jääda ja hakkas ka 
hobustele suuremat tähelepanu 
pöörama. Nõukogude Liidu 
Kommunistliku Partei keskko-
mitee esimene sekretär Nikita 
Hruštšov sattus sellest paani-
kasse ja andis käsu ka sovhoo-
sides-kolhoosides hobusekas-
vatusele suuremat tähelepanu 
pöörata. Nii näiteks Jaan Pulga 
seal töötamise ajal olnudki Ka-
mara sovhoosis 40 hobust, kel-
lest ainult ühte laudas kasutati. 
Jaan hakkas hobuseid treenima 
ja tööloomadeks õpetama. Kui 
algas talude tegemise aeg, oli te-
magi Oe külas üks aluse panija-
test. Maade tagastamise käigus 
aga taotles tagasi esivanemate 
maid Varstus, kus praegu nen-
de maade eest ka hoolt kannab. 
Ka hobune on olemas.

Jaan Pulk on oma arves-
tuse järgi kirjutanud 40 laulu, 

neist kümnekonnale ka viisi 
kirjutanud. Mõned laulud üle 
Eesti isegi kuulsaks lauldud.

Jaan meenutab, kuidas val-
mis laul Erki Meisteri viisile 
„Tulõ` aga tulõ`”. Toona olnud 
enamus laule sellised imalad. 
Tal saanud hing täis, et selts-
konnas pole justkui midagi 
laulda. Nii siis panigi lauluread 
seapahast ja vanaema Annest. 
Toona oli kombeks suviti ma-
gada lakas. Sea paha peal peale 
Anne perepoja pole küll keegi 
proovind magada. Esiteks on 
eemaletõukav see hais ja samu-
ti oli pahapealne ruum nõnda 

väike, et sinna pugemisegagi 
tegu. Jaan küll kartis, et vana-
ema laulu peale pahaseks saab. 
Too aga olevat ainult naernud 
ja kinkinud isegi villase rii-
dekanga, millest Jaan püksid 
õmbles ja praegugi veel külmal 
talvel jalga tõmbab. 

Või teine lugu, kui sõprade 
juurest õllelaua tagant koju tuli 
ja paras laulukirjutamise tuhin 
peal. Inspiratsiooni lisas rott, 
kes nurgas lauda jüras. 

Tema rahvalikke laule on ta 
esitanud kitarri saatel ise ja neid 
on esitanud ansamblid Niper-
naadi, Ummamuudu, Lõkõriq. 

Jaani on nimetatud Võrumaa 
Võssotskiks.

Jaan Pulk on võru liiku-
mise eestvedajaid, oli Kaika 
suveülikooli korraldaja ning 
on kirjutanud võru kirjaviisi 
probleemidest. 1993–1996 oli 
ta Võro Keele ja Kultuuri Fon-
di esimees. Võru keel on nende 
perekonna traditsioon. Vanaisa 
oli Võrus kohtukirjutaja. Lõu-
na-Eestis kuni 1905. aastani 
pidid protokollid olema võru-
keelsed, et inimesed aru saak-
sid. Ka isa rääkis võru keeles 
asju, mis poisina teinud. Nõnda 
see keel ka Jaanile eluks ajaks 
külge jäänud. Tema võrukeelset 
ilukirjanduslikku loomingut 
on avaldatud raamatus „Võro-
kiilne lugõmik”. Mitmed tema 
loomingud on plaadistatud-
ki: „Pini hind” (1998), „Aknõ 
kyigi raamega” (2002), „Elläv 
Pulga Jaan” (2002), „Hoitmi-
se vägi” (2004), „Murõt ei olõ” 
(2006), „Letipäälne elu” (2013).

Praegu on soolas plaadi-
täis lugusid, kus esmakordselt 
tuleb saatemuusika masinate-
ga. Laulud on tema poolt juba 
lauldud ja nüüd on käsil tehni-
lised lahendused. Aasta lõpuks 
loodetakse plaat valmis saada. 
Jaan teeb seda kõike selleks, et 

endast järgnevatele põlvkonda-
dele midagi võrukeelset maha 
jätta. Nii näiteks tema viimane 
lugu „Sangaste polka” on rahva 
poolt väga hästi vastu võetud. 
Aastaid juba parasjagu turjal ja 
terviski pole kiita. Plaadil saab 
olema 11 laulu, nendest üks 
Ain Kaalepi luuletuse „Sügis” 
baasil. Luuletus räägib Tsoo-
ru meiereist. Kuna luuletus 
pole päris kohane  lauluks, tuli 
juurde kirjutada mõned read 
ja vürtsi lisab ka kohanimi 
Litsmetsa. Laul Tsooru kandist 
saab pealkirjaks „Tsõira tango” 
ja on tango rütmis. Mis veelgi 
huvitavam, et plaadi reklaami-
miseks tehakse just sellest lau-
lust video, mis ka interneti va-
hendusel kõigile vaadatav.

Pulga Jaan on kiiretempoli-
sest elust tagasi tõmbunud. Al-
gul oli see kuidagi võõras, kuid 
inimene harjub lõpuks kõigega. 
Praegu ta ei tunne millestki 
puudust. Sõbrad käivad külas 
ja mõnikord saab neidki aidata. 
Tema jaoks on vanadus muutu-
nud päris talutavaks. Suvel te-
geleb vaikselt talutöödega. Sü-
gise saabudes on aega rohkem 
pühenduda kirjutamisele, mida 
teeb aidast ümberehitatud kir-
jutustoas.

Pulga Jaani uuel võrukeelsel plaadil laul „Tsõira tango” räägib Tsoorust

Jaan Pulk kirjutustoas Rõuge valla tunnustusmeenega „Aasta 
kultuurielu täht 2020”.            Foto: Kalle Nurk
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Iga kuu jõuab paljudele val-
lakodanikele valla arengus-
petsialist Kalev Joabi teade, 
et saata tema meiliaadressile 
Antsla valla lehes avaldatav 
info (artiklid, fotod, teated ja 
kuulutused). Rohkem teavet 
(millised lood, kui pikad, mis 
sisuga) üleskutse ei sisalda. 
Nii sai isegi nõuks võetud kir-
jutada Tsooru kultuurielu rek-
laamiv lugu. 

„Tsooru rahvamajas on 
vanad head ajad tagasi 

Vanemate inimeste mä-
lestusi ehivad Tsooru 1970. 
aastate tantsuõhtud, kui rah-
vamaja oma ansambel „Melis-
mid” meelitas iga kuu saalitäie 
rahvast tantsuõhtutele. Eriti 
märuliks läks suvel, kui tehni-
kumidest ja ülikoolist naasesid 
noored puhkusele. Oli isegi su-
vekuid, kus lisaks laupäevas-
tele tantsuõhtutele panid an-
samblipoisid kitarrikeeled ja 
trumminaha võbelema nädala 
keskel. Eks vanasti olnud rohi 
ka rohelisem ja lumi valgem. 
Ajad on sedavõrd muutunud, 
et näiteks Antsla Kultuuri- ja 
Spordikeskus pole juba üle 
kümnekonna aasta puhkeõh-
tutega rahvast tantsutanud. Ka 
Tsooru on dilemma ees olnud, 
kui tihti ja mitu tantsuõhtut 
peaks aastas siinne maja kor-
raldama. Oli kuidas oli, kuid 
tänavu on Tsoorus justkui va-
nad head ajad tagasi. Tsooru 
rahvamaja koos kogukonna 
mittetulundusühingutega alus-
tab juba 19. juunil rahvamaja 
esisel platsil „Tsooru jaanit-
ralliga”, kus pilli mängivad 
naabriküla poisid ansamblist 
„KTK”. Kuu hiljem, 25. juulil, 
on oodata tõelist nostalgia lak-
su. Alates 1981. aastast on iga 
viie aasta tagant antud endiste 
Lepistu kooli vilistlastel võima-
lus kokku saada noorusmaal, 
meenutamaks oma haridustee 
algust, taaskord näha pingi-
naabrit, klassikaaslast või üht-
ses lõngakeras olevaid Lepistu 
kooliga seotud vilistlasi. Eri-
nevus on selles, et võõrustajaks 
sel korral vana armsa koolima-
ja asemel on Tsooru rahvama-
ja. See aga ei takista minemast 
koolimaja vaatama, asetama 
küünlakese koolimaja vastas 
pargiservas asuva vabadussõ-
jas langenute mälestuskivi ette 
nendele kodukandi inimeste-
le, kes hukkusid vabadussõjas 
või armsatele koolikaaslastele, 
keda mitte kunagi endi keskel 
pole võimalik näha. Sel päe-
val on rõõm endi keskel näha 
ka 1960. aastatel Eesti NSV 
Riikliku Filharmoonia juurde 
moodustatud naisansamb-

li „Laine” liiget Merle Liljed 
(Ploom). Ansambel „Laine” 
on Eestis kõige kauem tegut-
senud kontsertansambel, kes 
laulab lavadel siiani. Aastatel 
1960–1977 oli ansambli mees-
solistiks Vello Orumets. Merle 
Lilje tuuritabki suvel mööda 
Eestimaad Vello Orumetsa 80. 
sünniaastapäevale pühenda-
tud soolokontsertkavaga „Kas 
kõnnib mannekeen?”. Lisaks  
kontserdile pakub Merle Lilje 
Tsoorus võimalust paar tunni-
kest tantsimiseks. Lepistu kooli 
vilistlaste kokkutuleku päeva 
sisustab veel looduse- ja filmi-
mees Ago Ruus. Kevadel ilmus 
tema koostatud raamat „Vana-
Võrumaa päevapiltnikud”, kus 
juttu ka 1930. aastatel Tsooru 
kandi elu jäädvustanud küla-
piltnik Aleksander Schmidtist. 

Oodatavale ilusale suvele 
paneb punkti 28. augustil „Su-
velõpu puhkeõhtu”. Eks suvelõ-
pu peodki ole V-Klubi poolt taas 
ellu kutsutud meenutamaks 
möödunud aegu, mil viimast 
korda kokku saadi enne kooli-
desse laialisõitu. Tänavu suvi 
pole veel alanudki, kui etteval-
mistused rahvamajas käivad 
juba aasta lõpuosas. Rahvama-
ja tegevuse uut hooaega alusta-
takse 24. septembril koos Irena 
ja Ivar Hanseni ansambliga. Ka 
13. novembril on põhjust Tsoo-
ru rahvamaja tantsupõrandale 
tulemiseks.

Iga pidu saab kord otsa. 
Juba kümmekond aastat pärast 
Eesti Vabariigi teket otsusta-
ti Tsooru mõisahäärber anda 
kohalikule rahvale kultuurielu 
edendamiseks. 1930. aastal os-
tis Tsooru Haridusselts hoone 
enda valdusesse, asudes selles 
tegema ilukuuri. 1934. aastal 
avatigi uhke pöördlavaga rah-
vamaja uksed taas. Teist kor-
da ehitas Tsooru rahvas omale 
rahvamaja üles 1958. aastaks. 
Seekord mõisa sõiduhobuste 
tallist. Ka see rahvamaja, mis 
projekteeritud tunnustatud 
arhitekt Tompsi poolt, aval-
dab muljet oma rõdu ja saali 
hea akustikaga. Seoses Tsooru 
kolhoosi likvideerimisega läks 
maja üle vallavalitsuse halla-
ta tingimusel, et hoitaks alles 
siinset kultuuri ja traditsioo-
ne. Neid tingimusi on täidetud 
siiani, kuni aasta tagasi valla 
kultuuri- ja noorsootööspet-
sialist Merle Tombak koos 
Antsla Kultuuri- ja Spordikes-
kuse dekoraator Kaili Kalle, 
sama maja kunstilise juhi Ta-
nel Puura ja Uue-Antsla rah-
vamaja juhataja Kati Velneri 
toel tuli välja sooviga kaotada 
Tsooru rahvamaja kui isesei-
sev allüksus. Juunikuu alguses 
ilmunud „Külalehes” kirjutab 
Raivo Vallner analüüsivalt loo 

„Segadused kultuuri juhtimise 
ümber”. Selles loost tuleb välja 
tõsiasi, et ühtse juhtimise all 
tuntakse ennast ühtse mees-
konnana, kuna üksteise ees on 
rohkem õigusi ja vastutust. Sa-
mas loos on ka kirjas, et Tsoo-
ru kandi rahvas on ühise juh-
timise alla mineku vastu. Neid 
huvitab rohkem iseseisvus ja 
iseotsustamine, kui kellegi soov 
tunda ennast ühtse meeskon-
nana ja teise kogukonna õigusi 
selle piirkonna kultuurielu ot-
sustamise üle.

17. oktoobril 2020 lange-
taski vallavolikogu otsuse lõpe-
tada 31. detsembrist 2021 ära 
Tsooru rahvamaja iseseisva 
allasutusena eksisteerimine. 
Ilus kokkusattumus ajale, mil 
Antsla vald tähistab 30. aasta 
täitumist taasiseseisvumisest 
ning Eesti Vabariik peab igal 
aastal oma sünnipäeva ning 
tunneb rõõmu demokraatia ja 
iseseisvuse üle. Nüüdseks on 
volikogu teinud ka otsuse, et 
kui teistes valla kultuuriasu-
tustes jääb tööle sama arv töö-
tajaid, siis Tsooru rahvamajas 
saab olema selline töökorral-
dus, et koristamine, majahoid-
mine ja kultuuriedendamine 
jääb ainult ühe inimese kanda. 
Mis ja kuidas Tsoorus järgmi-
sel aastal toimuma hakkab, 
otsustatakse linnas. Nii ongi 
kõik Tsooru rahvamajja ooda-
tud detsembri kuus aastalõpu 
peole, millega ühtlasi pannakse 
punkt ka rahvamaja iseseisvu-
se lõpule. Vallavalitsuse käitu-
mises on üllatav seegi, et paar 
kuud tagasi andis vallavanem 
oma töötajale korralduse valla 
kodulehelt maha võtta seltsi- 
ja külaelu alajaotusest pea 15 
aastat tagasi koostatud Tsooru 

kanti tutvustava kodulehe lin-
gi. Küll on seal ilusti alles otse-
suunamised Boose Seltsi, Kaika 
kandi Nõiamoori ja ka sealse 
Maavillase kodulehele.

Siiski ei tasu veel ajas lii-
ga palju ette rutata. 23. juunil 
ootame kõiki Tsooru jaanitu-
lele, mis mõeldud eeskätt pe-
reüritusena. Üritusel puudub 
alkohol. Mängime ja võistleme 
jaanipäevale kohaselt ning kell 
20 süütame lõkke. Vaatame 
tulle, puhastame oma hinge ja 
mõtteid, et siis rahus ja vaik-
selt koju naasta uut päeva ja 
uusi väljakutseid vastu võtma. 
Siiski ärme unustame maailma 
vallutanud koroonakatku. Kui-
gi Eestis iga päevaga vähenda-
takse selle nakkusega seotud 
piiranguid, pole oht haigestu-
miseks kuhugi kadunud. Jää-
me lootma, et inimesed alanud 
kokkutulekutel ja pidudel pea-
vad katku ajal jätkuvalt meeles 
turvanõudeid. Olge terved!”

Kalev Joab andis teada, et 
päris sellisel kujul minu lugu 
valla lehte ei sobi ja ta kohen-
das selle ümber. Tõsi, ega ma 
suur kirjamees pole ning iga 
väiksemgi abi teretulnud. Küll 
aga polnud nõus teksti muut-
misega, mis väljaöeldule hoo-
pis teistsuguse sisu annaks. 
Seega keeldusin temapool-
setest parandustest. Seepeale 
vastati, et minu loo avaldami-
ne on keelu alla pandud. Kalev 
Joab selgitas, et mõned aastad 
tagasi olla volikogu kinnita-
nud Antsla Valla Lehe toi-
metamiseks komisjoni, kuhu 
kuuluvad vallavanem Avo 
Kirsbaum, toonane volikogu 
esimees Margus Klaar ja aren-
guspetsialist Kalev Joab. 

Minu arupärimisele, miks 
artikkel komisjoni poolt kuu-
lutati avaldamiskõlbmatuks, 
sain vastuseks:

„lp Kalle Nurk
Esitasite teabenõude, milles 

soovisite teada mis põhjustel ei 
avaldatud teie artiklit „Tsoo-
ru rahvamajas on vanad head 
ajad tagasi” Antsla valla lehe  
juunikuu numbris.

Kõnesoleva artikli sisuks 
oli ajalooline ülevaade Tsooru 
kandi kultuurielust, seda koha-
ni mil oli kirjas järgnev: „Neid 
tingimusi on täidetud siiani, 
kuni aasta tagasi valla kultuu-
ri- ja noorsootööspetsialist Mer-
le Tombak koos Antsla Kultuu-
ri- ja Spordikeskuse dekoraator 
Kaili Kalle, sama maja kuns-
tilise juhi Tanel Puura ja Uue-
Antsla rahvamaja juhataja Kati 
Velneri toel tuli välja sooviga 
kaotada Tsooru rahvamaja kui 
iseseisev allüksus.”

Minule teadaolevalt ei tul-
nud nimetatud isikud välja 
kirjeldatud ettepanekuga. Tehti 
ettepanek viia Antsla valla kul-
tuurielu arendamine ja edasine 
tegevus ühise juhtimise alla. 
Seegi oli pelgalt ettepanek mil-
le pidanuks hiljem kinnitama 
Antsla Vallavolikogu. Nagu me 
täna teame kiitis vallavolikogu 
ettepaneku (häältega 13 poolt 
1 erapooletu ja 1 vastu) heaks 
ning alates jaanuarist 2022 ju-
hitakse Antsla valla kultuurielu 
kui tervikut.

Kuna otsuse tegid vallavo-
likogu liikmed saaks Tsooru 
Rahvamaja iseseisvuse kaota-
mise  otsustamisel (kui soovid 
just kirjeldatud sõnastuses otsust 
valgustada) näidata näpuga nei-
le kes selle otsuse heaks kiitsid.

Tegin ka ettepaneku jätta 

eelpool välja toodud lõik artik-
list välja. Sina polnud sellega 
aga nõus ning sellel põhjusel 
ostsutas Antsla vallalehe kollee-
gium koosseisus Avo Kirsbaum, 
vallavanem, Kalev Joab, aren-
guspetsialist ja Margus Klaar, 
volikogu liige nimetatud artikli 
lehest välja jätta.

Kolleegium on seisukohal,et 
muus osas on artikkel asjako-
hane ning selle võib kirjeldatava 
lõiguta avaldada nt juulikuu 
lehes. 

 
Antsla vallalehe kollegium: 
Avo Kirsbaum, vallavanem
Margus Klaar, volikogu ase-

esimees 

Koostas; Kalev Joab”

Kas sellist käitumist võib 
lugeda tsensuuriks? Tsensuur 
on ajakirjanduse, trükkimiseks 
määratud teoste jm eelnev või 
järgnev läbivaatamine riigiasu-
tuse või eraõigusliku omaniku 
poolt eesmärgiga piirata teabe 
jõudmist inimesteni. Tsensuuri-
ga võib piirata eneseväljendust 
ja sõnavabadust (sõnavabaduse 
all mõeldakse siin ka mittever-
baalset eneseväljendust). Tsen-
suuriga kaasneb olukord, kus 
inimesed saavad osalist, mit-
tetäielikku teavet. Tsensuuriga 
saab mõjutada avalikku arva-
must.

Tekib küsimus, millist üles-
annet täidab ikkagi volikogu 
poolt moodustatud valla lehe 
toimetamise komisjon. Kas te-
gemist on valitsuse poolt loo-
dud tsensuuriga tegeleva ins-
titutsiooniga, mis kontrollib 
avaliku informatsiooni sisu, 
vormistust, levitamist ja selle-
ga tegelevaid isikuid. Tsensuu-
riga võib kaasneda väärteabe 
(desinformatsiooni) levik, mis 
aitab varjata tsenseerimise te-
gelikke eesmärke. Tsensuuri 
põhjendatakse vajaduse ja õi-
gusega piirata informatsiooni 
kättesaadavust avaliku korra, 
kõlbluse, inimeste õiguste ja 
vabaduste, tervise, au ning hea 
nime hoidmise nimel.

Leian, et oma sõnade ja 
väidete eest vastutan ikkagi 
ise, mitte toimetus. Kui puu-
dutatud soovivad, võivad 
pöörduda kohtu poole või 
omalt poolt õiendi või üm-
berlükkava teate avaldada, aga 
vallapoolne avaldamiskeeld 
on siiski tsensuur. Kas valla 
tunnuslause „Hää väega ko-
tus” alla kuulub ka siin lokkav 
tsensuur?

Sellised saadud kogemu-
sed ja vastulöögid ei ahvatle 
edaspidi valla lehte kirjutama. 
Tuleb leida informatsiooni ja-
gamiseks teisi võimalusi, kus 
kehtib sõnavabadus.

Külalehte teevad  
Oudekki Loone, 
Kalle Nurk, 
Raivo Vallner.
antsla.kulaleht@gmail.com
Järgmine Külaleht ilmub  
kahe kuu jooksul.

Antsla valla üheks väeilminguks on tsensuur

Vaatamata tsensuurile on Kalle Nurk saanud oma arvamusi ja tõekspidamisi avaldada enda toi-
metatud ilmunud juba üle 15 aasta.                  Foto: erakogu

Terves kehas terve vaim
(Algus 3. lk)

Jooks lõpeb Lepistu kooli-
maja juures, kus tehakse väike 
paus. Sealt jätkavad matkajad 
läbi Roosiku küla Kikkaoja 
ristteeni ja taas on uus valiku-
võimalus. Kümne kilomeetri 
läbijad suunduvad otse Tsoo-

ru, kes aga soovivad pilgu heita 
Viirapalu külale, teevad kahe 
kilomeetrise kõrvalpõike.

11. augustil avati Laulu-
lava pargiservas pumptrack. 
Pumptrack on rada, mis koos-
neb erineva kõrgusega laine-
test ja kurvidest. Pumptrack´il 
sõitmise eesmärk on läbida 

rada võimalikult vähese vänta-
misega. Tehniliselt õige sõidu 
puhul on võimalik suurendada 
kiirust iga laine ületamisel. Kii-
ruse suurendamiseks on vaja 
muuta sõitja koos sõiduva-
hendiga tõusudel võimalikult 
kergeks ning laskumisel ennast 
alla suruda. Lisaks pumptrac-

kile on valminud ka erinevad 
elemendid, kus saab harjutada 
rattavalitsemisoskust. Rada on 
valminud tänu kahele aktiiv-
sele Veloklubi liikmele ning 
Antsla vallale, kes andis maa-
ala kasutada. Ehitamisele aita-
sid kaasa Eesti Terviserajad ja 
Taristu Grupp OÜ.

Terves kehas terve vaim. 
Antslas on mitmeid võimalusi 
sportimiseks. Peab leidma ai-
nult tee inimesteni ja nad välja 
meelitama. Kuid palju on ka 
vabatahtlikke, kel liikumise va-
jadus veres. Seda on hea jälgida 
Antslat läbival kuue kilomeetri-
sel kergliiklusteel.


