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Hea Antsla inimene!
11. kuni 17. oktoobrini 2021 saab valida uue vallavo-
likogu liikmeid, otsustamaks, milline saab meie valla 
juhtimine järgmise nelja aasta jooksul olema. Kas kõik 
läheb vanamoodi edasi või tulevad muutused, uued 
inimesed, uus hingamine? See valik on sinu käes ja 
sinu teha!

Püüame siin lehes anda ülevaate sellest, mida vali-
misliidu „Koduvald“ kandidaadid planeerivad – kõigil 
on oma ettepanekud ning oma valdkonnad, kuhu just 
nemad lubavad oma energia panna. Kuid üks on kindel 
kõigi puhul: otsuseid tahetakse teha nii, et need oleksid 
kasulikud tavalisele vallakodanikule. Meie seisame sinu 
eest, sinu heaolu, sinu tervise, sinu tuleviku eest! Vaa-
tamata sellele, et isegi meie väikses vallas ei pruugi me 
igat ühte isegi sügavalt tunda, nii nagu me ise tänaval 
kampaaniat tehes oleme avastanud, lubame, et valituks 
saades püüame jõuda maksimaalselt paljude inimeste-
ni.

Me ei kõnele siin lehes ainult konkreetsetest sam-
mudest, mida tuleb ära teha (kuigi ka neist!), vaid 
püüame anda ka visiooni. Kõik meie sammud lähtuvad 
ühest mõttest: kodanike elukvaliteet peab tõusma, ter-
vena elatud aastate arv peab pikenema. Antslast peab 
saama koht, kus tööinimene leiab töö, kus ostujõud ei 
kahane vaid kasvab ning kus tegelikult on ka aega pe-
rega aega veeta. Kus on metsi, kus seenel käia, kus on 
puhtaid järvi kus ujuda ning kus teed-tänavad on läbi-
tavad nii suvel kui talvel. 

Me tahame, et vald oleks koht, kus kodanikke pä-
riselt kaasatakse, mitte ainult moe pärast, nagu juhtus 
näiteks Tsooru järvesaare juhtumis. Halvasti teavitatud 
avalik koosolek ei ole kaasamine, kui mingi tegevuse 
tõttu kannatavad isikud sellest teada ei saa. Kui keegi 
soovib avalikul alal tegutseda ettevõtlusega, siis tuleb 
tal ümbritsevate inimestega läbi rääkida. Selle asemel, 
et jõuga ning seadust väänates otsuseid läbi suruda, 
oleks vald pidanud päriselt kõigi asjassepuutuvatega 
maha istuma ja küsima: kas ettevõtja saab tekkivat kära 
teile kuidagi korvata? Kas seda ettevõtet on ehk kuskil 
mujal meie vallas võimalik teha? Kindlasti oleks leitud 
lahendus. Ka kohus otsustas: vald peab tegelikult tööd 
tegema. Inimestega rääkima. Võimalikke keskkonna-
kahjusid hindama. Ainult ilusate silmade eest maad 
rendile anda ei saa.

Seesugune kaasamine tegelikult võimaldaks meie 
inimeste ettevõtlikule meelele palju rohkem rakendust 
leida. Kõneleme ka täiesti teistsugusest juhtumist, kus 
töökas inimene sai majavanemast haldusfirma juhiks. 
Jah, riigi poolt loodud ühistu juhtimine oli hirmutav. 
Kuid siis osutus, et kui käed üles käärida ja tegutsema 
hakata, siis võib nii hästi välja tulla, et teisedki abi küsi-
vad. Kutsume kõiki üles seda eeskuju jälgima: kindlasti 
on midagi, mida sa eriti hästi teha oskad, miks mitte 
seda oskust teistegi hüvanguks rakendama. 

Arvame, et vald peaks seesugust mikroettevõtlust 
eriti soodustama, nii ettevõtluskoolitustega kui alusta-
miseks raha leidmisega – kas vahendades riigi abiprog-
ramme ja garantiisid või aidates ise ja otse. Ja loomu-
likult olema vahendajaks kõikvõimalikke probleemide 
puhul: arvame, et vallas võiks olla nii ettevõtluskoda kui 
töötajate ombudsman, kes aitaks meie valla ettevõtlusel 
olla igapäevaelu toetav osa, kus ühe inimese kasu toob 
ka ühiskonna kasu, mitte ei võta teistelt tükki ära.

Kui Sina tahad, et vallas asjad muutuksid, kui Sina 
tahad, et meie vald oleks näoga inimeste poole: töötaja-
te ja ettevõtjate, noorte ja pensionäride, meeste ja naiste, 
kõigi kodanike poole, siis tule valima ning vali inime-
sed, kes päriselt tahavad seda muutust tuua. Inimeste 
poolt, kes seisavad Sinu eest!

Raivo Vallner

Kõige olulisem on, et Antsla val-
las oleks hea elada. Neil, kes siin 
elavad täna, aga ka neil, kes ela-
vad tulevikus – meie lastel ja las-
telastel. Seega tuleb vallajuhtidel 
oma põhjatäheks seada inimeste 
elukvaliteedi edendamine: tuleb 
töötada selle nimel, et inimestele 
jääks rohkem raha kätte ning neil 
oleks ka vaba aega perekonna 
jaoks, et asutataks uusi ettevõt-
teid ja tekiks uusi töökohti. Valla 
juhtimise edu tuleb aga mõõta 
objektiivsetes näitajates: kas ter-
velt elatud aastate arv pikeneb, 
kas töökohti tuleb juurde, kas 
ostujõud kasvab, kas kultuuriüri-
tusi päriselt külastatakse jne.

Seesugustele objektiivsete-
le kriteeriumitele otsa vaadates 
saab meie valla viimase viie-
teistkümne aasta osas küll ainult 
ohata. Inimesi on jäänud pide-
valt vähemaks, tasuvaid töökohti 
napib ja keskmine palk jääb alla 
Eesti keskmisele. Oma arengus 
longime teiste omavalitsuste sa-
bas. Meil on vaja saavutada uus 
hingamine, koos uute ideede ja 
uute inimestega. Juba sõtkutud 
rajal on küll hea astuda, aga kui 
see ainult ringiratast viib, siis ku-
hugi välja ei jõua. Kätte on jõud-
nud aeg teha otsustavaid muutu-
si ning saada kodanikukeskses 
uuendusmeelsuses teistele ees-
kujuks.

Ei tohi karta konkreetse-
te eesmärkide paikapanemist. 
Mina alustaksin Antsla uut val-
lavalitsust näiteks eesmärgiga, 
et järgneva nelja aasta jooksul 
tuleb luua siia vähemalt 50 uut 

töökohta. Eelkõige peaksid need 
olema selget lisandväärtust loo-
vad töökohad, kasutades ära 
meie vallakodanike kahtlematult 
ettevõtlikku meelt ja head fan-
taasiat. Vald saab töökohti loova-
tele investeeringutele kaasa aida-
ta, pakkudes näiteks täiendavaid 
garantiisid ettevõtluse alustami-
sel, toetades üldkulude vähen-
damisega või ka otseselt rahalise 
panusega. Selle abi vastutasuks 
peab ettevõte looma teatud arvu 
uusi töökohti. Saame abistada ka 
tööjõu koolitamise juures, lisa-
des kooli vabaainetena ettevõt-
lusõpet või teatud ametioskuste 
omandamist. Miks mitte tuua 
Antslasse ka mõne riigiasutuste 
osakond, renoveerides selle jaoks 
mõni meie valla arhitektuurili-
selt eriti silmapaistev hoone? 

Pean töökohtadele kesken-
dumist just seepärast oluliseks, 
et just elava majanduselu kaas-
mõjul saame endale tegelikult 
lubada kõiki kohalikke ja üliva-
jalikke hüvesid: : kodulähedane 
lasteaia- ja kooliharidus, siledad, 
tolmuvabad ja talviti hooldatud 
vallateed ning arhitektuuriliselt 
kaasaegselt ja tervislikult planee-
ritud Antsla ja asulad nagu Tsoo-
ru, Kobela, Kuldre, Vana -ja Uue 
Antsla, Urvastest kõnelemata. 
Eestluse arendamine tähendab 
just seda: anda meie lastele tule-
vik, kus nad saavad kindlusega 
luua oma kodukohas oma pere, 
sest nad teavad, et hea töömees 
leivata ei jää. Teavad, et kesk-
kond jääb nende lastele puhtaks 
ning iga laps saab just oma ande-
kusele vastava parima võimaliku 
hariduse.

Ka haridussüsteemis peame 
vaatama julgelt ja kaugemale: 
tooma Lusti lasteaeda maailma-
kuulsa Reggio Emilia pedagoo-

gika, mis keskendub just lapse 
kui terviku arendamisele ja mis 
annab õpetajale aega igaühte in-
dividuaalselt jälgida. Miks mitte 
kasutada praegust keerukat pan-
deemia-õppetundi parema tule-
viku ehitamiseks: saame just siin 
leida parimad viisid distantsõppe 
kombineerimiseks tavaklasside-
ga. Muidugi, selleks, et distants-
õpe või ka näiteks kaugtöökohad 
üldse toimida saaksid, peame 
kindlustama kiire interneti kätte-
saadavuse kõigile soovijatele. Ti-
heasustusalalt eemal olevad pered 
peaksid saama internetikulude 
korvamiseks vallalt ka eritoetust! 

Kindlasti tuleb aga jälgida, 
et meie vald oleks mõnusaks pe-
saks ka kõigile eakatele – vanus 
ei tohi tähendada elukvaliteedi 
langust, isegi siis, kui inimene 
on üksi jäänud või lapsed elavad 
lihtsalt kaugel. Pean oluliseks, et 
sotsiaaltöötajatel oleks tegelikult 
ka aega inimeste individuaalse-
te muredega tegeleda, et nad ei 
peaks lugema iga minutit, mis 
„kliendi peale kulub“. Ei, sotsiaal-
töötaja ei ole klienditeenindaja, 
sotsiaaltöötaja on ühiskondliku 
solidaarsuse väljendus: me tule-
me kogukonnana appi neile, kel-
lel muud turvavõrgustikku ei ole. 
Inimene võib mõnikord vajada 
lihtsalt natuke tähelepanu, lambi 
lakke keeramist, võib-olla trans-
porti poodi või arsti juurde, mõ-
nikord lihtsalt infot, et kust saab 
töömehe või kes aitaks remonti 
teha. Erivajadustega inimesed 
vajavad samuti teadmist, et nen-
de erilisus ei ole takistuseks ühis-
konnaelus osalemisel, vastupidi, 
ühiskond tuleb kõigile appi!

Muidugi, niisuguste mõtete 
elluviimisel tuleb tagada, et valla 
valitsemine ise on aus ja läbipais-
tev. Abi ei tohi minna vallatöö-

tajate sõpradele-tuttavatele, vaid 
ausate ning selgete reeglite alusel 
neile, kes seda tegelikult vajavad. 
Iga kodanik peab vallast lihtsas 
keeles saama info, mis teda puu-
dutab. Arvan, et valda tuleb luua 
eraldi ametikoht, mille ülesan-
deks on suhtluse hõlbustamine 
vallakodanikega – vaja sõlmida 
prügiveo lepingut? Vald aitab! 
Kuidas korteriühistu juhtimine 
tegelikult käib? Vald aitab! Küla 
peal räägiti, et mingid reeglid 
muutuvad, aga ei saa aru mis? 
Helista valda, seal on inimene, 
kes seletab!

Viimaks ja mitte vähemolu-
liseks: valla noored peavad alati 
tundma, et neid arvestatakse ja 
kuulatakse, et neil on kogu aeg 
omaenda tuleviku osas võima-
lik sõna ütelda. Olen nelja aasta 
jooksul vallavolikogus näinud, 
kui sõnaosavad ja heade mõtete-
ga on meie noored, ma arvan, et 
nende fantaasiat tuleks ka otsus-
tusprotsessides rakendada. Näi-
teks tuleks teha Noortevolikogu 
ja vallavolikogu ühisistungeid, 
Noortevolikogu võiks ise vastu-
tada – valla raamatupidaja toel 
– oma eelarve eest, avaliku ruu-
mi planeerimisel tuleb arvestada 
ka sellega, et see oleks noortele 
meeldiv ja mugav ajaveetmise 
koht. Avalikus ruumis õpitakse 
toimima seda kasutades, parema 
tuleviku teeme koos.

Loodan, et meie valimisliit 
Koduvald pälvib Teie usalduse, 
et meil oleks võimalik hakata 
neid plaane ellu viima. Loodan 
siiralt, et nelja aasta pärast saame 
tulevikule juba vastu minna kas-
vava vallaga: kasvava elukvalitee-
diga vallaga, kuhu omad tahavad 
jääda ja külalisedki tulla.

Teeme üheskoos Antsla suu-
remaks!

Oudekki Loone: Antsla jääb 
alatiseks eriliseks kohaks.

Vajatakse inimest, kes aitaks 
valla spordielu edendada.

Iga kortermaja on 
seotud ühistuga.

Kui vähe me inimesi 
tunneme.

Valimisprogramm ja 
kandidaadid

Miks me vaidlesime 
Antsla vallaga

Valimiseelsest  
hetkeolukorrast

Suunavad  
tähelepanekud vali-
jale

Mida teha, et anda Antsla valla 
arengusse uut hoogu?

Selles 
lehes:

lk 2 lk 3 lk 4-5 lk 6 lk 8

Kandidaatide  
lühitutvustus

lk 7
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Tänavustel Antsla valla kohalike omavalitsuste valimistel on kõikides programmides ära mär-
gitud panustamine Lusti lasteaeda ja noortele. 7. oktoobril kutsusidki noored valimisliitude 
ja erakondade esindajaid endaga kohtuma, et programmis väljaöeldust pikemalt rääkida.
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Oudekki Loone

Antsla on minu jaoks väga eri-
line koht. Olen veetnud siin 
kõik oma lapsepõlvesuved, 
siin õpetasid kooliõpetajast 
vanaisa Rudolf Sikk ja arstist 
vanaema Valli Sikk mind lugu 
pidama õiglusest ja teadmi-
sest, otsustamise mõistlikku-
sest. Kuid nad õpetasid ka, et 
elu tuleb võtta nalja ning nae-
ruga ning et igale probleemile 
leidub lahendus. Kui kuidagi 
ei saa, siis kuidagi ikka saab! 
Mul on hea meel, et minu 
kolme õepoja jaoks on Ants-
la kujunenud sama eriliseks 
kohaks, et nad loevad päevi, 
kunas tuleb suvi ja saab jälle 
Antslasse – ja nõuavad, et tädi 
Oudekki lõpuks ometi midagi 
ette võtaks, et rong Antslasse 
käima saaks. Mul on hea meel 
neile lubada, et Eesti riik on 
uued rongid juba ostnud ning 
ma seisan jätkuvalt selle eest, 
et see tooks lõpuks kaasa ka 
Võru ja Valga vahelise rongi-
liikluse taasavamise.

Ehkki mind on kahel kor-
ral parlamenti valitud Põhja-
Eesti valimispiirkondadest, 
ei ole ma kunagi unustanud 
seda, et parlamendi liige peab 

mõtlema kõigi Eesti inimeste 
peale. Vaatan kõiki seaduseid 
alati ka sellest nurgast, et nad 
maainimestele ja Tallinnast 
erinevatele piirkondadele õig-
lased oleksid. Olen alati meie 
kagunurga inimeste huvisid 
meeles pidanud ja pean ka 
edaspidi – olgu elektri hin-
natõusu kompenseerimise 
nõudes või lihtsalt teenuste 
kättesaadavuses. Alates 2016. 
aastast olen riigieelarve re-
gionaalsete investeeringute 
kaudu suunanud Antsla valda 
üle 170 000 euro: kõik valikud 
on tehtud lähtuvalt sellest, et 
tavalise inimese elu muutuks 
paremaks. Olgu see Vana-
Antsla ujumiskoha renovee-
rimine, Antsla Gümnaasiumi 
arvutiklassi ja jõusaali vahen-
dite ning C-korpuse inventari 
soetamine, Lusti lasteaia liik-
lusväljak, Uue-Antsla rahva-
maja purskkaev, Tsooru pääs-
tekomando või Kuldre kooli 
lasteaia renoveerimine – kõigi 
nende puhul saan ka tagant-
järgi ütelda, et läksid täkkesse. 
Kõiki kasutatakse, kõik on ees-
märgipärased ja aitavad kaasa 
valla haridus- ja kultuurielule. 
Kindlasti plaanin sedalaadi 
investeeringuid riigieelarvesse 
esitada ka edaspidi.

Antsla vallavolikogu liik-
mena lähtusin nendestsama-
dest õigluse ja võrdse kohtle-
mise põhimõtetest. Erahuvid 
ei tohi kunagi üles kaaluda 
avalikku huvi: inimeste õi-
gus avalikku maad kasutades 
kasumit teenida ei tohi üles 
kaaluda teiste inimeste õigust 
sealsamas rahulikult elada. 
Seisin selle eest, et vald koht-
leks kõiki mittetulundusühin-
guid võrdselt: just viimase 
nelja aasta jooksul valmis mit-
tetulundusühingute toetami-
se kord. Revisjonikomisjoni 
liikmena pidasin silma peal 
sellel, et avalikke vahendeid 

kasutataks selgelt avalike as-
jade huvides – kurvastusega 
avastasime, et näiteks kütu-
sekasutamises oli vallapoolse 
kontrollimatuse tulemusena 
tekkinud suhtumine „mõisa 
köis, las lohiseb“. Jälgisin, et 
meie enda normid ja otsused 
oleksid alati kirja pandud ja 
vormistatud korrektselt: sest 
seadus peab olema üheselt 
mõistetav. 

Nende nelja aasta jooksul 
oli mul väga hea meel väga 
paljude vallakodanikega roh-
kem tutvuda, teie mõtteid ning 
ettepanekuid kuulata ja mure-
sid ka valda lahendamiseks 
tuua. Lisaks oli mul hea meel 
näha, et tegelikult enamik val-
lavolinikke soovisid tegutseda 
just selle nimel, et meie vallas 
oleks parem elada ning valla 
elanikkond pigem kasvaks kui 
kahaneks. Ma usun, et kui ka 
edaspidi Antsla valla koda-
nikud kasutavad oma häält 
valimistel nii hästi kui eelmi-
sel korral, ehk toetavad neid 
kandidaate, kes hoolivad just 
avalikust huvist ega näe valda 
kui mingit oma mänguasja ja 
oma sõpradele toetuste tege-
mise mehhanismi, siis on see 
vald edaspidigi hästi hoitud 
ja arenev. Usun, et siis on ka 
lootust, et tekib uusi töökoh-
ti ja noortele motivatsiooni 
siia elama tulla. Nii nagu mu 
10-ne aastane õepoeg arutab, 
kuidas võiks õunamahlaäri 
püsti panna või midagi muud 
huvitavat teha, nii et aasta läbi 
saaks Antslas elada!

Antsla on ja jääb minu 
jaoks eriliseks kohaks. Üks-
kõik kas lihtsalt inimesena, 
kelle juured on siin või Eesti 
parlamendi liikmena, ma jään 
ikka Antsla elule kaasa elama 
ning võimalusel püüan oma 
teadmiste ja oskustega sellesse 
ellu panustada. Head valimis-
päeva kõigile! Jaanus Pruuli

Olen juba pikka aega tund-
nud muret, mis on saanud ja 
mis saab edaspidi Antsla valla 
spordikultuurist. Ma ei mõtle 
spordikultuuri all liikumis-
harrastust ja tervisesporti, 
mida igaüks teeb selleks, et 
end tervena hoida. Liikumis-
harrastusega on meil Antsla 
vallas hästi ja kõik võimalused 
selleks olemas. Meie kool on 
liikuma kutsuv, meil on kerg-
liiklusteed turvaliselt liikumi-
seks, meil on väga heas korras 
Kasumetsa terviserada, mis 
aina täieneb ja areneb. Mina 
pean silmas spordikultuuri all 
võistlussporti ja ülevallaliste 
spordivõistluste korraldamist, 
erinevas vanuses võistlustel 
osalemist oma valla, kooli, 
spordiringi esindamisel.

Milliseid võistlusi korral-
datakse Antslas vallas? 

Jaanus Kala Viievõistlus, 
Antsla valla rattatuur, korv-
pallivõistlused, lume olemas-
olul Suusad lumme sari. Ega 
rohkem vist polegi, kus saak-
sid osaleda meie oma valla 
inimesed. Miks ma niiväga 

üldse muretsen, et võistlusi 
pole, aga liikuda ju saab iga-
üks niipalju kui tahab? Meil 
on vallas andekaid, tahtejõu-
lisi noori. Võistlused aitaksid 
neid inimesi üles leida, innus-
tada veelgi rohkem püüda pa-
remini teha. Võistlustel pole 
nii tähtis võit kui osalemine. 
Sellest tuleb rõõmu tunda. 
Kahju on vaadata, kui näiteks 
Võru maakonna koolinoorte 
meistrivõistlustel suusatami-
ses osaleb üks Antsla valla 
laps, aga väikest Varstu kooli 
esindab 22 last. Võistlustel 
osalemine ei tähenda seda, 
et sa pead olema parim. Seal 
õpitakse ka pingutama, arves-
tama teistega. Varemalt olid 
spordipoisid tehtud mehed, 
aga nüüd enam ei märgatagi, 
et kes meie vallast on tulnud 
Eesti meistriks jalgrattavõist-
lustel, autospordis, suusata-
mises, iluvõimlemises. Tasuks 
tähele panna ka seda, kes ja 
kuidas neid olemasolevaid 
võistlusi korraldab? Oma ala 
entusiastid oma vabast ajast 
ja tahtest. Kui kaua nad seda 
teevad? Niikaua kui jõudu ja 
jaksu on ning siis lõpetavad 
ka nemad nende võistluste 
korraldamise. Muidugi ega 

loodus tühja kohta salli ja küll 
tulevad uued entusiastid.

Leian, et meil võiks olla 
lisaks huviringide treenerite-
le ja juhendajatele üks kindel 
inimene, kes vallas koordi-
neeriks võistlustel osalemist, 
aitaks korraldada spordiüri-
tusi, seda kajastada ja reklaa-
mida. 

Hea õppetund valla-
ametnikele Uhtjärve 
jooksu korraldamisel

Uhtjärve jooks on alguse 
saanud entusiastide algatusel 
ja eestvedamisel ning kestnud 
veerandsada aastat. Paar aas-
tat tagasi lihtsalt ei jätkunud 
neil energiat. Vastutus anti 
üle vallavalitsusele. Vaatama-
ta sellele, et nüüd kogeti omal 
nahal, kui palju võtab aega ja 
ressurssi ühe võistluse korral-
damine, pole abi tulnud. Jääb 
vaid loota, et  mõistetakse 
vabatahtlikel tegijatel lasuvat 
koormust ja vastutust vallale 
vajalike jätkusuutlike spordi-
ürituste läbiviimisel ja luuak-
se valda spordikordinaatori 
ametikoht. Vajame appi sel-
list inimest, kes aitaks Antsla 
spordielu taas au sisse tuua!

Antsla on ja jääb minu 
jaoks eriliseks kohaks

Spordientusiastid vajavad 
appi inimest, kes aitaks valla 
spordielu taas au sisse tuua

Spordientusiast Jaanus Pruuli on spordiau säilumise nimel nõus läbi minema porist ja veest.

Kohtumine noortega
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Kerli Hommik

1. jaanuaril 2018. aastal hakkas 
kehtima uus korteriomandi- ja 
korteriühistu seadus. Uus sea-
dus jõustus majade suhtes, kus 
eksisteerivad korteriomandid. 
Ühistu on kohustuslik ise-
gi majades, kus on vaid kaks 
korteriomandit (paarismajad) 
või kui kõik korteriomandid 
kuuluvad ühele isikule. Kõi-
gis korteriomandiga majades, 
kus ühistut 1. jaanuariks 2018 
asutatud ei olnud, lõi riik selle 

ise. Elamu kanti automaatselt 
registrisse ning ühistu nimeks 
sai aadress täiendiga OÜ.

Mis juhtus?

Kortermajas, kus mina ela-
sin, puudus samamoodi ühis-
tu. 18 korteriga majas olid ela-
nikud vaid pooltes korterites. 
Meie trepikoda oli õnneks rah-
vast täis ja mina olin niiöelda 
majavanem, kes tegeles maja 
üldelektri- ja veenäitudega. 
Prügi probleem oli lahendatud 
mitme kortermaja peale. 

Riigi poolt loodud korteri-
ühistu juhtimine oli hirmutav, 
kuna puudusid teadmised ja 
oskused. Mäletan, et tol ajal 
oli väga vähe informatsiooni 
netis, kuidas peaks edasi mi-
nema. Teadmatus oli suur. La-
henduse leidsime kaughaldus-
firma näol, kes tuli ja aitas meil 
ühistut alustada. Olles pool 
aastat nendega koostööd tei-
nud, leidsime, et oleme valmis 
iseseisvalt edasi minema

Mis ülesanded?

Aasta hiljem sai loodud 
juba enda haldusfirma, kes hal-

dab praeguseks nelja Kobela 
kortermaja. Peagi on liitumas 
veel üks ühistu. Haldusfirma 
lahendab kiirelt hoone hal-
damisega seotud probleemid 
(kommunaalteenuste üldnäi-
tude fikseerimine ja edastami-
ne, prügivedu, remont, avarii 
jne), hoolitseb selle eest, et 
maksed oleksid õigeaegselt 
tasutud, suhtleb ühistu elani-
kega, et välja selgitada nende 
mured. Töökohustuste alla 
kuulub veel juhatuse koosole-
ku ettevalmistamine ja korral-
damine, lepingute sõlmimise 
korraldamine, võlglastega te-
gelemine võlanõuete esitamisel 
ja/või nendega suhtlemise teel, 
maksegraafikute koostamine, 
majanduskava koostamine ja 
majanduskava täitmise korral-
damine. 

Kuidas inimesed süstee-
mi on vastu võtnud?

Inimesed on väga hästi 
meid vastu võtnud. Kobelas on 
9 kortermaja ja 4 neist on liitu-
nud meie haldusfirmaga. Ma 
arvan, et valik, kas majandada 
ühistut ise või osta teenus sisse, 
oleneb täiesti sellest, millised 

inimesed on ühistu liikmed. 
Samuti, kas juhatusel ja ühistu 
liimetel jääb põhitöö kõrvalt 
piisavalt aega, et ühistu halda-
misega tegeleda. Haldusfirma 
palkamine annab kvaliteetse-
ma teenuse parema hinnaga 
ning laseb ühistu juhatuse liik-
metel tegeleda oma põhitööga 
ning tunda rõõmu vabast ajast.

Mis seisus on kortermajad?

Väga halvas seisus. Vanad 
kortermajad, enamik ehita-
tud umbes 40 aastat tagasi, on 
amortiseerumas - katused ja 
välisuksed lagunevad, maja 
soojapidavus on väike, kütte-
süsteemid aegunud jne. Süüdi 
selles on aeg ja Nõukogude 
perioodi ehituskvaliteet. Ela-
mud projekteeriti vastavalt 
selle aja ehitusnormidele, mille 
ehituskvaliteet ei vasta enam 
tänapäeva ehitusnormidele. 
Näiteks tüüpilise Kobela pa-
neelmaja soojapidavus on ligi 
viis korda väiksem kui tänased 
ehitusnormid ette näevad.

Veel üheks teguriks korter-
majade halvas seisukorras on 
korteriomanike ükskõiksus, 
mis majaga toimub.

Mida olete teinud?
Igal katusel on oma eluiga 

ja võin julgelt väita, et Kobe-
la kortermajade puhul on see 
läbi. Esimene suurem prob-
leem, millega ühistu juhatus 
tegelema pidi, oligi mured lek-
kiva katuse pärast. Seega oleme 
selle seadnud ka prioriteediks. 
Praeguseks on saanud neli 
Kobela kortermaja endale uue 
katuse. 

Kortermajad on enamasti  
ehitatud ajal, mil igal perel ei 
olnud autot ja sõidukite hüp-
pelist kasvu ette ei ennustatud. 
Seetõttu on praegu paljud kor-
termajade elanikud probleemi 
ees, et parkimisvõimalusi pole 
piisavalt. Alates haldusfirma 
loomisest oleme oleme suut-
nud luua kolm uut parklat. 

Muudatuste läbiviimiseks 
saavad korteriühistud küsida 
toetust ka Antsla Vallavalitsu-
selt, kuid toetuse maksimaal-
ne määr on vaid 1000€ ühe 
ühistu kohta (aastas kokku ja-
gatav summa kuni 3000€). Kui 
toetuse määr oleks suurem, 
jõuaksid ühistud kiiremini 
soovitud tulemuseni, et oma 
elukeskkonda parendada.

Tuleviku visioon?
Täna on meie fookuses 

Kobela korteriühistud. Vastas-
tikuse huvi korral aga oleme 
valmis neid piire nihutama üle 
Antsla valla. Lisaks haldustee-
nuse osutamisele tahaksime 
tulevikus teostada KÜ-dele 
täisteenusena ka hooldus- ja 
heakorratöid. Meie peamiseks 
eesmärgiks oleks pakkuda 
oma klientidele kõrgetaseme-
list haldus-, hooldus- ja pu-
hastusteenust ning läbi selle 
vabastada kinnisvara omani-
kud igapäevastest kohustusli-
kest toimingutest, mis kaasne-
vad kinnisvara haldamisega. 
Viimased 1,5 aastat olen te-
gutsenud kinnisvaramaak-
lerina peamiselt just Antsla 
valla objektidel ja läbi oma 
töö olen näinud, kuidas uued 
korteriostjad üha aktiivsemalt 
uurivad ka ühistu olemasolu 
ja selle tegevusplaanide kohta. 
Tugeva korteriühistuga ela-
mud jäävad silma oma hea-
korrastatud ümbruse, puhaste 
trepikodade, vettpidavate ka-
tuste ning rajatud parklate-
ga. Aktiivne ühistu tõstab ka 
kõigi majas olevate korterite 
turuväärtust.

Kalle Nurk

Viibisin 3. oktoobril Antsla 
turuplatsil toimuval sügislaa-
dal. Ilm oli väga ilus ja rahvast 
jagus nii müüma kui ostlema. 
Vestlesin mitmete inimestega, 
et saada teada nende arvamust 
Antsla turuplatsist ja turupäe-
vadest. Minu mõttekaaslased 
valimisliidust Koduvald, keda 
olin lähemalt tundma õppinud 
viimastel nädalatel, askeldasid 
turuväravas ja jagasid inimes-
tele valimisprogramme. Oma 
kodu, kodumaa, valla eest 
võib seista mitmeti. Valimis-
liitu Koduvald on koondunud 
väga toredad inimesed, keda 
ma iga päevaga üha rohkem 
heast küljest tundma õpin. 

Laadal kohtasin Aivar 
Kroonmäed. Tunnen teda juba 
lapsepõlvest saati. Aivari hing 
valutab samuti Antsla valla tu-
leviku pärast. Võtsin julguse 
rinda, läksin tema juurde ja 
ulatasin arglikult taskust võe-
tud  visiitkaardi „Kalle Nurk, 
kandidaat nr 146, valimislii-
dust KODUVALD, kelle liik-
med SEISAVAD SINU EEST.” 
Minu jutu peale, et kuna ma 
teda hästi tunnen ja meie vaa-
ted ühte teed käivad ja ta võiks 
oma häälega toetada mind 
vallavolikokku pürgimisel, 

vaatas Aivar mulle imestunult 
otsa ja küsis. „Miks sa arvad, 
et mind hästi tunned?” Me 
jäime pikalt rääkima maast 
ja ilmast. Tõdesin, et ma küll 
tunnen Aivarit algkooli päe-
vilt ja hiljem kuulnud temast 
mitmeid lugusid, aga see kõik 
on kui piisake meres. 

Olen ise pikka kasvu ja 
seetõttu võrdlen teisi enda 
kasvu järgi. Nii näiteks on sa-
muti Aivar  pikka kasvu, kel-
lega võib rinnad kokku panna, 
et kes ikkagi pikem on. Meie 
jutuajamisega ühines minule 
tuttava näoga lühikest kasvu 
eakas mees. Kolmekesi leidsi-
me kohe ühise keele. Rääki-
sime metsavendlusest, vaba-
dussõjast, mälestustahvlitest. 
Hiljem mõtisklesin veel tükk 
aega, et kes see tulise hingega 
mees võis olla. Nüüd ma tean 
nii tema nime ja läbi meedia-
vahenduse ka üht-teist roh-
kemgi.

2019. aasta AntslaVallaLe-
hes kirjutab Aivar Kroonmäe 
4. oktoobril 80aastaseks saa-
vast Mart Priskost. Saan tea-
da, et tema kodus seintel on 
mitmed raamitud Edgar Val-
teri maalid. Mart on sündinud 
Kuldres selles samas Pundeto-
ku Kasperi talus kus praegugi 
elab. Tema isa Vladimir oli  
spordilembeline seltskonnate-
gele, kes seisis ühes rivis kait-
seliitlastega. 1951. aastal, kui 
märtsis isa arreteeritakse ja 
saadetakse Omskisse  ja ema 
karistust kandma Leningra-
di oblastisse, läbib 11aastane 
Mart esimese ellujäämise kat-
sumused. Ta leiab peavarju su-
gulaste, tuttavate ja metsaven-
dade juures. Marti tuntakse 

kui tublit töömeest, aga kõige 
enam kalakasvatajana.

1992. aastal sai Mardist 
kaitseliitlane. Mart ei ütle ku-
nagi ära abipalvest. Samuti on 
ta kirjamees. Uma Lehes“ aeg-

ajalt ilmuvad Mardi humoori-
kad võrukeelsed kirjatükid.

Ülo Tootsen Mardist lugu 
kirjutades ei suutnud endale 
selgeks teha, kas rääkida te-
mast kui kalakasvataja hinge-

ga kaitseliitlasest või kaitseliit-
lase hingega kalakasvatajast. 
Ülo Tootseni tähelepanu köi-
tis ka Mardi elutoa sein, mis 
täis lugematuid au- ja tänu-
kirju aktiivse töö eest korra 

kaitsmisel, erialasel väljaõp-
pel. Mart ei rutanud eputama 
nendega, aga küsimise peale 
näitas siiski ka  Valgeristi III 
ja Valgeristi II klassi ordenit, 
Kaitseliidu Teenetemedalit ja 
Tuletooja ordenit.

Kui vähe me ikkagi tunne-
me endi ümber olevaid inime-
si. Iga inimene on indiviid, kes 
väärib rohkem tähelepanu kui 
väike kokkusurutud kirjariba 
ajalehes: „Palju õnne! 82 Mart 
Prisko”.

Või näiteks kui palju ikka-
gi tunneb lehelugeja oma vi-
siitkaarti jagavat Kalle Nurka, 
kelle valimiseelne kandidaadi 
number on 146. Miks peaks 
Urvaste või Kuldre kandi ini-
mene kasti laskma valmisse-
deli, millele kirjutanud „146”. 
Aga siiski. Võib-olla väärib 
146 volikogus olevat koh-
ta enam kui sõber, sugulane, 
naaber. Nüüd ma tean, et kui 
valimisnimekirjas oleks Mart 
Prisko, annaksin oma toetava 
hääle kindlasti temale. Mis 
sest, et Kuldre kandi mees. 
Ta ikkagi oma valla mees ja 
seisab selle eest, et ma ennast 
turvaliselt tunneksin. Kahjuks 
Marti nimekirjas pole. See-
ga kirjutan seekord sedelile 
numbri 146. Tean kindlalt, et 
see mees tegutseb Antsla valla 
parema tuleviku nimel, talle 
ei meeldi onupojapoliitika, 
ülekohus. Ta on abivalmis ja 
astub alati nõrgemate kait-
seks välja. Tugevad saavad ise 
hakkama. Kuigi see mees peab 
ennast tugevaks, vajab temagi 
mõnikord tuge ja toetust. Sel 
korral on selleks valimiskastis 
sedel numbriga 146.

Iga kortermaja on seotud ühistuga

Kui vähe me ikkagi inimesi tunneme

Mart Prisko.
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HEAOLU JA KULTUUR
Loome igasse valla kanti keskused eakatele ja noor-
tele. 

Suurendame sotsiaaltöötajate arvu, palka ja nende 
pidevat enesetäiendust. Abivajajate toetamisel peab 
olema tagatud kvaliteetne teenus.

 Koostöös omanikega aitame leida lahenduse lagu-
nevatele hoonetele.

Algatame koostöös riigiga programmi vanade oht-
like eterniitkatuste väljavahetamiseks nii ettevõtete, 
korteriühistute kui eramajade puhul.

Anname noorte volikogule oma eelarve. 

Loome huvihariduseks ja huvitegevuseks mitme-
külgsed võimalused, tagades sõltumata vanusest 
kõigile selle kättesaadavuse.

Säilitame rahvamajades oma eelarve ja juhi ameti-
koha. Ühendame vaid tugiteenused. 

Võtame tööle spordikoordinaatori, kes korraldab ja 
ühendab spordialast tegevust, motiveerides koda-
nikke elama tervislikult. 

Kehtestame tasuta koolitoidu alates lasteaiast.

HARIDUS
Seisame gümnaasiumiosa säilimise eest. Vajadusel 
tagame õpetajatele munitsipaalkorteri.

Viime lõpuni Antsla Gümnaasiumi kapitaal- ja välis-
fassaadi remondi. 

Alustame linna staadioni renoveerimisega.

Teostame Lusti lasteaia teise tiiva kapitaalremondi 
uute- ja väiksemaarvuliste lasteaiarühmade loomi-
seks.

Loome koostöös riigiga Lusti lasteaias ühe rühma, 
mis põhineb Reggio Emilia pedagoogikale.

Edukatele vähekindlustatud õpilastele loome edasi-
õppimiseks stipendiumifondi. 

Loome mitme vahetusega õpilasmaleva rühmad. 
Toetame õpilaste malevas olemist ka väljaspool val-
da, omandamaks laialdasemalt tööharjumusi, leid-
maks uusi sõpru ning avastamaks meie valla võima-
lusi.

AVALIK RUUM JA TRANSPORT
Otsime võimalusi siseturu avamiseks.

Algatame Tsooru kolhoosikeskuse kui renoveerimis-
projekti koostamisega. 

Suurendame avalike jäätmekogumise konteinerite 
arvu ja nende tühjendamise sagedust.

Paigaldame suurematesse tihedamalt kasutuses ole-
vatesse rahvakogunemiskohtadesse korralikud väli-
käimlad.

Võimaldame vähemalt kord aastas eratee omani-
kele samaaegselt  vallateede hööveldamisega tasuta 
teehööveldamist.

Viime kasutatavamad ja elumajade läheduses asuvad 
vallateed mustkatte alla ning pöörame suuremat tä-
helepanu kruusakattega valla teede- ja  teeäärte kor-
rashoidmisele.

Uuendame raamatukogudes avalike internetipunkti-
de arvutid ja laiendame tasuta WIFI kättesaadavust. 
Seisame „viimase versta“ internetiprogrammi jätku-
mise eest, et hea internetiühendus jõuaks igasse met-
satallu.

Hoiame avalikud ujumiskohad korras ja vajadusel 
loome neid juurde.

Rajame kergliiklustee Tsooru keskusesse ja alustame 
Antsla – Vana-Antsla kergliiklustee projekteerimise-
ga. 

Teeme korda valla kõnniteed.

Taotleme Kasumetsa munitsipaalomandisse andmist 
ning loome sinna suurejoonelise tervisespordi kes-
kuse.

Korrastame ja hoiame korras avalikud pargid.

Anname Uue-Antsla ja Tsooru mõisapargid rahva-
maja haldusesse. Suurendame nendes parkides va-
baaja veetmise võimalusi.

Koostöös avaliku- ja erasektoriga otsime lahendust 
valda ujula ehitamiseks.

Korrastame bussivõrku, tagamaks inimeste parema 
liikumisvõimaluse ja ühenduse Valga-Tartu rongilii-
ni kasutamiseks.

Loome „vallatakso“ süsteemi, tagamaks olemasole-
vatele bussiliiklusele külastada kodust kaugemaid 
sihtkohti.

Seisame Valga-Võru-Koidula vahelise rongiliini 
taasavamise eest.

TÖÖ JA ETTEVÕTLUS
Loome ettevõtluskoja hõlbustamaks ettevõtjate koos-
tööd, abistades ekspordi- ja rahastamisalase nõusta-
misega ning vahendades ettevõtjate suhtlust riigiga. 

Loome vallavalitsuse juurde töötajate ombudsmani, 
kes aitab vallakodanikku töö-elu puudutavates küsi-
mustes.

Aitame kaasa  turismi edendamisele, väärtustades 
sellega meie loodust, rahvusparki, piirkondade vaa-
tamisväärsusi.

Oleme efektiivseks partneriks ettevõtlusele, andes 
valla maareservi ettevõtjate ja talunike kasutusse.

Aitame kaasa Riigil  maareformi kiiremale lõpetami-
sele.

HEA VALITSEMINE
Reformime vallavalitsuse struktuuri ning palkame 
tööle kompetentsed ja suhtlemisoskustega spetsia-
listid. Seisame ausate valitsemispõhimõtete eest ning 
lõpetame otsustamisel sõprusringkonna eelistamise. 
Kohtleme kõiki võrdsetel alustel!

Korraldame piirkondades külavanemate valimised. 
Teeme külavanematega tihedat koostööd, aitame 
luua külavanemate kogu ja kindlustame nende tege-
vust vallapoolse eelarvega. 

Kaasame noori otsustusprotsessidesse. Korraldame 
noortevolikogu ja vallavolikogu ühisistungeid.

Korraldame olulistes küsimustes rahvahääletusi ja 
lähtume töös nende tulemustest.

Avaldame lahti kirjutatult valla juhtimist puudu-
tavad otsused ja korraldame regulaarselt infopäevi 
vallas toimuva kohta.

Viime kaasava eelarve tänavale, luues piisavalt hää-
letuspunkte ja suurendame kaasava eelarve mahtu.

Tagame Antsla valla lehele suurema iseseisvuse, või-
maldades kajastada ka reaalseid murekohti.

Võtame vallavalitsusse tööle juristi,  kes konsultee-
rib kodanikke, korteriühistuid ja hallatavaid asutusi 
ning on abiks juriidiliste dokumentide koostamisel. 

Muudame läbipaistvaks mittetulundusühingute val-
lapoolse rahastamise.

SEISAME SINU EEST!
Antsla vald on meie kodu. Soovime, et see 
kodu oleks aus, korras ja toetav keskkond kõi-
gile. Meie vald, Urvastest Kaikani ja Antslast 
Tsooruni, on meie kõigi ühine omand, mida 
tuleb juhtida lähtuvalt avalikust huvist, mitte 
tegemaks kingitusi võimulolijate sõpradele. Iga 
valla kodanik on tähtis, igaüks tuleb ära kuulata 
ning siis kompromiss leida. Meie ettevõtlikele 
inimestele – head töötajad, ettevõtte omani-
kud, osavad sportlased, andekad muusikud jne  
–  peab vald olema toetavaks partneriks, kes 
lihtsustab vahvate mõtete elluviimist. Eakate-
le inimestele peab vald ka jääma nende oma 
hubaseks paigaks, kus alati on keegi, kes hoolib.
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RAIVO VALLNER 
nr 144

Seisan võrdse kohtlemise ja 
ausa konkurentsi eest!

JAANUS PRUULI  
nr 145

Valla eelarve ja investeeringud 
vajaduspõhiseks! Toetan  

sporditegevuse arendamist!

KALLE NURK  
nr 146

Lusti lasteaed täisvõimsuses tööle! See käi-
vitab inimeste voolu valda ja algab uus ning 

uuenduslik valla areng helgesse tulevikku!

KAIMO KÄÄRMANN  
nr 147

Plats puhtaks, tegusad 
 inimesed volikokku!

KRISTINA KREEVALD  
nr 148 

Seisan ausate  
valitsemispõhimõtete eest!

KERLI HOMMIK  
nr 150

Investeeringud peavad 
 jõudma valla keskusest 

kaugemale!

KERSTI KIRS  
nr 151

Toetan terviklikke lahendusi!

ANNE NIILUS  
nr 152

Lusti lasteaed täielikult 
korda! Soovin, et valda tuleks 

juurde kergliiklusteid!

KERLI TIKS 
nr 153

Vana-Antsla peab saama  
uue hingamise!

TAAVI KANNIMÄE  
nr 155

Annan oma panuse selleks,  
et vald areneks õiges suunas!

JANNO NÕMMIK  
nr 156

Vallateed ja kõnniteed  
peavad saama korda!

ÜLAR MOREL  
nr 157

Hoiame juba tehtut ja 
 liigume tervislikuma elu 

poole!

STEN KOLATS  
nr 158

Traditsiooniline maaelu peab 
säiluma, et noored leiaksid 

tagasitee koduvalda!

ANDRUS VÄRNIK  
nr 159

Investeeringud õigesse kohta, 
vajame ujulakompleksi!

GABRIEL TAMM  
nr 160

Seisan meie väikese valla  
ettevõtluse arengu eest, et noortel oleks 

põhjust kodudesse tagasi pöörduda!

KARIN MEISTER  
nr 149

Noored on meie tulevik!

HELI JERET  
nr 154

INDREK PEDAJA  
nr 161
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20.09.2020 on Antsla val-
lavolikogu liige kirjutanud 
Tsooru kandi külalehes pi-
kalt Antsla vallavolikogu 
16.06.2020 ja 10.08.2020 
otsustest, millega on otsus-
tatud anda osa Tsooru pais-
järvest pikaajalisele rendile 
kalandusturismi arendamise 
eesmärgil (http://tsoorukant.
planet.ee/?pgid=7&year=2020). 
Sama külalehe veergudel on 
toodud sõna-sõnalt ära ka 
eelviidatud valla otsustustega 
mitte nõustunud isikute vaie, 
mis jäeti Antsla vallavolikogu 
10.08.202 otsusega rahulda-
mata. 

09.09.2021 on Tartu Hal-
duskohus teinud otsuse, mil-
lega on rahuldanud Sylva 
Viin ja Mart Antsovi kaebuse 
ning leidnud, et Antsla vald ei 
ole oma tegevuses käitunud 
korrektselt ning vald on rik-
kunud oluliselt haldusmenet-
luse norme. Tegemist ei ole 
veel jõustunud kohtulahen-
diga, aga halduskohtu poolt 
välja toodud rikkumised on 
taolised, mis väärivad tähele-
panu olukorras, kus vallaela-
nikel on ees otsustamine, kes 
on nende esindajad Antsla 
vallas järgmisel kolmel aastal.  

Otsustasime pöörduda 
Antsla valla tegevuse osas 
kohtusse põhjusel, et saada 
kohtu kui erapooletu asutu-
se hinnang valla tegevuse-
le, sest senised kohtuvälised 
püüded selgitada vallale, et 
valla tegevus ei ole korrekt-
ne, ei andnud tulemust. Tõsi, 
10.08.2020 vallavolikogu is-
tungil on vähemalt kolm voli-
kogu liiget – Oudekki Loone, 
Kalle Nurk ja Raivo Vallner 
– on juhtinud tähelepanu 
sellele, et volikogu tegevus ei 
ole seadusega kooskõlas ning 
tegemist on rutaka ning põh-
jendamata otsusega.  

Mis järeldusele Tartu 
Halduskohus jõudis? Haldus-
kohtu otsus on piisavalt pikk 
ja põhjalik ning selle terviku-
na avaldamine ei ole külalehe 
mahtu arvestades mõistlik, 
kuid tooksin siiski välja mõ-
ned olulisemad punktid, mil-
lele viitasime ka meie enda 
kaebuses.

Kohus on leidnud, et 
vald on rikkunud haldus-
menetluse seadust seeläbi, 
et jättis kaebajad kaasamata 
05.05.2020 avalduse alusel 
läbiviidud haldusmenetlus-

se menetlusosalisena. Antsla 
vald pidi teavitama esitatud 
avaldusest piirnevate kin-
nistute omanikke ja küsima 
nende arvamust planeeritava 
tegevuse kohta, mida antud 
juhul ei tehtud. Kusjuures 
piisav ei ole külakoosoleku 
pidamine, vaid vald peab ka 
ise isikutega ühendust võtma.

Vald oleks pidanud juba 
enne kinnistu kasutusse 
andmise otsustamist andma 
hinnangu sellele, kas Tsoo-
ru järvel planeeritav tegevus 
on üldse võimalik ning kas 
selline tegevus on üldse saa-
rel võimalik arvestades tege-
vusega kaasnevaid lubasid, 
kooskõlastusi, nõusolekuid 
jms.

Kohus on heitnud vallale 
ette ka seda, et vallavolikogu 
kaalutlustest ei ole võimalik 
välja lugeda seda, millistele 
faktilistele ja õiguslikele as-
jaoludele tuginedes on vald 
pidanud võimalikuks asuda 
seisukohale, et Tsooru järve 
osa kasutusse andmine pole 
teiste vallaelanike huvisid ega 
keskkonda kahjustav. 

Kokkuvõtvalt on kohus 
seisukohal, et Antsla vald 
oleks pidanud vallavara ka-
sutusse andmise otsustami-
sel ja hilisemalt vaiet lahen-
dades koguma täiendavaid 
tõendeid nende asjaolude 
tõendamiseks, mis püstitati 
avalduse saamisel vallava-
litsuse poolt, saavutamaks 
vajalikul määral keskkon-
naõigusele omase ettevaa-
tus- ja vältimisprintsiibi 
järgimine.

Viidatud kohtuotsuse val-
guses tuleb olla tänulik eel-
viidatud volikogu liikmetele, 
kes julgesid avaldada kriitili-
si, kuid kaalutletud seisukoh-
ti valla tegevuse osas. 

Minu hinnangul on 
konkreetse loo moraal selles, 
et vald peab läbi valitud esin-
dajate olema oma tegevuses 
läbipaistev, kaasama otsuste 
langetamise protsessi kõik as-
jaga puutumuses olevad isi-
kud, tekitama diskussiooni, 
teatud juhtudel tunnistama 
oma vigu ning jõudma see-
läbi paremate lahendusteni/
otsusteni. Arvamuste palju-
sus on see, mis viib edasi ja 
paneb mõtlema ning ka enda 
arvamuses aeg-ajalt kahtle-
ma. 

Kalle Nurk

Antsla vallavolikogu uue koos-
seisu valimised toimuvad aja-
vahemikus 11.-17. oktoobri-
ni 2021. Kokku kandideerib 
(kahes valimisliidus ja kolmes 
erakonnas) 66 vallakodanik-
ku. Neli aastat tagasi Urvaste ja 
Antsla valla ühinemise aastal 
oli kanditaate kokku 96. Seega 
pürgib sel aastal vallavolikokku 
30 inimest vähem. Võrreldes 
eelmise valimisnimekirjaga on 
tänavu peaaegu pooled (31) sa-
mad nimed. Tänavu ei tulnud 
oma valiminimekirjaga välja 
valimisliidud Me Elame Siin ja 

Ühisjõud. 
Neli aastat tagasi loodud 

valimisliidule Antsla-Urvaste 
(VAU)  ning volikokku kohti 
püüdnud Keskerakonnale on 
tänavu lisandunud uustulija-
tena valimisliit Koduvald ning 
erakonnad Eestimaa Rohelised 
ja Eesti Konservatiivne Rah-
vaerakond. Kõige pikema ni-
mistuga tuleb välja VAU, kelle 
ridades on peaaegu pooled 
kanditeerijatest. Nende hulgas 
on 11 praegust vallavolinikku ja 
kolm vallavalitsuse liiget. Neid 
näitajaid vaadates on vallako-
danikel valida kahe tee vahel. 
Kas olla praeguse vallavolikogu 

ja -valitsuse tööga rahul ja min-
na samas vaimus edasi. Teisele 
poole vaekaussi jäävatest on 
kolm praeguse volikogu liiget. 
Nende programmides on palju 
uuemeelsust. Nende üheks suu-
remaks siduspunktiks on Lusti 
lasteaia täisvõimsusega tööle ra-
kendamine ning vallast inimes-
te väljavoolu peatamine. Seega 
on sealtpoolt oodata värsket 
verd ja uusi muutustuuli. 

2017. aastal 3941. valijast 
käis valimas 2369 inimest, mis 
oli (60,1%).

Eelmistel valimistel oli liht-
kvoodiks 138,88. See tähendab, 
et otsemandaadiga sisse saa-

miseks oli tarvis niipalju hääli. 
Ainukesena praegustest valla-
volikogu liikmetest ületas selle 
künnise Raivo Vallner (140), 
kes on ka üks Valimisliit Kodu-
vald asutajaliikmetest. Valimis-
liidus Antsla-Urvaste esimese 
tulemuse teinud Raivo Vallner, 
kes enne pensionile jäämist juh-
tis pikka aega Maa-ametit, lah-
kus erimeelsuse tõttu valimis-
liidust üsna pea pärast valimisi. 
Volikogu tegemistes lõi ta kaasa 
ühessegi parteisse või valimis-
liitu kuulumata. Tal olid teised 
arusaamad kui VAU-l. Tema 
leiab, et inimesi tuleb kohelda 
võrdselt.

Fotovõistlus „Kuidas elad, Antsla vald 30”

Ülevaade 2017 ja 2021 kohalike omavalitsuste 
valimisteeelsest hetkeolukorrast

Enim jagatud Erli Tammet „Hetk Tsoorus”.

I koht Doren Taits. Publiku lemmik Kairit Ladvig „Pärast vihma värskus Kuldre 
maantee ääres.”

Miks me vaidlesime 
Antsla vallaga?

Karin Antsov
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Anne Niilus
kandidaat nr 152

Olen sündinud ja kasvanud Antslas, vahepeal 10 
aastat elanud mujal ning alates 2019 aasta sügisest 
taas tagasi Antslas. Kandideerin valimisliidus KO-
DUVALD, et kaasa rääkida mulle olulistel teemadel. 
Selleks, et elu Antslas jätkuks ja siia asuks elama 
noored pered ning spetsialistid vajab iga laps las-
teaiakohta enda kodule lähimas lasteaias. Lusti 
lasteaia teine tiib vajab täielikult renoveerimist, et 
oleks võimalik komplekteerida uusi rühmi. Las-
teaiaõpetajana näen järjest enam lapsi, kellel on 
suures kollektiivis keskendumisega raskusi ja va-
javad individuaalset juhendamist. Lisaks veel kõ-
neprobleemidega lapsed, kellele oleks parim valik 
tasandusrühm. Hetkel puudub Antslas isegi sobi-
tusrühm võimalus. Kindlasti on oluline, et lasteaias 
tekiks võimalus ka ujumisõpetust saada. Basseini 
olemasolu lasteaias meelitaks siia piirkonda kind-
lasti uusi elanikke.

Kergliikusteede võrgustik vajab veel täienda-
mist ning Kasumetsa terviseraja kahe kilomeetrili-
ne ring valgustust.  Antslas, Kraavil, Kobelas, Uue-
Antslas ja Kuldres on inimestel võimalus pimedal ajal ohutult liikuda ja tervisesporti harrastada. 
Sama väärivad ka Tsooru ja Vana-Antsla elanikud.

Kerli Tiks
kandidaat 153
Olen Antsla vallas elanud ligi kümme aastat. 

Kandideerin valimisliidus KODUVALD, et 
saaks kaasa rääkida minule olulistel teemadel.

Kõige olulisemaks ja vajalikumaks pean kerg-
liiklustee väljaehitamist Vana-Antslast Antsla ja 
Kuldre poole. Ka Vana-Antsla inimesed väärivad 
ohutuid jalutuskäike koos eakaaslaste või  lastega. 
Samas oleks tore autoga sõidu asemel teha tervis-
lik kõnd linna ja tagasi.  

Kui rääkida veel teedest, siis Vana-Antsla ma-
jadevahelised teed on täiesti korrast ära. Teedel 
on suured löökaugud. Ei ole autodega hea sõita ja 
sama ka lastel ratastega. 

Vana-Antslas puudub majadevaheline valgus-
tus. Vald pani küll uued kaasaegsed laternapostid 
sõidutee äärde kuid vajaka jäi koostööst korteri-
ühistutega. Jätkuvalt on suurte majade õued pime-
dad.  

Kogukonnas võiks olla rohkem tegevusi, mis 
suunatud igale vanusegrupile. Ei ole meil siin 
enam noortekeskust ega ka muid tegevusi. Vana-

Antslas puudub isegi kooskäimise koht, kus saaks ühiselt midagi korraldada või mõnusas ringis 
lihtsalt aega veeta. 

Kersti Kirs
kandidaat 151

Olen piisavalt iseseisev ja konkreetsete seisukohta-
dega naine. Kahe lapse ema ning põline Antsla val-
la elanik. Õppinud Antsla Gümnaasiumis ja oman-
danud keskhariduse. Töötan AS Antsla Innos, 
vabal ajal aga meeldib mulle tegeleda kokkamisega.

Valimisliit Koduvald kandideerin just sellepä-
rast, et ei karda väljakutseid ja meie vallas kaasa-
rääkimise soov on saanud mulle eesmärgiks.

Lapsed on meie tulevik. Lusti Lasteaed peab 
saama tulevikuks tervikliku lahenduse, et ei oleks 
puudust lasteaia kohtadest. Samuti seisan kahe 
käega uuenduste eest. Meie valimisliidu üheks pa-
kutavaks suunaks oleks luua Lusti lasteaeda rühm, 
mis põhineb Reggio Emilia pedagoogikale.

Toetan terviklikke lahendusi, seega meie koolid 
peavad saama korda. 

Samuti vajab meie vald ühte korralikku sise-
turgu, sest kohalikud meistrid vajavad ruume kus 
oma toodangut müüa.

Kui sinu nägemus ühtib minuga, siis ole hea ja 
anna oma hääl 151! 

Kristina Kreevald
kandidaat 148

Kogu oma elu olen elanud Antsla vallas. Hindan 
kodukoha imeilusat loodust ning turvalist kesk-
konda.

 Kandideerin valimisliidus KODUVALD, sest 
soovin kaasa rääkida minule olulistel teemadel.

Koostöös ettevõtjatega mõjutame otseselt re-
giooni majandusarengut ja jõukuse kasvu.  Ette-
võtjatel on märkimisväärne roll tööhõives ning 
sotsiaalsetele ja regionaalsetele väljakutsetele vas-
tamises. 

Ühe võimaliku vahendina tuleb luua ettevõt-
luskoda ja lõpule viia maareform, et olemasolevale 
vabale maale tekiksid tööstusalad. Välja ehitada 
vajalik trasside võrgustik, aidata äri- ja kauban-
duspindade vahendamist ning olla koostöövalmis 
planeeringute menetlemisel. 

Tegusamaks tuleb muuta ühistransport ja kor-
rastada kohalikud teed.

Lapse igakülgseks arenguks tuleb veelgi suu-
rendada koostööd lasteaedade ja koolidega. Selleks 
arvestada juhtkonnapoolsete ettepanekutega ja 
teha vajaduspõhiseid investeeringuid.

Samuti meie eakate heaolu iseloomustavaks näitajaks on subjektiivne rahulolu, toimiv sotsiaal-
võrgustik, toimetulekuressursside olemasolu, teenuste loogiline kättesaadavus. See on koht, kus 
meie vald peab suutma siduda kogu süsteemi tervikuks.

Kindlasti mine valima, sest sinu hääl loeb!

Kaimo Käärmann
kandidaat 147 

Kodu on inimese põhivajadusi ning selle suurus, 
asukoht, seisund, mugavused ja sobivus leibkon-
nale on olulised elukvaliteedi näitajad. Korralikud 
elamistingimused suurendavad inimeste turvatun-
net ja sidusust ühiskonnas tervikuna.

Kortermajade piirkondades on probleemiks 
õuealade heakorrastus. Kortermajade vahele jää-
vad õuealad peavad saama korras hoitud  omava-
litsuse ja ühistute koostööna. Korrastatud õuealad 
mõjutavad otseselt elukvaliteeti eluasemepiirkon-
dades.

Valdav osa elamute majandamise ja hoolda-
mise tegevustest on antud elanike kanda, kellel 
aga puuduvad selleks vajalikud teadmised ja pro-
fessionaalsus. Sellest tulenevalt võetakse elamu 
parendamise ja jätkusuutlikkuse tagamise seisu-
kohast vastu ebaõigeid otsuseid ning kasutatakse 
tihti ebakvaliteetseid materjale ja tööjõudu. Lisaks 
üldistele teadmatusest tehtud vigadele lisandub ka 
piirkonna eripära ja väärtuse kadumine. Eluase-
mefondi jätkusuutlikuks püsimiseks ja arendami-
seks on väga oluline pöörata suuremat tähelepanu 
elanikkonna üldisele harimisele ja teavitamisele eluasemevaldkonnas toimuva osas. 

Seisame sinu eest, armas Korteriühistu liige!

Janno Nõmmik
kandidaat 156

Olen elanud Antslas ja Urvaste kandis Kassi külas. 
Seega on mul nende elanikega seonduvad problee-
mid ja kitsaskohad tuttavad.

Kooliteed alustasin Lusti Algkoolis, jätkusid 
õpingud Antsla gümnaasiumis, Vana- Antsla Kut-
sekoolis. Töökogemused olen saanud eraettevõttes 
UPM-Kymmene Otepää OÜ ja Antsla Kultuuri- ja 
Spordikeskuses. Töökogemuste hulka kuuluvad 
ehitus ja mööblitootmine, hooldus- ja remondi-
tööd. 

Minu peamiseks eesmärgiks on toetada 
Nässmõisa järve ujumiskoha väljaarendamist ja 
korrashoidu. Antslas elavad inimesed peaksid saa-
ma ujuda linnalähistel järves. Nässmõisa järvest 
peab saama Antsla visiitkaart väljaspoolt tulevatele 
külalistele ja kohalikule rahvale.

Kolme lapse isana soovin toetada kohalikke 
haridusasutusi ja seista Antsla gümnaasiumiosa 
säilimise eest ning Kuldre põhikooli püsimajää-
mise eest, sest noorte hariduse kättesaadavus peab 
olema oma kodule võimalikult lähedal.

Vaja on leida rohkem võimalusi mustkatte pai-
galdamiseks eramajade vahetus läheduses. Toetan Antslas veel remontimata kõnniteede renoveeri-
mist, korrastamist ja hooldamist. Erateede omanikele peaks vallavalitsus tasuta võimaldama vähe-
malt korra aastas teede hööveldamist, mis toimuks samaaegselt vallateede hööveldamisega.

Soovin kandideerida vallavolikokku sooviga muuta koduvalla arengut paremuse suunas. Olen 
alati tundnud huvi koduvalla käekäigu suhtes.

Tule valima! Seisame sinu eest!

Kandidaatide lühitutvustus
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Kalle Nurk

Kohalike valimiste-eelne aeg 
on põnev. Esiteks teeb põne-
vaks see, et vallavalitsus pingu-
tab sel aastal võimalikult palju 
ära teha, mis seni kuidagi ve-
ninud või tahaplaanile jäetud. 
Enamuses on need väikesema-
hulised investeeringud. Samuti 
püüab iga võimule pürgija ja-
gada lubadusi. Lubadusi võib 
jagada kolme rühma. Loeme 
esimesse rühma need, mis 
rahvale peale lähevad. Mõnin-
gatest neist on isegi räägitud 
vaat et mitukümmend aastat. 
Valusamateks teemadeks võib 
lugeda Antsla gümnaasiumi-
hoone renoveerimist, Lusti las-
teaia teise tiiva remonti, Antsla 
linna staadioni renoveerimist, 
Tsooru kergliiklustee ehitamist 
jne. Antsla gümnaasiumihoo-
ne renoveerimistööd on neist 

lubadustest lõpuks hoo sisse 
saanud ja tööd käivad. Nüüd 
räägitakse renoveerimistööde 
lõpuleviimisest. Antsla güm-
naasiumiga on aga selline lugu, 
et sinna vajatakse investeerin-
guid järjepidevalt. Vajab Ants-
la koolihoone kordategeminegi 
iga aastaga üha kopsakamat 
rahakotti, mis praeguste juttu-
de järgi peaks mahutama nelja 
miljonit. Hoiame pöialt, et ei 
juhtuks nagu Lepistu koolima-
jaga. Ka sinna investeeriti igal 
aastal. Viimane suurem töö 
oli koolimaja esimese korru-
se akende väljavahetamine ja 
mõni kuu hiljem võttis voli-
kogu vastu Lepistu kooli kin-
nipaneku otsuse. Raha justkui 
tuulde loobitud. 

Väga umbmäärane on sõ-
nakõlks säilitada gümnaasiu-
miosa. Sellel säilitamise teguril 
peaks valijale olema lahti mõ-

testatud, kuidas seda täidetak-
se. Selgeks on saanud see, et 
vallas iga aastaga vähenev rah-
vaarv ning valla elanikkonna 
keskmine eluigagi on kasvavas 
trendis. Kasvab ka keskmine 
vanus, mil noored otsustavad 
suurendada pereliikmete arvu. 
Kui pööraks valelt teelt kõrvale 
ja suunaks tähelepanu lasteae-
dadele. Loome võimaluse, et 
igale soovijale oleks lasteaias 
koht olemas ja õpetajad saaksid 
laste karjatamise asemel neid 
vajaduspõhiselt õpetada. Ehk 
meelitab see noori valda jääma 
või tagasi tulema. See annab 
ka paremad võimalused laste 
ettevalmistamiseks haridustee 
järgmisse etappi minekuks. 
Võib-olla sellega õnnestub 
kaotada kartus koolide sulge-
mise pärast, emad-isad saavad 
rahulikult tööl käia, ettevõtlus 
hakkab arenema jne. Teeme 

sel korral valiku selle kasuks? 
Seega tasuks tõsisemalt võtta 
valimisprogramme. Eks suurt 
rolli mängi seegi, kui linna 
staadion kaasajastada. Prae-
gune olukord on lihtsalt häbi-
väärne. Rääkides kooli kehalise 
kasvatuse õpetajaga sain teada, 
et kettaheite kasti piirdepostid 
pärinevad Aksel Kersna ajast. 
Välja on vahetatud ainult selle 
võrk. Tore, kui oskame hinnata 
ja kasutada legendaarse õpetaja 
tehtut. Vähemalt see piirdeaed 
võiks olla muuseumis, mitte 
staadionil. Tõenäoliselt staa-
dioni väljaehitusele hakatakse 
tõsisemalt tähelepanu pööra-
ma, kui hakkame spordist ja 
tervislikule liikumisele rohkem 
tähelepanu pöörama. Antsla 
Kultuuri- ja Spordikeskuse ni-
mest sõna „sport” väljajätmine 
küll seda ei soodusta.  

Esimese valdkonna teemal 

võib jäädagi pikalt heietama. 
Pikaaegselt päevakorras olnud 
tegemistele teeb tagantuult 
kõige paremini tegusate ja uute 
liikmete pääsemine volikokku.

Teise lubaduste kasti võib 
paigutada need tegemised, mis 
mõjutavad piirkondasid. Mida 
rahvarohkemasse kogukonda 
lubadusi jagada, seda lihtsam ja 
mugavam on võimalikult pal-
ju hääli koguda. Samas on ka 
majanduslikult loogiline, sest 
hüvesid saab kasutada korraga 
suurem arv elanikke. Nendes 
lubadustes aga ei tohiks peitu-
da Suure ja Väikse venna lugu. 
Kes meist ei tahaks olla Suur 
vend oma õiguste ja eelistega. 
Siin aga on kõige suurem oht 
onupoja poliitika ja ebavõrd-
suse tekkimiseks. 

   Kolmas lubaduste kast 
sisaldab väiksemahulisi tege-
misi. Mõned on nii tühised, et 

jääb mulje, miks need veel te-
gemata. 

Kallis koduvalla valija! Tule 
valima! Tea, et sinust sõltub 
palju, millises ja kuidas arene-
vas vallas sa hakkad järgmised 
neli aastal elama! Leia volikok-
ku kandideerija, keda usaldad 
enda eest seisma.

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

Suunavad tähelepanekud valijale

Raivo Vallner
kandidaat nr 144

Minu kodu asub Antsla vallas Rimmi külas. Oma 
tegusaimad aastad veetsin Tallinnas Maa-ameti 
eesotsas üle 30. aasta. Siiski ei unustanud ma selle 
aja jooksul oma sünnikodu. Siin on mu esivane-
mate talu ja nüüd, pärast pensionile jäämist, olen 
oma sünnipaigas jäädavalt tagasi. Jäädes pensio-
nile oli minu kindel otsus korvata koduvallast 
eemaloldud aeg ja panustada oma kogemusi ning  
teadmisi volikogu töös.

  Tänan valijad, kes toetasid mind 2017. aasta 
kohaliku omavalitsuse  volikogu valimistel oma 
häälega ja andsid mulle otsemandaadi volikokku. 
Kõik need neli aastat lähtusin oma lubadustest ja 
põhimõtetest: et valla juhtimine oleks aus ja läbi-
paistev, kõiki koheldakse võrdselt ja  viljeletak-
se ausat konkurentsi. Peagi leidsin, et praegusel 
arenguteel olev Antsla vald väärib rohkemat.

 Valla juhtimisstiil vajab muudatusi. Kaasame 
otsustusprotsessidesse noori, palkame tööle kom-
petentsed ja hea suhtlemisoskusega spetsialistid. 
Esmajärjekorras tuleb investeerida sinna, mis ai-

taks peatada vallaelanike arvu iga-aastase vähenemise ja inimesed eelistaksid elada eelkõige oma 
koduvallas. Et see ka teoks teha, nägin ühe võimalusena asutada koos kolme mõttekaaslasega va-
limisliit Koduvald. Jätame sel korral vana sissetallatud  raja selja taha ja mõtleme üheskoos uuen-
dustele ja  valla tulevikule. Hea vallakodanik, ootan Teid kõiki valima ja hääletama uuenduste 
poolt.  Teeme üheskoos ANTSLA suuremaks.

Jaanus Pruuli
kandidaat nr 145

Olen põline Antsla valla elanik. Praeguseks ko-
dukohaks on  Kraavi külas Vahtra talu. Sport on 
minu elus väga tähtsal kohal. Kuulun Hauka velo-
klubi juhatusse ning olen selle klubi tegevuse üks 
eestvedajatest. Panustades korvpalli, ratta- ja suu-
sasporti, soovin sellega muuta Antsla vald spor-
divaldkonnas võimalikult nähtavaks. Eriti oleme 
edukad rattaspordis. Et Antslas kulgeks sportlik 
tegevus tõusvas joones, peab selle nimel ühiselt 
tegutsema. Valla eelarve ja investeeringud peavad 
olema vajaduspõhised. Valla tulevikku ei tohi jätta 
poliitiliste kokkulepete pärusmaaks.

Kalle Nurk
kandidaat nr 146

Olen põline Antsla valla elanik. Alates 1985. aas-
tast, kui kõrgkooli diplom taskus, tulin tagasi 
kodukohta sooviga panustada kõik endasolev ko-
gukonna arengusse. Mulle meeldib inimestega su-
helda, kuulata nende  rõõme, muresid ja mõtteid. 
2009. aasta kevadest alustasin kodukandi teabe-
lehe toimetamisega, mis aasta tagasi avardus üle-
vallaliseks Külaleheks. Iga inimest tuleb võtta in-
diviidina ja leida võimalusi, kuidas tema oskused 
ja teadmised leiaksid rakendust koduvallas. Ini-
mestega suheldes olen püüdnud olla võimalikult 
avameelne. Nii mõnigi kord olen oma avameelsu-
se pärast kurjustavat tagasisidet saanud. Kõigile 
hea olla ei saa. Sellega me ei jõua kaugele. Inime-
sed peavad teadma ka seda, mille teadasaamist 
on valus kuulata. Üks valus tõde on see, et valla 
juhtimisega enam nii me edasi minna ei tohiks. 
Kui nii jätkame, võime kaotada oma iseseisvuse. 
Just sellepärast asutasin koos paari mõttekaasla-
sega valimisliidu Koduvald, et valida uus tee valla 
arenguks. Meile ei piisa mänguväljaku ehitami-
sest. Noored vajavad enamat. Iga inimene, kes naaseb elama Antsla valda, peab tunnetama, et on 
siin ka oodatud. Iga inimene, kes on kodu Antsla valda rajanud, saab ka võrdväärselt koheldud. 
Iga tegija eksib. Sellest tuleb õppida, et edaspidiseid vigu vältida. Inimene alustab maapealset elu 
sünniga. Alustame Antsla valla uue arengutee algust Lusti lasteaia täisvõimsusega töölepanemise-
ga. Elame ju eelkõige laste nimel. Nemad on meil kõige abitumad ja nende päralt on pikk tulevik. 
Loome selleks neile tugeva aluspõhja. Anname rohelise tule volikogus uustulijatele!

Kandidaatide lühitutvustus


