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Perekond Aidla elab Kobelas, kus 
Cathlen muretult oma lapsepõl-
veaastad veetis. Kooliteed alustas ta 
Lusti Lasteaed-Algkoolis. Peale nel-
jandat klassi jätkusid kuni 10. klassini 
õpingud Antsla gümnaasiumis. Samal 
ajal õppis ta ka akordionimängu Ants-
la muusikakoolis. Neist kooliaegadest 
on tal meeles vaid see, et oli kogu aeg 
olnud üks rõõmupall. Ka ei mäleta, et 
ise oleks kellelegi teinud koolikiusa-
mist. Pigem ikka olnud kogu aeg nali 
ja naer. Ühtäkki oli ta teelahkmel. Kas 
jätkata haridusteed Antslas või Georg 
Otsa nimelises Tallinna Muusikakoo-
lis. Cathlen on tänulik vanematele, kes 
andsid nõusoleku Tallinna õppima 
sõiduks. Minna maakolkast üksi pea-
linna, teadmata, mida kujutab endast 
tramm või kuidas saab Lasnamäelt 
Kesklinna. See oli paras väljakutse ja 
ärevusttekitav. Kindlasti oleks tema 
elutee teistmoodi läinud ja kas oleks-
ki praegu muusikaga tegelenud, kui 
oleks lõpetanud Antsla gümnaasiumi. 
Cathlen on veendunud, et kõik asjad 
tulevad õigel ajal, õigel hetkel. Pärast 
Georg Otsa nimelise Tallinna Muusi-
kakooli lõpetamist tuli mitmeid huvi-
tavaid pakkumisi. Tema aga otsustas 
tulla tagasi Antslasse. Sündisid lapsed.

Noor ema meenutab, et Robi oli 
alles 1,8 aastane, kui sai esimesed õpe-
tajakogemused Antsla muusikakoo-
list, kus vajati akordioniõpetajat. Tal-
le tehti ettepanek käia nädalas mõned 
tunnid seal tööl. Ulatatud oli niinime-
tatud üks näpp. Oktoobri kuus tehti 
Urvaste koolist teinegi seitsme tun-
nine ettepanek. Cathlen puikles küll 
algul vastu, et ei jõua, kodus väikesed 
lapsed ja pole ka vastavat haridust. 
Veenmisjõud oli nii osav, et nädal ka-
hel päeval ei tundunudki enam need 
tunnid nii hirmutavad. Nõusolek an-
tud, tuli kolme kuu pärast juhtkon-
nalt uus pakkumine, võtta endale ka 
hooldusklass. Hooldusklass on kõige 
raskema puudega õpilased, kes teevad 
küll raskeid asju, kuid ei mõtle sellele. 

Cathlen tunneb ennast õnneliku-
na, et elutee on nõnda läinud ja selle 
üle, et sattus Urvaste kooli. Õpilased 
on teda palju inimesena arendanud. 
Erivajadustega koolis peab olema 
mõistlik, ettenägelik ja empaatiline, 
et tajuda teiste emotsioone, tundmu-
si, tundeid ja vajadusi. Seega tunne-
tama nähtamatut asja. Töötades pa-
ralleelselt ka Lüllemäe koolis, sellist 
kogemust ta läbi ei ela. Tavakoolis 
on taga selline mass, mis jookseb läbi 
ja ei jõua nii süvitsi keskenduda, ei 
mõtle asjadele nii palju. Urvaste kool 
on teda õpetajana ja inimesena väga 
palju arendanud. Olgugi, et on raske 
olnud.

Cathlen arvab, et tal on piisavalt 
pealehakkamist ja julgust, et on va-

linud praeguse töö koolis. Üks hool-
dusklassi õpetaja on imestanud, et 
kuidas ta suudab nõnda julgelt ja 
kartmatult minna tundi ja nii lihtsalt 
teha oma tööd. Cathlen ütleb, et tal 
tõesti puudub kartus. Ta võtab neid 
lapsi samasuguste inimestena, kes 
elavad samasugust elu. „Oma plus-
siks pean ma seda, et ei tõmba piire 
tavakooli ja erikooli õpilaste vahele. 
Kõik lapsed on lapsed lasteaiast kuni 
gümnaasiumini. Laps on laps, inime-
ne on inimene. Mõni on ainult natuke 
kurjem ja õelam. Mina käitun temaga 
nii nagu oskan ja õigeks pean, soovi-
des õpilastele kõige paremat pakkuda. 
See on juba teise inimese asi, kuidas 
ta mind vastu võtab. Maailmas on 
kurjust niigi palju. Urvaste kooli õpi-
lased on elus palju rohkem halba tun-
da saanud kui meie täiskasvanud. Ma 
püüan seda neile, niipalju kui suudan, 
koolis kuidagi leevendada, heastada,” 
selgitab Cathlen lahti oma püüdluste 
mõtet.

Cathlen püüab endast anda mak-
simumi. Ta räägib, et kui on ette tul-
nud mingi visioon, püüab seda teha 
võimalikult hästi. Õpilastele püüab ta 
anda ülesandeid nii, et neil on selle-
ga raske hakkama saada, hiljem saab 
alati üle minna lihtsamale variandi-
le. Kui aga juba alguses anda selline 
ülesanne teadmisega, et ta saab na-
gunii hakkama, siis ei näe Cathlen 
mingit mõtet õpetajatöös. Ikka tuleb 
kaks-kolm sammu ees olla ja siis ta-
gasi tõmbuda, tuleb pingutada. Kui ei 
pinguta, ei tule ka tulemust. Tahame 
ju isegi ikkagi head kontserti vaada-
ta. Samamoodi olen nõudlik ka oma 
õpilastega, vaatamata nende eripärale. 
Neil on küll oma erisused meelde jät-
mise osas, kuid võttes kõiki võrdselt, 
peavad võrdselt pingutama niipalju, 
kui jaksavad. Nad peavad endast and-
ma rohkem kui 100%. See viib elus 
edasi. Elus edasiminek ei pea olema 
ainult muusika. Kui nad õpivad pin-
gutama, suudavad ka pingutada elus 
edasi minema. Kui head inimesed 
on ümberringi, jätkub energiat kõi-
geks. Cathlen arvab, et võib-olla on ta 
liiga karm, kuid selline ta on.

Urvaste koolis aitavad kõige pa-
remini muusikas edasi minna figuur-
noodid. Figuurnoodid on kõigile 
sobiv noodikirjaviis, mis ei vaja eel-
nevaid teadmisi ja oskusi. See on uus 
võimalus neile, kellele traditsioonili-
ne noodikirja omandamine on mingil 
põhjusel võimatu.

Figuurnootide metoodika on välja 
töötanud ja arendanud soome muu-
sikaterapeut Kaarlo Uusitalo ja seda 
on aidanud tal ellu viia muusikaõpe-
taja Markku Kaikkonen. Õpetajatena 
leidsid nad, et muusikat peab olema 
kõigil võimalik õppida. Kõik võivad 

osa võtta muusika tegemisest, kõi-
gil on õigus seda nautida. Tuleb vaid 
leida igale õpilasele just temale sobiv 
viis ja meetod. Värvide järgi on paika 
pandud noodid ja kujude järgi rütmi-
line pikkus. Selline lahendus on õpi-
lastele meelepärane. Nad tunnevad 
värve ja kui rütmiliselt veel ka neid 
loevad, saavad aru, mida mängima 
peavad. Ja see mäng tundub olevat 
väga kerge. Saades juba esimesel kor-
ral edu oma mänguoskuses, siis järg-
mised sammud nad juba mängivad. 
Ja kui võimaldada veel ka esinemisi! 
Esimesel korral esinema minnes nad 
hullult kardavad. Kes meist ei kardaks 
esineda? Nähes aga, et saavad lavale 
minekuga hakkama ja ka pillimän-
guga, pole rohkemat esimesel korral 
vajagi. Järgmistele esinemistele nad 
juba lähevad. Cathlen tunnistab, et ta 
sobitub oma õpilastega lihtsalt ja väga 
hästi kokku. Näiteks Lüllemäe koolis 
on tal kaks „juurikat” poissi, kuid kui 
tulevad ansambli tundi, küsivad, et 
õpetaja, kas saame ka pilli mängida. 
Noh, mida veel tahta. Kõik kokku: 
õpetaja, õpilased, õhkkond mis tunnis 
on ja pillimäng teeb ühe toreda asja, 
nii lihtne see ongi.

Kuhu Cathlen edasi pürgib? Tege-
likult tagasi vaadates pole ta sellisest 
eluteest unistanud. Kõik need asjad, 
mis elus ette on tulnud, sattunud, on 
juhuste läbi. Ta on inimene, kes no-

pib need üles, mis sobivad ja läheb 
edasi. Nii pole ta ka praegu mingeid 
eesmärke ette seadnud. Kui eluteele 
tuleb ette mingi asi, mis huvi pakub ja 
tunneb, et see arendab ka edasi, võtab 
uue üleskutse vastu. Ta leiab, et elu on 
nii huvitav. Mitte keegi ei tea, mida ta-
hab viie aasta pärast teha, kuhu lenna-
ta. Võib ka nii juhtuda, et ta ei tahagi 
enam õpetaja olla, vaid hoopis keegi 
teine. Cathlenil on ümberringi palju 
sõpru, kes teevad tema elu nii põne-
vaks. Nad võtavad ühe projekti siit ja 
teise sealt ning kaasavad tedagi.

Hobile mõtlemiseks ei jätku Cat-
hlenil aega. Võib-olla on see aiandus, 
mõtiskleb Cathlen. Suvi on õpetajal 
vaba ja siis saab näpud mulda pista. 
Tegelikkult nagu kindlat hobi polegi. 
Esimesel kohal on ikkagi pere, siis 
tuleb töö ja kui jääb aega üle, tegeleb 
veel mingite huvitavate asjadega. Pe-
rega teeme me kõike koos. Ju siis kõik 
mida me koos teeme, ongi meie hobi. 
Abikaasa tegeleb mootorratastega. Me 
käime kaasas sõitmas. Tahame metsa 
minna, läheme kõik koos. Kui taha-
me kodus teha, siis teeme siin koos. 
Sel aastal esimest korda läksime koos 
Meelisega Antsla koori laulma. Mõt-
lesime, et võiksime ka omalt poolt pa-
nust panna ja oma ellu midagi teistsu-
gust tuua. 

(Järgneb 2. lk)

„Tere, armas Antsla rahvas! 
Mina, teie Külaleht, kuulutama 
olen vahvas! Kõik mis sünnib val-
la sees, annan teada sulle heaks, 
et ka meie rahvas teaks: kuidas 
siinsed inimesed elavad ja toime-
tavad”.

„Külaleht” ei taha mitte ainult 
neid ridu laenata eestikeelse aja-
kirjanduse isalt Johann Woldemar 
Jannsenilt, vaid ka tema ideaali. 
Selleks, et me oleksime siin vallas 
kogukond, üks Antsla vald, tuleb 
meil siinse avaliku elu üle koos 
arutada. Suured maakonna- või 
riigilehed ei saa kunagi pakkuda 
meile omaenda kogukonna uudi-
seid ega tutvustada vahvaid val-
laelanikke, rääkimata just meid 
puudutavate probleemide kajasta-
misest. Tahame rääkida otse ja au-
salt: head tuleb kiita ja halba laita. 
Ilma kiituseta ei jaksa ju keegi lõp-
matuseni tööd teha – ja midagi ei 
saa paremaks teha, kui ei tea, mis 
katki on.

Meie tahame seda teha. Küla-
leht soovib sulle tuua lugusid siit-
samast meie vallast ja meie inimes-
test. Külaleht ei saa kunagi olema 
kuiv kuulutusteleht või vallamaja 
infovoldik – meie jutustame lugu-
sid sellest, kuidas vallas tegelikult 
on. Kanalisatsioonist ja puhtast 
veest, kauplustest ja töötajatest 
ning tavalistest erilistest inimes-
test, kellega me siin koos elame.

Tänases lehes oleme eelkõige 
südameasjaks võtnud elutingimu-
sed - räägime sellest, kuidas ka 
meie vallas saaksid kõik majapi-
daised lubada endale korralikku 
veevärki ja kanalisatsiooni. Avas-
tasime, et asjad jäävad eelkõige pa-
berite taha. Kas sinu majapidami-
ne vajaks abi vee ja kanalisatsiooni 
parandamisel? Kirjuta meile!

Pole ilmselt ka kellelegi jäänud 
tähelepanuta, et Antslasse kerkib 
uus suur Coopi pood, mis avatakse 
uuel aastal: 14. jaanuaril. Tarbijate 
ühistu on Antslas tegutsenud juba 
1902. aastast saadik ning Antsla 
TÜ peakauplus oli 1927. aastal üks 
Antslas tegutsenud 27-st poest. 
Seda õitsengut veel taastatud ei ole, 
kuid uue suure kaupluse ehitamine 
annab lootust. Roman Provotorov 
kõneles meile, kuidas tööd arene-
vad, mida uuest poest oodata ja 
ega poe avamisel pole varjukülgi 
töötajate jaoks.

Ja muidugi, „meie inimene”. 
Pealehakkaja ja julge, Urvaste ja 
Lüllemäe särav muusikaõpetaja 
Cathlen Haugas kuulutati tänavu 
Eesti aasta põhikooli parimaks 
aineõpetajaks. Cathlen Haugas 
räägib meile, kuidas ta nii kauge-
le jõudnud on ja mis veel plaanis. 
Aitäh, Cathlen, et sa oled olemas ja 
nii südamega meie valla laste õpe-
tamisele pühendud!

Aitäh „Külalehte” lugemast. 
Kui mõni lugu Sind puudutas, kir-
juta meile. Kui näed midagi juh-
tumas, mida tahaksid kõigi teiste 
vallaelanikega jagada, kirjuta mei-
le. Kui tahaksid aru saada, miks 
ja kuidas asjad toimuvad, kirjuta 
meile! Aitame, kirjeldame, uurime 
välja!

Head lugemist!

Cathlen Haugasel on piisavalt pealehakkamist ja julgust
3. oktoobril Alexela kontserdimajas toimunud aasta õpetaja galal „Eestimaa 
õpib ja tänab” tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium kõiki neid hari-
dustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teiste-
le eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning 
uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.Aasta põhikooli parimaks 
aineõpetajaks tunnistati sel aastal Urvaste ja Lüllemäe kooli muusikaõpetaja 
Cathlen Haugas.

Külalehe toimetus külastas Cathlen Haugast tema kodus, et saada parem 
ülevaade tema elust ja ellusuhtumisest. Cathlen Haugas nimetab ennas rõõ-
murulliks ja seda ta ka on. Kogu vestluse aja oli tal naeratus huulil.

Cathlen Haugas.
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(Algus 1. lk)
Läksime sinna mitte tööd 

tegema vaid seltskonna pärast, 
et natukene enda elu vürtsita-
da. Ikkagi teised esinemised, 
teised inimesed. Elame üks 
kord ja kui see ka kurvasta-
misele läheb, siis on justkui 
raisatud elu. Nii palju ilu on 
meie ümber. Kurvastamine ta-
pab ära. Selle kõige tõestuseks 
võib tuua faktid, et Antsla vald 
on nende perele (Meelis, Cath-
len, Robin, Kätriin) omistanud 
2016. aastal „Aasta pere” au-
nimetuse ja 2018. aastal võttis 
Cathlen Haugas vastu Antsla 
valla Aasta hariduselu edenda-
ja tunnustuse. 

Cathlen arvab, et praegu on 
Antsla linnas kõik hästi, õiges 
suunas liikumas. Elukeskkond 
on hea. Kes tööd soovib teha, 
saab teha ja leiva ilusti lauale. 
Laste huviringe on külluses. 
Võta millist soovid. Iseasi, kui 
palju on lapsi, kuidas neid ja-
gub ringidesse ja kuidas on 
lood selle järjepidevusega. Kui 
ühes ringis oled alustanud, 
peaks seal käima aastaid või 
kuni kooli lõpuni. Mitte, et üks 
aasta proovid ühte ringi, tei-
sel teist. Siis ei teki harjumist. 
Huviringis käimine on nagu 
töökohagagi. Üks aasta harjud 
sellega, teisel aastal saab aru, 
mis seal toimub ja kolmandal 
aastal juba oskad ja teed edasi. 
Õnneks minu ringid on lapsi 
nii täis, et ei suudaks rohkem 
vastu võtta. Lasteaias on mul 
3-4 ja 5-7 aastaste lauluring. 
Uuest aastast alustan kultuu-
rikeskuses 1.-2. klassi ja 3.-4. 
klassi õpilaste lauluringiga. 
Algul arvestasime, et kultuu-
rimajja tuleb lauluringi viis 
õpilast, siis praegu on neid 15. 
Kui ainult endal jõudu ja jaksu 
jagub, siis on väga hästi. On ju 
need ringid põhitööle veel li-
saks. Nii et väljakutseid on. Aga 
see on suur rõõm, kui lapsed 
laulda tahavad ja neile antakse 
see võimalus.

Cathlenil oleks hea meel, 
kui Antsla vallas Urvaste kool 
saab ka edaspidi haridust anda 
erivajadustega lastele. Meie 
hariduspoliitika on kaasav ja 
mõtleme kõigile õpilastele ning 
taotleme võrdsete võimaluste 
loomist kõigile õppimiseks ta-
vakoolis. Minu arvates kõik ei 
sobi tavakooli, nii karm kui see 
ka pole. Mõnele õpilasele on 
vaja ikkagi rahulikku keskkon-
da, mõnele natuke rohkem aega 
õppimiseks. Vanemad ei peaks 
kartma, et Urvaste koolis õppi-
jatele justkui vaadatakse halva 
pilguga. Seda peaks hoopis po-
sitiivselt nägema. Kui õpilane 
saab endale hea põhja alla, siis 
hiljem on palju kergem ja pa-
rem edasi minna. Suures kol-
lektiivis võivad jääda mingid 
lüngad, samas segab kooli kesk-
konda ja kaasõpilased ei saa õp-
pida. Igal juhul lapsevanemad 
võiksid mõelda, kellel on sel-
line probleem, et kui lapsel on 
raskusi tavakoolis, kaaluda teist 
varianti. Urvaste kool võiks säi-
luda. Hetkel lihtsustatud õppe-
kavadega lapsi ei lubata Urvaste 
kooli vastu võtta, toimetuleku 
ja hooldusklassi võib. Mis edasi 
saab, on teadmata. Reaalselt jät-
kusuutlik kool ei ole. Aga seda 
kooli on vaja. Meil on olemas 

spetsialistid. Koolid otsivad ti-
kutulega taga abiõpetajaid. Ja 
kui saadakse, siis puuduvad sel-
lel kogemused, väljaõpe, peda-
googiline haridus. Kannatavad 
nii õpilased, kes tahavad õppida 
ja õpilane, kes tahaks õppida, 
aga on tervislikud probleemid. 
ERR uudistes „Aktuaalne kaa-
mera. Nädal” oli pikk filmilõik 
Cathlen Haugasest ja Urvaste 
kooli lastest. Kui Cathlen 11 
aastat tagasi pärast Georg Otsa 
nimelise Tallinna muusikakooli 
lõpetamist Urvaste koolis õpe-
tajana tööle asus, ei osanud ta 
arvatagi, et õpetab siin ka veel 
täna, ning paneb laulma ja tant-
sima raske intellektipuudega 
lapsi.

Kes on Cathlenile eesku-
juks? Cathlen jälgib inimeste 
käitumisi. Selle asemel, et ke-
dagi kopeerida, püüab ta hoo-
pis vältida vigu, mis on mär-
ganud inimesi tegemas ja kes 
ei lähe tema mõtetega kokku. 
Ta püüab oma nägemuse jär-
gi maailma paremaks muuta. 
Nõnda ka õpetajaametis. Igalt 
inimeselt on midagi õppida, 
kuidas õpetajad suhtlevad õpi-
lastega, milliseid õpetamismee-
todeid kasutavad. Alati ei pea 
olema ametikaaslane, piisab ka 
lihtsalt heast ja mõistlikust ini-
mesest. Ta toob näite kaupluses 
käigust. Kui leti taga on kuri 
tädi vastas, katsud sealt kiiresti 
ära minna. Pingeolukorda ta ei 
taha. Nii ei taha ta ka ise oma 
halba tuju teistele välja näida-
ta. „Nemad pole selles süüdi, 
et minul on halb tuju”, ütleb 
Cathlen. Ja kui õpilasel on halb 
tuju, siis peab ta seda mõistma 
ja kiiresti midagi välja mõtle-
ma, et tal seda halba tuju enam 
ei oleks. Cathlen esitab pigem 
endale väljakutseid. Ta ei taha 
olla näägutav õpetaja. Cathlen 
sisimas loodab, et võib-olla 
peale kasvavad noored, jõudes 
18-20 eluaastasse, väärtustavad 
tagantjärele mõeldes kunagi 
tema püüdlusi. See ongi juba 
suur asi. Igaüks on meis min-
giks eeskujuks kõigile. See on 
tema maailmavaade ja hoiak.

Inimestel peaks olema po-
sitiivselt häälestatud meel. Kui 
neil on rasked hetked, siis see 
õpetab ja karastab hoopis ini-
mest. Algul on seda kindlasti 
raske märgata, aga see positiiv-
ne külg on selle raskuse sees. Ja 
kui me selle üles leiame, siis on 
kõik palju helgem. Mida po-
sitiivsemad ja naeratavamad 
me oleme, seda helgem elu 
meil on. Kui pingutada mille-
gi nimel, tuleb ka raha ise sinu 
juurde ja saad lubada endale 
mugavusi. Tuleb olla avatud ja 
positiivselt mõelda, et küll kõik 
läheb hästi.

Kas aasta põhikooli parim 
aineõpetaja tiitel ka kohustab 
millekski? Ka sellele on Cath-
len mõelnud. Võib-olla tuleks 
„Õpetajate Lehte” midagi kir-
jutada. Just seda, et erivajadu-
sega õpilased saaksid suuremat 
tähelepanu. Ja et Urvaste kool 
saaks rohkem pildil olla. Neid 
õpilasi tuleb kaitsta, neid tuleb 
hoida ja võimalikku väärtuslik-
ku haridust anda. Mitte neid 
alahinnata. Ikka täistambiga 
edasi ja siis vaadata, kuidas 
saab. Kõige tähtsam on neile 
luua rahulik keskkond.

Esimene eestlaste tarbijate 
ühistu asutati Villem Pakleri 
eestvõttel 1902. aastal Ants-
las. 17 põllumeest otsustasid 
võõraste kaupmeeste suure 
vaheltkasu vältimiseks ühes-
koos vikateid osta. Antsla põl-
lumehed mõistsid, et sarnasel 
moel on võimalik hankida ka 
muud kaupa ning müüa seda 
oma inimestele võõra kaup-
mehega võrreldes odavamalt. 
Uuenäolist ettevõtmist ni-
metasid nad Antsla Tarwita-
jate Ühisuseks (Antsla TÜ). 
1917. aastaks oli Eestis 133 
tarbijate ühistut. 7. mail 1917 
asutati koostöö arendamiseks 
katusorganisatsioonina Eesti 
Tarvitajateühisuste Liit. 1919. 
aastal muudeti liidu põhikirja 
ja organisatsioon sai nimeks 
Eesti Tarvitajateühisuste Kes-
kühisus (ETK). Eesti esimesel 
iseseisvusperioodil oli Antsla 
TÜ-l peakauplus Antslas ja 
harukauplused Karulas, Tsoo-
rus, Tagulas, Restus ja Antslas.

1940. aastal ETK riigista-
ti. 3. aprillil 1941 toimunud 
Eesti NSV tarbijate kooperat-
siooni esimesel vabariiklikul 
kongressil nimetati ETK üm-
ber Eesti Tarbijate Koopera-
tiivide Vabariiklikuks Liiduks 
ehk lühendatult ETKVL-iks ja 
selle struktuur viidi vastavus-
se Nõukogude Liidu tarbijate 
kooperatsiooniga. 

15. septembril 1955. aas-
tal asus Antsla Tarbijate 
Kooperatiivi tööle Rolando-
Romeo Kuusik (7.09.1928-
22.10.2013) juhatuse esimehe 
asetäitjana ja alates 1959. aas-
tast juhatuse esimehena. 35 
aastat oli juhtimine siinkandis 
kindlates kätes, mida näitasid 
head töötulemused ETKVL-i 
süsteemis. Lisaks jaekauban-
dusvaldkonnas toimetami-
sele veab Antsla TK iga-aas-
tast Lõuna-Eesti kaubanduse 
suursündmust Hauka Laata. 
Esimesed teated Vana-Antsla 
mõisas toimunud laada koh-
ta pärinevad Vene keisririigi 
ajast. 20. märtsil 1903 hakati 
laata kutsuma Hauka laadaks. 
Eesti esimesel iseseisvusajal 
toimus Hauka laat Antsla ale-
vis. Nõukogude aja alguses 
laata ei toimunud ja hakati 
uuesti korraldama 1960. aas-
tate lõpus. Rolando-Romeo 
Kuusik, kes oli laada üheks 
aluspanijaks, nimetas seda 
ettevõtmist „laiendatud sor-
timendiga kauba müügiks, 
millega kaasneb karneval, 
laadarongkäik, ratsanikud ja 
laadatola”.  

1991. aastal toimus ET-
KVL-i erakorraline kong-
ress, kus taastati nimi ETK 
ehk Eesti Tarbijateühistute 
Keskühistu (lühemalt Eesti 
Tarbijate Keskühistu). Pärast 
Rolanda-Romeo Kuusikut 
juhtis Antsla TÜ Jüri Miks. 
1. juulist 1995 valiti juhtivdi-
rektoriks 29. aastane Roman 
Provotorov. 

29. oktoobril Külale-
he toimetusega kohtumisel 
Roman Provotorov meenu-
tab lühidalt oma elukäiku 
nõnda: „Juurte poolest olen 
Antsla kandi inimene. Elu-
tee algusaastad möödusid 

Sõmerpalu keskuses. Kuni 3. 
klassi kohapeal ja edasi juba 
jätkus haridustee Osula koo-
lis. Pärast seda viis mu tee 
suurlinna, kus jätkasin õpin-
guid Tallinna Ehitus- ja Me-
haanikatehnikumis. Tallinnas 
üritasin alustada ka õpin-
guid Tallinna Pedagoogilises 
Instituudis. Esimese eksami 
tegingi ära. Kuna aga kim-
butama hakkas ajateenistus 
vene sõjaväes, otsustasin siis-
ki õpingute alustamist jätkata 
peale kohustuslikku ajateenis-
tust. Suunamisega tulin tööle 
Võrumaale Wermosse. Pool 
aastat töötasingi siin kuni sü-
giseni. Esimene töökogemus 
kõige huvitavam polnud ja 
seepärast tundsin heameelt, 
et sain sõjaväkke minna. Sõ-
javäest hakkasin kirjutama, et 
saaksin varem ära tulla ja teha 
sisseastumiseksameid Tartu 
Ülikooli. Ära mind siiski va-
rem ei lastud. Naastes koju, 
sain tehnikuna tööle Võru 
Gaasianalüsaatorite tehase 
laboris, kus valmistati meteo-
roloogia seadmeid. Töö juu-
rest anti mulle võimalus viis 
aastat kaugõppes õppida Eesti 
Põllumajanduse Akadeemias 
majandust. Õpingud käisid 
kohapeal kaks nädalat ja siis 
teine osa kuust kodune õpe. 
Vahepeal arenesin edasi ka 
töö juures ja sain kätte insene-
ri paberid ning mind  viidi üle 
turundusosakonda. Tollal läks 
kogu tehase kaup Venemaale. 
Tegelesin peamiselt reklaami 
ja toodangu tutvustamisega. 
Kolm aastat suviti käisin Sak-
samaal Kieli lähistel praktikal 
ning koolilõpu diplomitööks 
oli Saksamaa baasil Eestis 
üleminek väiketaludele. Sak-
samaalt viimaselt praktikalt 
sõitsin koju Estonia parvlaeva 
põhjaminekust päev hiljem. 
Estonia põhjamineku koha 
peal meie laeva meeskond tea-
tas, et oleme nüüd kohas, kus 
see asi juhtus. Tolle reisi ajal 
keegi laeval ei maganud. Kõik 
olid eelnenud päeva õnnetu-
sest ärevuses. Rahvas viibis 
kas baaris või ülemistel tek-
kidel. Keegi oma kajutisse alla 
väga ei tahtnud minna. Koos 
parvlaevaga hukkus ka väga 
palju Võrumaa kandi inimesi 
ja tekkis uusi töökohti. Kandi-
deerisingi Klementi tütarfir-
masse Võru Rõivas ja töötasin 
seal aasta turundus- ja öko-
noomika alal. Seal töötades 
tekkis esimene kontakt Antsla 
TÜ-ga, kui sai tehtud Hauka 

kaupluse töötajatele töörii-
deid. Kui 1995. aastal vabanes 
Antsla TÜ juhi koht, soovitati 
mul kanditeerida. Saatsin va-
jalikud dokumendid. Ega ma 
enne finaali kahe mehe välja-
valitu teate kättesaamist selle-
le väga mõelnudki. Kohtumi-
sel juhatusega nägin ka oma 
konkurenti, kes oli soliidne 
šikis riides olev meesterahvas. 
Maja ees seisis tema väga või-
mas ja kallis auto. Peitsin oma 
auto kusagile nurga taha. Nii 
ta läks. Hiljem kuulsin, et sain 
valituks. Mis olid need eelis-
tuse põhjused, mis dominee-
rivaks said, ma ei teagi. Üks 
juhatuse liikmetest küll on 
rääkinud, et temale meeldis 
minu juures see, et  pole kuna-
gi olnud kommunistliku par-
tei liige. Tema arvas, et kui ik-
kagi juhtida Eesti sellist suurt 
firmat, ei tohiks olla kommu-
nistlikku tausta. Teisest kandi-
daadist tean ma veel niipalju, 
et tal elas Antslas vist ämm 
ja ise oli kusagilt Paide kan-
dist autobaasist. Olen tema 
autot hiljem Antslas seismas 
näinud. Järelikult oli ka temal 
seos Antslaga.”

Roman Provotorov  rää-
gib, et tollal oli Antsla TÜ nii 
võimas, et tegevdirektoril oli 
isegi oma autojuht. Ühistu oli 
suutnud välja ajada defitsiitset 
kaupa ja seega oli väga kasulik 
olla ka ühistu liige. Liikmeid 
oli üle kahe tuhande. Kaup 
meelitas kohale ka lätlasi.

Taasiseseisvunud Eesti 
algusaastad tõid ellu suured 
muudatused.  Uus majan-
dussüsteem kogus alles jõudu. 
Roman Provotorov  analüüsib 
oma esimest ja sellele järgne-
nud tööaastaid Antsla TÜs: 
„Mul puudus oma ettevõtte 
kogemus. Kuklas aga kogu aeg 
tagus mõte – et kui see oleks 
minu ettevõte, mida ma siis 
teeksin. Oli raske aeg. Ühistu 
tegeles  nii kaubanduse kui ka 
tootmisega - toitlustusasutu-
sed, remondi- ja lauatööko-
jad, tisler, autotransport, käidi 
Valga turul. Üle raudtee oli 
käsil piiri tagant toodud vana-
de seadmete ülespanemine, et 
hakata jahu tegema. Tööl oli 
üle 150 inimese. Viisin asja 
küll nii kaugele, kuni hoone 
sai katuse peale ja seadmed 
vihma käest varju alla. Selleks 
ajaks õnnestus nõukogu ära 
veenda, et ühistul pole kasulik 
tegeleda mitmel rindel. Võõ-
ra sissetulnud mehena, kes 
ei tundnud siinseid inimesi, 
nende peresid ega lapsi, oli 
mul lihtne teha muudatusi, 
mis meile on kõige tähtsamad. 
Pangad ei andnud eriti laene. 
Tekitasime ühistu liikmetele 
säästukassa, panustades sel-
lesse oma raha, makstes int-
resse. Teistele eeskujuks pai-
gutasid nii nõukogu liikmed 
kui ka mina esimestena oma 
raha säästukassasse. Tasapisi 
haakusid ka ühistu liikmed 
juurde tulema. Nii suutsime 
kauba eest maksta.

Hästi palju oli väikekaup-
lusi. Kuidagi oli vaja leida 
lahendus, et eristuda. Panus-
tasime kõvasti koolitusele, 
kaupluse väljanägemisele, 

töötajate ühtsele vormile. Hea 
tunne oli, kui suutsid midagi 
ära teha nii, et konkurent kõr-
valt ära kadus. See andis moti-
vatsiooni ja tunnustust, et me 
suudame. 

Võid olla küll ükskõik kui 
efektiivne, aga kui sul pole 
täiendavaid finantsvahen-
deid, on raske edasi minna. 
Oleme kaubanduse kõrvale 
muid objekte kaasa haara-
nud. Kui läks müüki ETK 
leib, otsustasid koos meiega 
mõned ühistud selle ise ära 
osta. Arvestasime, et oleme 
osanikud viis aastat ja siis 
müüme osakud maha. Tehing 
oli niivõrd kasulik, et juba 
aasta pärast tegime osakud 
uuesti rahaks, mille eest ehi-
tasime Valka kaupluse. Selle 
kaupluse ruumid on välja 
renditud juba 15 aastat, mis 
annab meile kõrvalt täien-
davat raha. Tehnoloogia ja 
interneti arenguga võtsime 
kasutusele arvutid. Sellega 
vähenes raamatupidajate arv 
12. inimeselt 1,75 töökohale. 
Tagantjärgi mõeldes saime 
ikkagi jalad alla ja muutusime 
suurest kõiketegijast ühistust 
puhta kaubandusliku suunit-
lusega ettevõtteks. Nüüd on 
meil 57 täiskohta ja osaliste 
kohtadega tööl kokku 70 ini-
mest.” 

Ühistu liikmete arv ta-
sapisi kahaneb. Seoses sääs-
tukaardiga ei ole vaja olla 
ühistu liige. Hüved saadak-
se kätte ilma liikmelisuseta. 
Paljud tarbijate ühistud ongi 
lõpetanud liikmete juurdevõ-
tu. Antsla TÜst lahkub aas-
tas keskmiselt  30-35 liiget 
ja asemele tuleb 5-10 liiget. 
Praegu on Antsla TÜs 1460 
liiget. Dividendide asemel ja-
gatakse neile 10% kasumist 
20-50 euroste kinkekaartide 
näol. Praegu ongi veel viima-
sed päevad võimalus kasutada 
kinkekaarte ühistu oma poo-
didest kauba ostmiseks. Esi-
mesed Aitäh! kaardid jagati 
1. septembril neile, kes osta-
vad oma kauplustest. Samu-
ti maksab ühistu kinni oma 
liikmete säästukaartide kuu 
hooldustasu. 

Alates 2015. aastast võe-
ti kasutusele Eesti Tarbijate 
Keskühistu asemel rahvus-
vaheline ühiskaubanduse 
kaubamärk Coop. Coopi süs-
teemis jooksevad kõik and-
med kokku. Nõnda on hea 
jälgida kui üks on milleski 
efektiivsem. Saab uurida, kui-
das ta need head tulemused 
kätte on saanud. Roman Pro-
votorov toob näite, et Räpina 
TÜ-l oli eelnevalt juba säästu-
panga süsteem olemas. Läks 
kohale ja uuris süsteemi tööd. 
Sa pole üksi, on võimalus õp-
pida ja tulemusi ära kasutada. 
Antsla TÜ oli esimesi, kes 
haaras kinni võimalusest asu-
da Coop Panga aktsionäriks. 
Kui saadi  teada, et Mosk-
vas asuv Eesti Krediidipan-
ga omanik tahab sellest lahti 
saada, oli soodne võimalus 
oma panga loomiseks. Roman 
Provotorov on kolm aastat 
olnud Coopi nõukogus ja on 
ka nüüd edasi. Pangal läheb 

Antsla Tarbijate Ühistu ettenägelik 
majandamine on üks edu pantidest

Cathlen Haugasel on piisavalt  
pealehakkamist ja julgust

Roman Provotorov.
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2018. aasta 22. veebruaril an-
dis riigihalduse minister väl-
ja „Hajaasustuse programm” 
määruse, mille kehtivuseks 
oli esialgu määratud üks aasta 
nagu varasematel aastatelgi. 
Kuigi hajaasustuse programm 
kutsuti ellu Võrumaal juba 
2008. aastal, tehti igal aastal 
selle elluviimiseks täiendusi ja 
muudatusi. Viimane praegu 
kehtiv määrus ja Riigi teatajas 
avaldatud redaktsioon tehti 13. 
detsembril 2019. aastal. Haja-
asustuse programmi eesmärk 
on tagada hajaasustusega maa-
piirkondades elavatele pere-
dele head elutingimused ning 
seeläbi aidata kaasa elanike 
arvu püsimisele hajaasustuse-
ga maapiirkondades. Eesmär-
gi saavutamiseks toetatakse 
programmist majapidamiste 
veevarustussüsteemide, kana-
lisatsioonisüsteemide, juurde-
pääsuteede ning autonoomse-
te elektrisüsteemidega seotud 
tegevusi. Külalehe toimetus 
kohtus 6. oktoobril Antsla valla 
majandusnõunik Rain Ruusa-
ga, et uurida lähemalt, kuidas 
on kulgenud programmi ellu-
viimine siinses vallas.

Hajaasustuse programm 
oli alguses ellu kutsutud maa-
piirkonnas joogivee kättesaa-
davuse tagamiseks. Tol korral 
olid eelistatud eeskätt lastega 
pered. 2013. aastast said taot-
leda kõik, kellel oli 1. jaanuari 
seisuga valla sissekirjutus ja 
programm laienes nii kanali-
satsiooni kui ka juurdepääsu 
teede osas. Samuti hakati toe-

tama autonoomsete elektrisüs-
teemide paigaldamist. Viimast 
kuni tänaseni Antsla vallas 
siiski kasutatud pole. Põhili-
selt taotletakse toetust veevär-
gi rajamiseks, sealhulgas uute 
ehitamiseks, renoveerimiseks, 
puurkaevudeks, veetrassi vii-
miseks majani ja ka puhas-
tusseadmete väljaehitamiseks. 
Kanalisatsiooniks taotletakse 
toetust kas imbväljaku, septiku 
- või omapuhasti paigalduseks. 
Samas nii vee kui kanalisat-
siooni puhul on võimalus riigi- 
ja vallapoolse ühisabiga luua 
ühendus liitumiseks linna või 
tiheasustuses asuva ühisvee-
värgiga. Taotleja ise aga peab 
asuma hajaasustuses. Majasis-
test töödest rahastatakse ainult 
puhastusseadmete paigalda-
mist.

Hajaasustusprogrammist 
toetuse saamine kuulutatakse 
välja talvel. Pärast teate tea-
tavakstegemist on 40 päeva 
aega taotluse ettevalmistami-
seks. Taotluses peavad olema 
tagatud etteantud tingimused. 
Ettekirjutistest kõige tähtsam 
on, et taotleja oleks kinnistu-
le sissekirjutatud 1. jaanuari 
seisuga. Ära tuleb märkida ka 
põhjus, kas joogivesi puudub 
või on see halb, kanalisatsiooni 
vajadus ja kas on alaealisi lap-
si perekonnas. Kindlasti peab 
olema võetud kaks hinnapak-
kumist neilt, kes on nõus selle 
töö ära tegema ja neist välja 
valima ühe endale sobivama. 
Pärast kokkulepitud tähtaja 
lõppu on vallal aega 40 tööpäe-

va taotlust menetleda. Selleks 
on moodustatud hindamis-
komisjon, kes vajadusel teeb 
ka kodukülastusi. Komisjoni 
töötulemusena valmib taotle-
jate pingerida. Rahuldatakse 
need soovijad, kes mahuvad 
etteantud tingimustesse ja kelle 
keskmine hindamispunktide 
arv ületab 2,5 punkti. Kui vaja-
lik punktide arv käes, saadakse 
positiivne vastus ja läheb edasi 
rahastamise saajate nimekir-
ja. Viimasel ajal on kasvanud 
vajadus kanalisatsiooni välja-
ehitamiseks, kuna veesüstee-
mid on hakanud korda saama. 
Kodu juurde viivate teeosade 
kordategemist tuleb ette vä-
hem. Möödunud aastal läks 
52. taotlusest 23 rahastusele. 
Sel aastal 29 taotlusest kaks ei 
vastanud nõuetele. Kahel puu-
dusid sissekirjutused ja 14. jät-
kus ainult toetusraha. Toetuste 
kogusumma oleneb valla jõud-
lusest, sest rahastamisele mi-
nevatest projektidest tasub 1/3 
osa inimene, 1/3 osa omavalit-
sus ja 1/3 osa riik. Nii näiteks 
sel aastal oli vallal selleks eelar-
ves 30 000 eurot. Kuna aga riik 
eraldas 25 700, kasutas vald 
siiski kogu oma summa, täien-
dades riigipoolset osa omast 
vahendist. Riigipoolne jõud-
lus on iga aastaga vähenenud. 
Kui eelmised aastad arveldas 
riik valdade lõikes, siis nüüd 
kantakse üldsumma maakon-
dade baasil ning valda laekuv 
summa sõltub suurel määral 
maakonna seesmisest jagune-
misest. Õnneks väga suuri nih-

keid üldiselt pole olnud.
Positiivne otsus käes, on 

inimesel aega neli kuud teha 
ettevalmistusi lepingu sõlmi-
miseks. Selle aja jooksul tuleb 
näiteks vajadusel naabritega 
sõlmida servituudid, puurkae-
vude puhul projekteerimise ja 
ehitusloa vajadus. Kõik eelnev 
peab olema ehitusregistrisse 
kantud välja arvatud eratee, mis 
kulgeb taotleja enda kinnistul. 
Kui vallavalitsus on omapoolse 
hinnangu teinud, saadetakse 
rahandusministeeriumile kok-
kuvõte hinnatud objektidest ja 

kui suures mahus vald garan-
teerib omapoolse osa. Sellele 
järgnevalt kümne päeva jook-
sul teeb rahandusministeerium 
oma otsuse ja kannab toetus-
summa vallale üle. Toetusraha-
dega ühele poole jõutud, sõl-
mitakse inimesega leping ning 
kantakse üle ka taotleja kontole 
nii valla kui ka riigipoolse raha. 
Antsla vallas antakse toetusra-
hast lepingujärgselt 90% kätte 
kohe pärast lepingu sõlmimist, 
10 % siis, kui aruanne on kin-
nitatud. Paljudes valdades an-
takse kohe kogu summa kätte, 

kuid on tekkinud ka problee-
mid aruande esitamistega. 
Need, kes jõudsid 2020. aastal 
rahastuseni, peavad 2021. aas-
ta oktoobri kuu lõpuks oma 
tööd ka tehtud saama, millele 
järgneb ühekuune aruande esi-
tamise vajadus. Vald esitab iga 
aasta 20. jaanuariks omapoolse 
vahearuande rahade liikumise 
kohta.

Hajaasustuse programmi 
kaudu rahastuse kättesaamine 
on igal taotlejal kulgenud eri-
nevalt. 

(Järg 4. lk)

plaanipäraselt ja on edasi liiku-
nud 30-40 % tõusuga. 

Antslasse uue kaupluse 
ehitamise idee on kogu aeg 
olnud. Roman Provotorov rää-
gib, et Coopi andmesüsteemis 
on näha, kus inimesed kaupa 
ostavad. Paljud käivad Võru 
Maksimarketis. Ilma kaasaegse 
kaupluseta on raske konkuree-
rida. Kunagi laiendati Hauka 
kauplus 200 ruutmeetrilt 300le. 
Toona oli see suur sõna, kuid 
nüüd ollakse jälle jalgu jäänud. 
Väikestest kauplustest head tu-
lemit kuidagi kätte ei saa. Nii 
sundiski klientide ja ühistu 
vajadus kokku seda sammu as-

tuma. Asukohti, kuhu kauplus 
ehitada, oli mitmeid. Üks neist 
Hauka territooriumi laienda-
mine. Samal krundil laiendusi 
teha ja samal ajal ka kauplust 
lahti hoida polnud realistlik. 
Omavalitsuste liitumise ajal 
hõigati välja, et kui säilitatakse 
väikevalla iseseisvus, hakatak-
se Antslas kaubandust laien-
dama. Maakonna suuruses 
vallas poleks oldud huvitatud 
siinsete laienemistega. Praegu-
se omavalitsusega on hea koos-
töö. Uue kaupluse ehitamiseks 
on läbi viidud maadevahetus, 
tehtud täiendavad parkla ka-
sutusõigused, kahepeale teh-

tud vihmavee ärajuhtimine ja 
parkla valgustus. Ära kasuta-
takse kõik tekkivad võimalu-
sed. Koos kogukonnaga tegut-
semine on kasulikum. Ühistul 
muidugi Tartusse või Tallinna 
kaupluse ehitamine oleks ga-
ranteerinud täiendava kasu-
mi. Antslasse suure kaupluse 
tegemisega tuleb kasum sor-
timendi suurendamise kaudu 
või ka nende klientide arvelt, 
kes varem Võrus käisid. Praegu 
Antslasse rohkem rahvast tule-
mas ei ole näha. Nõukogu aga 
oli kindlat meelt, et ühistu on 
Antsla inimeste jaoks.

Antslasse Coopi Kon-

sumi ehitamisega ollakse 
graafikus. Ehitajad annavad 
1. detsembril tehtud töö üle. 
Paralleelselt sätitakse sisse 
seadmeid ja infotehnoloogiat. 
Kuna on jõuluaeg, siis vanad 
kauplused teevad jõulumüüki. 
Uus kauplus on kavas avada 
14. jaanuaril. Roman Provo-
torovi jutust saame teada, et 
efektiivsust silmas pidades on 
Antsla Konsumis kavandatud 
kaasaegseid energiasäästmise 
võimalusi. Külmseadmetest 
eralduv soojus suunatakse 
põrandakütteks, välisenergia 
kättesaamiseks paigaldatakse 
päikesepaneelid. Kui ilm läheb 
väga külmaks, lülitatakse sisse 
täiendavalt keskküte. Huvi-
tav on kogeda, kuidas kauplus 
nõnda suudab toimida. Ilma 
suuremate probleemideta on 
planeeritud kauplus kestma 50 
aastat. Tsooru kauplus oli uue-
le poele justkui katsejäneseks. 
Seal katsetati ära kõik efektiiv-
suse lahendused (kassa, külm-
seadmed). See oli heaks eelne-
vaks kogemuseks, õpiti palju 
ja nüüd on parem Antslas ehi-
tada. Siiski peab olema valmis 
ettenägematuteks olukorda-
deks. 2008-2009 aasta kriis oli 
väga raske. Käibed kadusid. 
Valga kaupluse renditulu hoi-
dis ära kõige hullema. Lisaks 
renditulule on arvestatud ka 
uue kauplusega kaasnenud 
kulud katta Coop Panga divi-
dendidest, samuti on veel va-
hendeid, mis vajadusel annab 
rahaks teha. Seega on ühistul 
rasva tagavaraks kogutud. 

Kogu aeg peab olema näge-
mus, kuhu tahetakse jõuda ja 
hoidma kogutud reserve.

Peale Antsla Konsumi val-
mimist jätkab Tare kauplus 
tegevust oma nišis, pakkudes 
kiiret ostuvõimalust nii va-
rajastele kui hilistele klienti-
dele. Pakleri, Hauka Konsu-
mi, Antsla AjaO ning Linda 
kaupluse tegevus koondatakse 
uude kauplusesse. Hoolimata 
kaupluste arvu vähenemisest 
suureneb müügipind 57%, mis 
võimaldab oluliselt laiendada 
kaubavalikut nii toidu- kui 
ka tööstuskaupade osas ning 
pakkuda rohkem sooduskam-
paaniaid, mis omakorda aitab 
alandada ostukorvi hinda. 
Samuti suureneb uues Antsla 
Konsumis ostumugavus, sest 
klient saab valida, kas soovib 
kasutada tavapärast kassat 
klienditeenindajaga, maksta 
iseteeninduskassas või kasu-
tada ostudeks nutikassa pulti. 
Oluline on ka see, et parane-
vad töötajate töötingimused. 
Praegu tundub, et Linda pood 
saab siiski edasi tegutseda. Lä-
birääkimised käivad eraisiku 
tasandil ja temale ollakse nõus 
sümboolse hinnaga kõik sead-
med üle andma. 

Uue kaupluse avamisel 
valulisi koondamisi ei tule. 
Roman Provotorov selgitab, 
et töötajatega on väga pikalt 
ette räägitud, suheldud. Töö-
suhted on kokku lepitud ka-
hepoolselt. Paljud neist on 
nõus ise loobuma edaspidisest 
töötamisest ja nõus vajadu-

sel alati appi tulema. Kauplus 
saab lahti olema kella 9-21ni. 
Pigem suurem probleem saab 
olema ruumidega, mis vabaks 
jäävad. Vallavalitsusel on ole-
mas huvi Paklerisse linnaraa-
matukogu tuua. Noortekes-
kus on juba  kolm-neli aastat 
ühistu pinnal. Omavalitsus 
kasutab ruume nullrendiga. 
Makstakse ainult elektri ja 
küttekulu eest. Ühistu kon-
tor jääb omale kohale. Ühistu 
juht lisab, et optimismi tegut-
semiseks jätkub niikaua kui 
Antslasse jääb omavalitsus, 
kes kohalike inimeste vastu 
huvi tunneb ja säilub gümnaa-
sium. Kui inimeste elu läheb 
raskemaks, läheb raskemaks 
ka ühistul. Head tulevikuvaa-
det annavad viimaste aastate 
maanteeameti,valla ja ühistu 
investeeringud. Uue kaupluse 
projekteerimisel oli sooviks, 
et see poleks väljanägemiselt 
lihtne karp, vaid sobituks lin-
nakeskkonda. Selleks ongi 
kaupluse katus nõnda terava-
harjaline ja arvestatud on ka 
fassaadi värvitoonidega. Tänu 
toimunud suurtele muudatus-
tele on Antsla niipalju muutu-
nud. Annab tunde, et start on 
antud. 

Külalehe toimetusega vest-
lust lõpetades lisab Roman 
Provotorov, et kuna ühistu on 
oma rahvale, siis võib julgelt 
pöörduda kaupluse juhataja 
poole oma ettepanekutega, kes 
info edastab. Suhtleme vastas-
tikku ja omalt poolt püüame 
igati rahva soove rahuldada. 

Hajaasustuse programmi eesmärk on maapiirkondades  
elutingimuste parandamine

Leonhard Kasak Luhametsa külas unistas kolmkümmend aastat tee kordasaamisest nii, et koju 
pääseks autoga ka teede lagunemise ajal. Tänu hajaasustuse programmi toetusele on tee nüüd 
aastaringselt sõidetav ja üks mure vähem. Vajadusel pääseb abi alati õueni välja.

Roman Provotorov jälgimas uue kaupluse valmimist.
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Külaleht koos küsimuste 
koostaja Ene Viimsega annab 
interneti vahendusel võima-
luse mälumängus kaasa lüüa 
kõigil lehelugejatel. Vastused 
tuleb saata Külalehe ilmumise 
järgmise kuu 20. kuupäevaks 
toimetuse postkasti. Lehes il-
munud viiele küsimusele kõi-
gi vastanute vahel, sõltumata 
vastuse õigsuses, loositakse 
välja auhind. Novembri kuus 
on selleks raamat „100 aastat 
Lepistu koolimaja Võrumaal”. 
Pärast viit küsimustevooru 
kuulutatakse välja võitja mä-
lumängur, kellele on auhin-
naks Värska 100-eurone kin-
kekaart.  

1. Gustav Vaher on mee-
nutanud 1926 a Eesti Spor-
dilehes „Ta ei mõistnud oma 
õpilastega nalja, ta oli nõud-
lik ja vali õpetaja. Tema poolt 
näidatud võtteid pidi läbi vii-
dama absoluutse puhtusega. 
Tal oli treeningul püksirihm 
kaasas ja kui mõni mees liiga 
saamatu oli, pea näidatut kin-
ni ei võtnud, aitas püksirihm 
õpetust mõjuvalt täienda-
da. Eriti sai seda tihti Aberg 
maitsta“. Kes on see karm 
õpetaja, kellele on püstita-
tud ausammas sünnilinna?

2. Seda ajakirja annab väl-
ja MTÜ Väärt Vanad Võtted. 
Äsja ilmus 22 põhinumber 
(selle aasta 3.). Kaheksaliik-
melisest toimetuse kollee-
giumist on kõige tuntumad 
Elo Lutsepp ja Liisa-Ly Pa-
kosta. Kuidas nimetatakse 
seda ajakirja, mille hiljuti 
ilmunud erinumber kannab 
nime Kopli?

3. Kui arhitekt torni mõt-
ted paberile pani, lisas ta sin-
na endale korteri, kus saaks 
kuulsaid külalisi vastu võt-
ta. Nii on seal käinud teiste 
hulgas Thomas Alva Edison. 
Praeguseks on korter avatud 
külastajatele ning soovi kor-
ral saab sinna minna ekskur-
sioonile. Hitler käskis küll 
selle torni maha lõhkuda, 
kuid seda käsku ei viidud ku-
nagi täide. Millisest tornist 
on jutt?

4. 1879 aastal maalis ta 
Tallinna Kaarli kirku eesti 
kogudusele kingituseks fres-
ko „Tulge minu juurde”. Selle 
suuremõõtmelise töö tegi ta 
väga kiiresti ja tasuta. Ta on 
üks eesti rahvusliku kunsti 
rajajaid. Suurema osa elust 
veetis Eestist eemal, põhili-
selt Peterburis. Kes on kunst-
nik?

5. Londoni teatritel olid 
mõned aastasajad tagasi ta-
vaks edastada teatrisõprade-
le teateid lippudega. Teatrile 
heisati kas mustad, valged või 
punased lipud. Mida nende 
lippudega teada anti?

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

Mälumäng

LEONHARD  
Luhametsa külast. 
Maja juurest suure teeni on 
paarsada meetrit. Tee on lee-
teid täis ja kolhoosi ajal veda-
sin ise teele aukudesse igasugu 
täidiseid. Kui jäin pensionile, 
see võimalus puudus ja nõn-
da muutus tee kolmekümne 
aastaga järjest hullemaks. 
Ülemöödunud aastal kurtsin 
külla tulnud Tsooru rahva-
maja juhatajale tee problee-
mi. Ta soovitas vallavalitsusse 
avaldus kirjutada. Õnneks oli 
samal ajal külas mul ka poeg, 
kes asuski kirjavahetust pi-
dama ja asju ajama. Milliste 
raskustega see kulges, ma pole 
kursis, kuid tee sain korda. Ise 
ma enam suurt õues liikuda 
ei jõua, kuid nüüd saavad igal 
ajal mulle koju sõita nii abi-
andjad kui ka külalised.

KÜSITLUS: Kust saite teada hajaasustuse programmist ja kuidas kulges raha taotlemine?

KRISTA Tsooru külast. 
Hajaasustuse programmist 
olin varem kuulnud tuttavate 
käest ja olime kodus sellele 
mõelnud. Tõuke taotlemiseks 
andis töökaaslase jutt, kes just 
aitas ühel luhametsa küla ela-
nikul neid taotlusepabereid 
vormistada. Temalt saingi 

teada, kuidas toimida ning 
soovitas kindlasti avaldus 
kirjutada. Edaspidine kulges 
koos vallavalitsuse abiga päris 
ladusalt. Ka tööde teostaja oli 
väga hoolas. Nii õnnestuski 
möödunud aastal enne suuri 
sügisvihmu tee korda saada ja 
ilusti koju pääseda. Ka aruan-
de tegemine oli meile täiesti 
võimetekohane.

MAIE Viirapalu külast. 
Šahtkaevus on mul 19 rõngast 
kuid kaev on suuremast ajast 
tühi. Programmist lugesin 
valla lehest ja esitasin ka taot-
luse. Kõik paberid sain ilusti 
korda, kuid anti eitav vastus. 
Leian, et igal majapidamisel 
peaks ikka oma kodu juures 
joogivesi kätte saadav olema. 
Mitme peale kaevu tegemise 
korral peab väga hea omava-
heline klapp olema. Sel aastal 

jäin hiljaks uue taotluse and-
misega, kuid järgmisel aastal 
proovin kindlasti uuesti.

LAINE Tsooru külast 
taotles möödunud aastal toe-
tust puurkaevu tegemiseks, 
kuid sai eitava vastuse. Sellel 

aastal esitatud avaldus rahul-
dati.

JAAN Roosiku külast 
taotles eelmisel aastal puur-
kaevu tegemiseks toetust. Sai 
positiivse vastuse, kuid toe-
tusraha ei jagunud. 

LAURI Mähkli külast 
on otsustanud puurkaevu teha 
naabriga kahe peale ja sai sel 
aastal ka rahastuse.

SIRJE Antsu külast 
koos kahe naabriga soovisid 
eelmisel aastal igaüks omale 
puurkaevu, kuid ei rahastatud. 
Sel aastal taotlesid kolmekesi 
koos ühe puurkaevu tegemi-
seks toetust ja said selleks ka 
abiraha.

(Algus 3. lk)

Mõned on pidanud taotlust kir-
jutama isegi kolmel aastal, enne 
kui on eesmärgini jõudnud. 
Antsla vald pole senini kogenud 
„sulipanekut”, abirahaga on ehi-
tatud hoopis midagi muud. Ena-
muses projektidest on suudetud 
ilusti ellu viia. Mõistetav on ini-
meste pahameel, kui saadakse ei-
tav vastus. Eitava vastuse võib ka 
põhjustada taotluse lahtikirjuta-
mine. Mõni on teinud selle paari 
lausega, teine aga kirjeldab vaja-
duse pikalt lahti. Samuti on küll 
ka kõik sissekirjutusega korras, 
kuid ise elatakse reaalselt mujal. 
Kinnistut kasutatakse suviti ja 
ettevalmistusi tehakse põhjusega 
soovist kunagi tulevikus maale 
elama asuda. Sellise käitumise 
arvelt kannatab see kes reaalselt 
igapäevaselt elab maal. Maal kas-
vab vanemate inimeste osakaal. 
Üksikutel vanematel inimestel 
tekib raskusi paberimajanduse-
ga ja nad ei tulegi abi küsima. 
Küsida tasub ikkagi. Majan-
dusnõunik Rain Ruusa ütleb, et 
on mõnel isegi aidanud paberi 
ära täita ja nõu andnud. Kaks 
hinnapakkumist tuleb inimesel 
siiski ise võtta ja läbi mõelda, 
kes neist tegijatest temale kõige 
sobivam on. Vallaametnik näeb 
ringi sõites, et riigipoolse abi-
programmi järgi vajadus on, sest 
paljudel pole seda raha korraga 
välja käia. Hajaasustuseprog-
rammi ilmumise algusaastatel 
tutvustati rahvakoosolekutel uut 
süsteemi. Peagi kogemus näitas, 
et lõpuks ikkagi tuli nõustada 
ühekaupa. Andmed kõik lähe-
vad avalikustamisele ja inimesed 
on programmist teadlikud ning 
tunnevad aastaringselt huvi sel-
le avanemise kohta. Kõige enam 
saab siiski infot anda veebruari 
kuu alguses. Nii saab varakult 
külmal ajal paberid korda teha ja 
suvel juba töödega alustada.

Hajaasustuse 
programmi  
eesmärk on maa-
piirkondades 
elutingimuste 
parandamine

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles 
Külalehele hajaasustusprogrammist 
rääkides: „Elu Tallinnas, Tartus või Pär-
nus on väga erinev elust Antslast või 
Karksi-Nuiast. Probleemid ja võima-
lused on hoopis teised. Hea elukvali-
teet peaks aga olema tagatud igas Eesti 
nurgas. Seetõttu ulatab riik läbi erine-
vate toetuste abikäe piirkondadele, mis 
vajavad lisatuge. Ärge kõhelge seda abi 
küsimast, see on teie õigus!”

Eesti üks omapärasid on alati olnud 
hõre rahvastik, mis annab igaühele ko-
duõuel vaba ruumi hingata. See ei tä-
henda, et meil ei oleks ka linnu ja linna-
kultuuri, keskplatse ja laatu – kuid oma 
tuba ja oma luba on alati oluline olnud. 
See on loonud meile meie omapärase, 
mõtiskleva kultuuri. Kuigi mõned arva-
vad, et võiks Tallinna külje alla ehitada 
paar mammutühiselamut, mammut-
haigla ja mammutkooli, et siis kõik mil-
jon ja kolmsada tuhat sinna elama pan-
na ja muu puutumatuks metsaks jätta, ei ole seda seni õnneks juhtunud. Viimasel ajal isegi vastupidi: selleks, et igaüks saaks 
soovi korral jääda elama sinna kuhu ta tahab, on riik isegi abiprogramme välja mõelnud.

Üks nendest ongi hajaasustuse programm. See lähtub eelduselt, et inimlikuks eluks on teatud hüved vajalikud ja ühiselt 
peame tagama selle, et need oleks kõigile kättesaadavad. Misjaoks meile üldse riiki, kui see ei taga pensionit, elementaarset 
toasooja või ka veevarustust? Ei, riik peab jälgima, et ka maakohtades, kus inimesed ei ela tihedalt koos, oleks kättesaadav 
elementaarselt hea elu, mida linnas on kiirem ja odavam pakkuda. Hajaasustuse programmist tagatakse joogivee, kanalisat-
siooni, aastaringse ligipääsutee ja iseseisva elektrisüsteemi jagamist (majapidamistele, kes elektrivõrguga liitunud pole).

Kahjuks ei ole programm muidugi nii suur, et kohe igal aastal kõik soovijad alati raha saaksid, sest riigieelarve on paraku 
piiratud. Kuid kuna see programm on pika-ajaline, siis loodetavasti jõuame siiski ka olukorda, kus igal majapidamisel on hea 
kvaliteediga vesi, heitvee kanaliseerimissüsteem, mugav ligipääs ka talvises lumes või sügiseses poris, ning keegi ei peaks 
elama elektrita.

Kuid mida taotlust kirjutades silmas pidada?
· Taotlust saab esitada 17. veebruarist kuni 17. aprillini Antsla vallale. Veebruariks otsustab vald ka, millised valdkonnad 

ja inimeste grupid (nt üksikud pensionärid või paljulapselised pered jne) on igal aastal eriti prioriteetsed (milliste grup-
pide vajadus just sel aastal on suurem).

· Esitada tuleb taotlusvorm, eelarve, tegevuste kirjeldus, kaks võrdlevat hinnapakkumist, oma/kaasrahastamist kinnitav 
garantiikiri. Kui rajatav süsteem (vesi, kanalisatsioon, elekter) läbivad mitut kinnistut, siis notariaalne kinnitus kokkule-
pe reaalservituudi seadmiseks (et teiste kinnistute omanikud on nõus, et nende maalt rajatis läbi läheb). Kui tegemist on 
joogivee kvaliteedi parandamisega, siis ka olemasoleva kvaliteedi analüüs (näitamaks, et olemasoleva vee kvaliteet on 
kehv). Kõikide vajalike dokumentide põhjad saab kätte internetist (https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/
elukeskkond/hajaasustuse-programm), aga ka vallast.

· Antsla vallas töötab majandusnõunik, kes annab vajadusel ka nõu, kuidas ja milliseid pabereid täita. Praegu teeb seda 
tööd Rain Ruusa.

· Taotlusi hindab Antsla valla kohalik komisjon, kõik esitatud projektid pannakse pingeritta. Hinne pannaks nelja tunnuse 
alusel: 1) investeeringu vajalikkus ja tulude/kulude põhjendatus, 30% hindest 2) alla 18-aastaste ning valla prioriteetse-
te sihtrühmade arv majapidamises, 20% hindest 3) toetuse suurus kasusaaja kohta, 10% hindest 4) laheneva kitsaskoha 
olulisus 40% hindest.

· Seega, 70% hindest kujuneb selle alusel kui suur on probleem, kas probleemi lahendamiseks on mõeldud välja mõistlik 
viis ja selle eelarvel on hea põhjendus. 30% kujuneb selle põhjal, milline on majapidamise koosseis ja kui palju inimesi 
sellest projektist kasu saab.  See tähendab, et kui üksikus talus ikka enam üldse joogivett ei ole, siis uue kaevu kaeva-
mine saab ilmselt päris kõrge hinde, ka siis, kui seal elab üks inimene. Kui on aga kaks üksikut talu, aga ühes elavad 
vanemaga koos veel kolm väikest last, siis eelistatakse kõigepealt neid.

· Kuna pingeread sõltuvad sellest, kes parasjagu taotlusi esitab, ei tasu meelt heita, kui esimesel aastal kohe ei õnnestu. 
Järgmine kord võib olla juba teisiti!

Miks loodi hajaasustusprogramm?

Jaak Aab.


