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Eesti Vabariik 100 Kastre vallas
Ehkki Eesti Vabariigi 100. juubelit tähistatakse kõikjal üle
riigi juba eelmisest aastast ning sündmusi jagub veel ülejärgmisesse aastassegi, oli möödunud veebruarikuu ning eriti 24.
veebruari nädal sündmuste poolest rikkaim. Nii ka Kastre
vallas. Pidutsesid koolid, lasteaiad, inimesed kodudes ja kõik
teisedki. Suure pidupäeva eelõhtul toimunud valla pidulik
kontsert-aktus tõi arvuka publiku Võnnu kultuurimajja, kus
esinesid valla kollektiivid ning tänati, kes tänu teeninud.
Korraldajate poolt suured tänud Võõpste pereklubile, Haaslava meeskoori väiksele pundile, Kaera-Maridele, Sillaotsa
Kooli kellade ansamblile, Melliste Algkool-Lasteaia laululastele ning Võnnu Keskkooli õpilastele. Eriti suur tänu kõigile
juhendajatele. Suured tänud ka õhtujuht Priit Strandbergile
ning tema abikaasale Marionile lummava esinemise eest. Samuti kiitused kõigile, kes nõu või jõuga korraldamisel kaasa
lõid. Pärast aktust oli võimalus end jäädvustada fotonurgas
ning nautida juubelitorti.
Kontsert-aktusel jagati mitmeid preemiaid ja tiitleid. Laste
ja noorte stipendiumikonkurss „Tuleviku tähed“ tõi meile 9
laureaati, mis jagati välja järgmiselt:
Kultuuripreemia: II preemia – Ott Eric Ottender, juhendaja
Ursula Chillaud.
Hariduspreemia: I preemia – Lotte Suislepp, juhendaja Maret
Roio. II preemia – Iti-Marleen Plink, juhendaja Mari-Liis
Nummert.
Spordipreemia: I preemia – Liis Roose, juhendajad Taivo ja
Anne Mägi. II preemia – Mona Saar, juhendaja Viktor Korobov. II preemia – Martina Heimo, juhendajad Kaisa Oja-Mehine ja Marko Mehine. III preemia - Eigo Helimets, juhendajad
Janek Helimets ja Valdeko Säre. III preemia - Catlyn Kruus,

Juubelitordil. Foto Jane Võsso

juhendaja Rainer Kaljumäe. III preemia – Andri Viinapuu,
juhendaja Indrek Koser.
Rahvahääletusel selgitati välja ka aasta üritus ja aasta tegu.
Ürituse kategoorias moodustus esikolmik järgnevalt:
I koht - Juunioride motokross MM Langel, II kohad - Haaslava Meestelaulupäev ning Eesti Lennupäevad Langel, III koht
- Võnnu Keskkooli jõulunäidend
Aasta tegu konkursil tekkis järgnev esikolmik:
I koht - Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee rajamine, II koht Sillaotsa kooli juurdeehituse valmimine, III koht - Discolfiraja
valmimine Võnnus
Välja kuulutati ka Aasta tegija, kelleks on Kristel Möller. Nominentideks olid veel Endel Taro ning Mati Meos. Viimane
pärjati Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt ka Kuldse Tammeoksa teenetemärgiga.
24. veebruari hommikul tervitas meid paukuv pakane ning
huvilised kogunesid Võnnu kirikusse, kus esinesid Võnnu kihelkonnakoor ühendatuna Priiuse segakooriga. Tänan nende
palade eest. Samal hommikul said meie valla kolm monumenti Võnnus, Kurepalus ja Reolas mälestuspärjad ning küünlad.
Rasmus Toompere
kultuurispetsialist

Erinevad põlvkonnad kontsert-aktusel. Foto Jane Võsso
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Vallavalitsuse istungitel
01. veebruar
• hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine (Alliku-Kuuse,
Kangro, Teeharu)
• sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
• abivahendi ostmise ja laenutamise
toetuse eraldamine
• ehituslubade andmine (Karli, Kaagvere küla)
• Südame maaüksuse jagamine detailplaneeringu alusel
• Kastre valla ametiautode ja isikliku
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord
• jooksvad küsimused ja arutelud (toetuste avaldused).

08. veebruar
• olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks lugemised
• korraldatud jäätmeveoga liitumisest
mittevabastamine
• liikluspindadele aadresskoha nime
määramine (Südame, Haaslava k.)
• liikluspindadele aadresskoha nime
määramine (Paju tee, Haaslava k.)
• nõusoleku andmine kinnistu
jagamiseks ning uutele tekkivatele
katastriüksustele lähiaadresside,
pindalade ja sihtotstarvete määramine (Metsamaa, Sudaste k.)
• ehituslubade andmine (Pargi tee 12,
Haaslava k., Kitse 2, Kitseküla k.)
• kasutusloa andmine (Võsu tee 11,
Haaslava k.)
• sotsiaaltoetuste maksmine vallaeelarvest
• raske ja sügava puudega lastele abi
osutamise toetuse maksmine
• lepingu sõlmimine ja hooldusteenuse arve tasumine
• lapsehoiutoetuse eraldamine
• huvihariduse ja huvija sporditegevuse toetamine vallaeelarvest
• transporditeenuse osutamine ja
toetuse maksmine
• SA Hooldekodu Härmalõng nõukogu
liikmete nimetamine
• raha eraldamine reservfondist (tsiviilasi nr 2-14-18970)
• jooksvad küsimused ja arutelud
(Kaitseliidu välilaager)

15. veebruar
• tegevustoetuse maksmine
• huvihariduse ning huvi- ja sporditegevuse toetamine vallaeelarvest
• transporditeenuse osutamine ja
toetuse maksmine

• sotsiaaltoetuste maksmine vallaeelarvest
• hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine
• transporditeenuse arve tasumine
• igapäevaelu toetamise teenuse lepingu sõlmimine ja teenuse arve
maksmine
• hanketulemuste kinnitamine
• arvamuse andmine (Melliste Algkool-Lasteaia palgakorralduse põhimõtted)
• Sillaotsa Kooli hoolekogu kinnitamine
• riigihanke korraldamine (Võnnu
Keskkooli katusekate vahetamine)
• esindaja nimetamine (AS Emajõe
Veevärk)
• arutelud (Maarjamaa Hariduskolleegiumi hoolekogu, abipolitseinike
taotlus, tegevustoetuste taotlused)
• jooksvad küsimused (Maarjaküla
koostööleping)

22. veebruar
• huvihariduse ja huvi- ja sporditegevuse toetamine vallaeelarvest
• kodukütte kulude hüvitamine
• Üürilepingu lõpetamine.
• hooldajatoetuse mittemaksmine
• hajaasustuse programmi raames projekti kestuse tähtaja pikendamine
• olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks lugemine
• korraldatud jäätmeveoga liitumisest
mittevabastamine
• nõusoleku andmine kinnistu jagamiseks ning uutele tekkivatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine (Marjamaa)
• nõusoleku andmine kinnistute jagamiseks ja liitmiseks ning uutele tekkivatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine
(Vooru)
• nõusoleku andmine kinnistu jagamiseks ning uutele tekkivatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine (Soometsa)
• nõusoleku andmine kinnistu jagamiseks ning uutele tekkivatele katastriüksustele lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine (Nurmevälja)
• katastriüksuste lähiaadresside
muutmine (Paju tee/Hõbepaju tee)
• liikluspinnale aadresskoha nime
määramine (Hõbepaju tänav)
• Oraviku vkt 9 maaüksusel korterelamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste

määramine
• Lumina maaüksusel viilhalli püstitamiseks projekteerimistingimuste
kinnitamine
• kasutuslubade andmine (Võsu tee 8
ja Haaslava k., Jugari, Mõra k., Jaago, Kurista k.)
• Võnnu Keskkooli struktuuri muutmine
• katlamaja ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste
kinnitamine
• soojatrassi ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste
kinnitamine
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Tulekul on Tartumaa
Arendusseltsi
projektitoetuste infopäev
Tartumaa Arendusseltsil (TAS) on aastal
2018 projektitaotluste vastuvõtmiseks
kaks taotlusvooru.
Need on 26.03-10.04.2018
ja 27.08-10.09.2018
Strateegia ja taotlemistingimuste tutvustamiseks toimuvad märtsikuus infopäevad
TASi piirkonna omavalitsustes:
Kastre valla infopäev toimub 27.
märtsil kell 16-18 Melliste algkooli
saalis
Infopäevade raames:
• jagatakse infot TASi strateegia ja projektitoetuse taotlemise võimaluste kohta
Leader-meetmest,
• tutvustatakse TASi arendustegevusi,
• arutletakse ja kaardistatakse piirkonna
arenguvajadusi,
• nõustatakse juba konkreetse ideega projektitaotlejaid.
Infopäevale on oodatud ettevõtjate,
MTÜde eestvedajad, vallavalitsuste
ja arendusorganisatsioonide töötajad
ning teised piirkonna arengust huvitatud inimesed.
TASi piirkonna arengustrateegia keskendub ettevõtlusele, kogukondadele ja koostöövõrgustikele.
Erinevate meetmete kaudu toetatakse väiketootmist, turismiettevõtlust, kohalike
traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks
pakutavaid teenuseid ja investeeringuobjekte, noorte ettevõtlikkust ning piirkondlikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi koostöövõrgustikke.
Karin Küttis
huviharidus- ja noorsootööspetsialist
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Kastre valla elanikud saavad kasutada Tartu jäätmejaama teenuseid
• pakendijäätmed;
• töötlemata puit;
• klaas;
• plastijäätmed;
• autorehvid (kuni 8 sõiduauto rehvi).
Tasu eest võetakse vastu:

Kastre vald on sõlmimas koostöökokkulepet Tartu Linnavalitsusega, et Kastre valla elanikud saaksid tasuta kasutada
Tartu jäätmejaama teenuseid. Leping puudutab eraisikuid.
Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamades vastu ei
võeta.
Kastre valla (endised Haaslava, Mäksa ja Võnnu) elanikud
võivad alates 1. jaanuarist 2018.a kasutada Tartu linna jäätmejaama aadressil Jaama 72C Tartu.

• rõivad/tekstiil;
• suuremõõtmelised ehitusjäätmed (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, krohvipuru jms)
• eterniit;
• biolagunevad jäätmed.
Jäätmejaam on avatud E-R 10-18, L-P 10-16 ja riigipühadel suletud.

Jäätmejaamas võetakse elanikelt tasuta vastu järgmisi
jäätmeid:
• ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed,
päevavalguslambid jm);
• suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);
• elektroonikaromud (külmikud, telerid jm);
• taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja -metall, plast- ja
klaastaara);

Telefon: 51967097.
Helber Peiker, keskkonnaspetsialist

Vallatöötajate kontaktid
AMETIKOHT
VALLAVANEM
ABIVALLAVANEM
Kantselei
VALLASEKRETÄR
JURIST-MENETLUSSPETSIALIST
VALLASEKRETÄRI ABI
ASJAAJAJA-REGISTRIPIDAJA
(Mäksa piirkond)
ASJAAJAJA-REGISTRIPIDAJA
(Võnnu piirkond)
Finantsosakond
FINANTSJUHT
VANEMRAAMATUPIDAJA
RAAMATUPIDAJA
Arendusosakond
ARENDUSSPETSIALIST
KULTUURISPETSIALIST
HUVIHARIDUS- JA NOORSOOTÖÖSPETSIALIST
KULTUURITÖÖSPETSIALIST
(Mäksa piirkond)
KULTUURITÖÖSPETSIALIST
(Võnnu piirkond)
Majandusosakond
MAASPETSIALIST
KESKKONNASPETSIALIST
EHITUSSPETSIALIST
Sotsiaalosakond
SOTSIAALOSAKONNA JUHATAJA
SOTSIAALTÖÖ PEASPETSALIST
LASTEKAITSESPETSIALIST
SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST
(Haaslava piirkond)
SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST
(Mäksa piirkond)
SOTSIAALTÖÖSPETSIALIST
(Võnnu piirkond)

NIMI
Priit Lomp
Tõnu Muru

VASTUVÕTUAJAD KONTAKTANDMED

Kokkuleppel
Kokkuleppel

priit.lomp@kastre.ee, 56982166
tonu.muru@kastre.ee, 5139142

Annika Pajumaa-Murov
Natalja Sisas
Maire Manglus
Pille Marmor

E 9-15, N 9-15
E 9-15, N 9-15
E 9-15, N 9-15
Lahtiolekuaegadel

annika.pajumaa-murov@kastre.ee, 7446526
natalja.sisas@kastre.ee
maire.manglus@kastre.ee, 7446524
pille.marmor@kastre.ee, 733 7605

Tiina Mällo

Lahtiolekuaegadel tiina.mallo@kastre.ee, 730 1462

Eve Jaanus
Marlene Tammoja
Aili Reinhold

T 9-15, N 9-15
T 9-15, N 9-15
T 9-15, N 9-15

eve.jaanus@kastre.ee, 7446523
marlene.tammoja@kastre.ee, 7446523
aili.reinhold@kastre.ee, 7446523

Mart Keerutaja
Rasmus Toompere
Karin Küttis

T 9-15
T 9-15
T 9-15

mart.keerutaja@kastre.ee, 58552944
rasmus.toompere@kastre.ee, 5229351
karin.kuttis@kastre.ee, 7446520

Ülle Seire

Kokkuleppel

ulle.seire@kastre.ee, 58552993

Peep Puis

Kokkuleppel

peep.puis@kastre.ee, 5082255

Maanus Ringo
Helbe Peiker
Heiki Tooming

E 9-15, K 13-17
E 9-15, K 13-17
E 9-15, K 13-17

maanus.ringo@kastre.ee, 7446521
helbe.peiker@kastre.ee, 53414205
heiki.tooming@kastre.ee, 7446525

Karmen Vetemäe
Iiri Sepping
Triinu Limbak
Liivi Sepp

E 9-15, N 9-15
E 9-15, N 9-15
E 9-15, N 9-15
E 9-15, N 9-15

karmen.vetemae@kastre.ee, 53325912
iiri.sepping@kastre.ee, 5108289
triinu.limbak@kastre.ee, 58839722
liivi.sepp@kastre.ee, 53439209

Eve Kangur

Kokkuleppel

eve.kangur@kastre.ee, 5103465

Delia Bergmann

Kokkuleppel

delia.bergmann@kastre.ee, 53414206
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Veebruarikuu tegemised Melliste Algkool-Lasteaias
Veebruarikuu alguses osalesid Täpikeste,
Pähklikeste ja Mürakarude rühm
fotokonkursil “Lumest lumele 112”.
Traditsioonilise ürituse eesmärgiks on
teadvustada kõigile Euroopa ühtset
hädaabinumbrit 112.

Mürakarud külastasid Võnnu lasteaia
Siilikeste rühma, kellele viidi kingituseks
käsitsi valmistatud südamekestest
võtmehoidjad. Üheskoos mängiti
nii ringmänge kui ka muid erinevaid
lõbusaid mänge.

13.02 toimus lasteaias vastlapäeva
tähistamine. Külla olid tulnud eit ja taat
koos oma üheteistkümne lapsega ning
naabrimemm. Koos sai palju nalja ning
meil väga vedas, et ilm võimaldas üritust
läbi viia õues. Loodame, et ka järgmisel
talvel on küllaga lund ja õiget ilma, et
liuelda lõbusasti üheskoos mäel.

19.02-23.02 toimus ülelasteaialine
Eestimaa nädal. Lapsed külastasid
teisi rühmasid, kus viidi läbi tegevusi
teemal Eesti. Päikesejänkude rühmas
tutvuti rahvariietega ning meisterdati
rahvusseelikut. Täpikeste rühmas räägiti
vanemate lastega sellest, mida tähendab
lapse jaoks sõna “kodumaa”, nooremate
lastega käsitleti rahvuslikku sümboolikat.
Mürakarude rühmas prooviti kiluvõileiba
munaga ning kamajooki, mida lapsed
eelnevalt ise olid valmistanud.
Pähklikeste rühmas käsitleti Eesti
rahvussümboleid läbi näidendi.

Sõbrapäeva raames käisid Täpikeste
rühmal külas sõbrad Luunja lasteaiast.
Üheskoos mängiti ringmänge, vahetati
omavahel kingitusi ning maiustati ühises
piknikulauas. Päikesejänkud külastasid
Võnnu lasteaia Oravakeste rühma.
Lapsed meisterdasid südameid ning
sõid tervislikke näkse ja küpsisetorti.
Pähklikesed külastasid Võnnu lasteaia
Mesimummude rühma, kus vaadati
näidendit “Maša ja kolm karu”. Peale
seda söödi küpsetisi ja puuvilju.

23. veebruaril toimus koos kooliga Eesti
Vabariik 100 pühendatud pidulik aktus
ja bankett.
Jane Vahtrik
Päikesejänkude rühma õpetaja

Uudised tõstepõrandalt
Möödunud kuu jooksul on jõudsid Kastre valla Mäksa Spordiklubi tüdrukud
osaleda kolmel võistlusel. Esmalt osaleti
28. jaanuaril Läti Vabariigis Daugavpilsis
“V.Petrova pieminas kauss” nimelisel rahvusvahelisel võistlusel. Naised võistlesid
absoluutkaalus sinclairi punktide alusel,
mille puhul tõstetud kilod korrutatakse
kehakaalu koefitsiendiga. Meie noorim ja
kergeim võistleja Loore-Lii Aviste tõstis
kehakaalus kuni 36 kg 43 (18+25) kg ja
sai IX koha. Kehakaalus üle 63 kg tõstis
Liisbeth Rosenstein 98 (44+54) kg ja sai
selle tulemusega VI koha. Kehakaalus
kuni 63 kg tõstis Mona Saar 133 (61+72)
kg ja sai selle tulemusega II koha. Juhendi
järgi pidid võistlema 2000 a. ja hiljem
sündinud sportlased, kuid nagu lõuna
pool juba tavaks saanud, siis sellest kinni
ei peetud ja võitjaks tuli 1992 a. sündinud
Leedu rekordi omanik kehakaalus kuni 75
kg. Teiseks võistluseks oli 10. veebruaril
Tammikul Jõhvi valla noorte lahtised
meistrivõistlused. Seekord oli kergeimaks
kehakaaluks kuni 48 kg. Loore-Lii Aviste
püstitas tõukamises uue isikliku rekordi
ja sai tulemusega 43 (17+26) kg IV koha.
III koha selles kehakaalus sai nii rebimises
kui ka tõukamises uue isikliku rekordi
püstitanud Alice Kõiv 62 (26+36) kg-ga.
Kehakaalus kuni 63 kg tuli võitjaks Mona
Saar 126 (56+70) kg-ga. Kehakaalus üle
63 kg sai tubli II koha Johanna Haljasorg
92 (42+50) kg-ga. Kolmandaks võistluseks

oli 25. veebruaril Abja-Paluojas Eesti kuni
17-aastaste noorte meistrivõistlused. Sel
aastal toimuvad peale umbes kolmekümne aastast pausi ka Eesti noorte meistrivõistlused kuni 15 aastastele. Kehakaalus
kuni 44 kg tegi väga tubli võistluse Alice
Kõiv. Rebimises sai ta sirgetele kätele 24,
26 ja ka 28 kg, millega parandas 4 kilo
võrra enda nimele kuulunud Tartumaa
noorte rekordit selles kehakaalus. Ka
tõukamise 36 kg on selle kehakaalu uus
Tartumaa noorterekord, millega ta ületas 1 kg võrra oma klubikaaslase Sandra
Hani rekordi. Kogusumma 64 kg on 7 kilo
võrra enam kui seni Sandra Hani nimele
kuulunud rekord. Tasuks hea võistluse
eest II koht. Kehakaalus kuni 63 kg tegi
samuti hea etteaste Mona Saar. Rebimises
realiseeris temagi kõik kolm katset: 59 kg,
63 kg ja ka 65 kg. Viimane raskus on uus
Eesti rekord vanuseklassides U15, U17,
U20 ja ka U23. Eesti täiskasvanute rekordini on veel jäänud 2 kilogrammi. Tõukamises tuli seekord leppida tulemusega 72
kg, sest raskusest 80 kg ramm veel üle ei
käinud. Tulemusega 137 kg Monale kindel I koht. Kehakaalus üle 63 kg oli meilt
seekord kaks võistlejat. Rebimises ja kogusummas uue isikliku rekordi püstitanud
Liisbeth Rosenstein võitis tulemusega 104
kg (46+58) kg II koha. Johanna Haljasorg
tõstis seekord 96 (43+53) kg ja pidi leppima IV kohaga.
Viktor Korobov

Melliste algkooli
5. klassi õpilased
kinkisid Eestile
räpploo
2018. a veebruarikuus andsid Põhja-Tallinna ansambli liikmed põneva
e-külalistunni „Meie eriline keel muusikas“. Tunnist said inspiratsiooni
Melliste algkooli 5. klassi õpilased, kes
pühendasid Eestile 100. sünnipäeva
puhul räpploo. Lugu kaunistab Telle
Vahtramäe joonistus (juhendaja õp
Anneli Saat).
Räpp Eestimaale
Eestimaa on kohe 100 aastat vana
seda tähistame nii kodus kui ka laval.
Veebruarikuus on
Eesti sünna uus!
Heiskame me lipud
iga torni tippu.
Ref: Eesti sada aastat vana,
lipuvärvid ikka samad.
Laululaval kõik me koos
tähistame täies hoos.
Sini-must ja valge
on Eesti lipu värvid.
Neid me ikka austame
kui oma kauneid pärleid.
Rukkililled põldudel,
suitsupääsud pesas.
Vili kasvab võludes,
marjad-seened metsas.
Ref: Eesti sada aastat vana,
lipuvärvid ikka samad.
Laululaval kõik me koos
tähistame täies hoos.
Melliste algkooli 5. klass
Krista Mihkels, Melliste Algkooli eesti
keele ja kirjanduse õpetaja
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EV 100 Võnnu keskkoolis
Võnnu koolipere hakkas sünnipäevaks
sättima jõuluvaheajalt naastes. Nii sai
maja varakult pidupäevale väärilise
siseilme ja aknakaunistused. Seejärel
saadeti aerofoto abil parimad soovid
oma majast kaugemale. Kõik ülejäänu,
mis nende päevade sisse mahtus, oli
kantud soovist oma kodu ja isamaad
märgata ning tänada kindlus- ja kodutunde pakkumise eest.

See maa
7. korda korraldas Puhja kool maakondlikku isamaalist festivali, mis seekord oli kingitus EV 100. sünnipäevaks.
15.02. oli Puhjas esinemas 15 meeskonda erinevatest kooliastmetest.
Esinejatelt oodati temaatilist seotud
kava lugudest või luuletustest. Ilmestamiseks võis kasutada erinevaid vahendeid. Meie lapsed jutustasid lugude
ja luuletuste kaudu maast, kus nad
elavad, kutsusid külalisi meie kaunist
loodust imetlema, kiitsid oma kodu ja
lubasid seda kaitsta.
Meie koolist sõitis festivalile õpetaja
Mai Tammoja juhendamisel kaheksa
1. – 3. klassi õpilast. Kava õppimisele
ja lihvimisele kulus rohkem kui kaks
nädalat. Põhjalikult mõeldi läbi riietus
ja otsustati rahvariiete kasuks.
Kavasid ei järjestatud, kuid valiti kõige
mõjuvam. Meie esinejaid kiideti humoorika kava ja lustliku esinemise eest.
Tänuks saadi tunnuskiri ja omaküpsetatud leib.
Vahetult enne pidupäeva käidi sama
kavaga esinemas Võnnu Kodu elanikele, kes olid pisarateni liigutatud südamlikust kingitusest.

Hooli liikumisest!
Eesti vajab terveid inimesi ja sellest
teadmisest oli kantud 12. veebruari
matkapäev, milles ühel või teisel viisil
osales kogu koolipere. Matkates, orienteerudes, kodukoha tuntumaid objekte
jäädvustades, vastlaliugu lastes lisandus tervist, rõõmsat meelt ja loodetavasti uusi teadmisi oma kodukandist.

Mälumäng „Eesti eri“
Mälumänguturniiri 5. mängu küsimused puudutasid Eesti ajalugu, loodust,
muusikat, linnu, poliitikat, sporti ja
kodukanti. Mängust võttis osa kümme
4-liikmelist võistkonda. Üllatav oli see,
kui halvasti me kodukandi paiku, legende ja kohamuistendeid teame. Meie
õpilased tulevad kooli Mäksalt, Järvsel-

jalt, Pokalt, Läänistest, Rooksest ning
mitmetest teistest paikkonna küladest
ja hea oleks naabreid tunda. Kes meist
tundis fotol ära Mäksa mõisa väravapostil seisva lõvi või Rookse külas
asuva põlispuu? Peab tunnistama, et
mitmete külade nimesid kuuldi esimest
korda .Uues suurvallas on üksteise
tundma õppimisel lai tööpõld ees.

Õpilastööde näitus „Meie Eesti“
Kõik ettevõtmised koolis korraldati eelkõige Eestimaa märkamiseks, möödunu meenutamiseks ja tähtsustamiseks
ning nendel puhkudel sõna kingitus ei
kasutatud. Õpilastööde näituse rohkem
kui saja tööga avas 23. veebruari hommikul direktor T. Viileberg ja neid töid
võib pidada kingituseks, sest arhiivi
jäävad õpilaste nägemused oma isamaast. Näitusel oli iga klassi esindajal
võimalik oma kaaslaste töid esitleda,
tutvustada. Tehnikate valik on mitmekesine ja teostus eriilmeline. Näitus ootab Palmisaalis külalisi märtsi lõpuni.

Sättimine on lõppenud
23. veebruaril oli kõik nii, nagu pidupäeval olema peab: elevil ja peoriides
koolipere, päevale sobiv muusika,
aktus kõige selle juurde kuuluvaga. Sel
korral olid lugude ja lauludega piduliku kokkusaamise märkijateks 1. ja 2.
kooliaste. Gümnasistide etteaste oli
õhtusel Kastre valla aktusel, kus kehastuti presidentideks ja nende kaasadeks.
Külalistele meenutati nimetatud tegelaste elulugusid ja missiooni aegade
jooksul. Etteaste oli gümnasistide
vääriline ja külalised võtsid selle vastu
elava reageerimisega.

Pidupäevadele järgneb argipäev, kus me
loodetavasti ei unusta antud lubadusi ja
väärtustame teadmist, et elu hoidmas
ja edasi kandmas oleme meie ise.

Reet Saksing
Võnnu Keskkooli huvijuht

Talvest
tantsime
suvesse
Uus aasta tuli Kaera-Maridele ettetantsimise ootuses. Pidu, kuhu pürgisime,
on tulekul õige varsti. „VABA100“ ootab vaatajaid 18. märtsil algusega kell
19.18 Tartus AleCoq spordihoones.
Memmederühm Wenden õpib usinasti
tantse kevadeks. Nende jaoks on tähtis
20. mai, kus Elvas toimub XX Memme-Taadi lustipidu. 16.veebruaril sai
käidud ka Ahja Hõbesõlel külas, et koos
tähistada Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva. Oluline kuupäev on 27. mai, sest
siis toimub III Kagu-Eesti tantsupidu
„Kuula“, millest võtavad osa Kaera-Marid ja Wenden.
Segarühm Kastre on alles 5-kuune,
kuid meie esimene esinemine ootab
juba 9. märtsil Võnnus, kus esinevad ka
teised rühmad.
Viivika Kook
juhendaja
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Tegus aastaalgus Võnnu Lasteaias Värvuke
koos lustitakse. Ka sel korral mängiti,
meisterdati ning istuti ühises peolauas.
Selline kokkusaamine on suurepärane
võimalus nii lastel kui täiskasvanutel
veel suuremaks sõbraks saada ning leida
häid mõtteid koostööks.

Meie lasteaias on aasta algus olnud täis
toredat siginat-saginat.
17. jaanuaril alustasime „Eestimaa
100“ matkapäevaga, mille raames
mõõtis iga lasteaia rühm oma rühma
juurest 100 sammu matka alguspunkti
ning siis asuti teele. Kõige vanema rühma lapsed (Lepatriinud) võtsid endaga
matkama ka kohaliku Võnnu Päästekomando liikmed ning koos liiguti vana
koolimaja metsa. Seal õpetati lastele,
kuidas ohuolukorras end kaitsta ning
kuidas abi otsida. Õpiti metsas lõket
tegema ja kuidas eksinuna endast otsijatele märku anda. Liitrühmad (Oravakesed ja Siilikesed) matkasid Võnnu
koolimaja taga metsas. Metsloomadele
viidi toitu, joodi teed ning söödi kommi. Liitrühm (Mesimummid) matkasid
läbi Võnnu aleviku kiriku juurde. Kiriku
pargis nauditi talvemõnusid.
Veebruaris algas idamaade kalendri järgi
kollase koera aasta. Lasteaias käis külas
kaks kollast koera (kuldset retriiverit)
koos perenaisega. Koerad on kõrgelt
hinnatud Euroopa tasemel tegijad. Koerad näitasid oma oskusi ja sõnakuulelikkust. Lapsed said teha pai ja neid kammida. Saime teada, kuidas koera eest
tuleb hoolitseda. Koerad tundsid huvi
laste ja lapsed koerte vastu. Paljudel lastel ei ole kodus võimalust teha loomale
pai ja nüüd avanes selleks võimalus.
Värvupere vastlapäeva tähistasime
ühiselt Luunjas asuvas Saksa hobutalus.

Talvised tegemised jätkusid meie
lasteaias suurejoonelise peoga Eesti
Vabariigi 100 sünnipäeva auks. Peol oli
kohal meie oma presidendipaar ning
toimus kätlemistseremoonia. Meie oma
peaminister pidas kõne, milles tõi välja
teineteisest hoolimise ja rõhutas, et
püsimajäämiseks peame olema arukad
ning iga päev peaksime midagi head
tegema. Peol kõlas nii hümn kui ka laste
endi etteasted. Pärast pidulikke etteasteid ootas kõiki ka suupistelaud.
Sealne perenaine rääkis meile hobuste
elust, näitas talle karjakopleid, maneeži,
hobutreilerit. Meid üllatati teadmisega,
et hobustel on ka oma dušinurk, kus
nad kümblemas käivad. Kõik lapsed said
hobusaaniga vastlasõitu teha ning meil
oli silitamiseks oma hobune, kes meeleldi meie külakostiks toodud leiba ja
porgandit maitses.
Samal nädalal tähistasime ka sõbrapäeva, kus meile tulid külla sõbrad Kastre
valla teiste lasteaedade toredatest rühmadest. Meie lasteaia rühmadel on nii
Melliste kui Sillaotsa lasteaias omad
sõprusrühmad, kellel paar korda aastas
vastastikku külas käiakse ning ühiselt

Lisaks toredatele tegevustele lasteaias
on meil hea meel Mesimummide rühma
lapse Heleene Maria Luisa Von Molleri
üle, kes osales maakondlikul kunstikonkursil „Õnnitluskaart Eestimaale”. 2-4
aastaste vanusegrupis võitis ta I koha.
Auhinnati seda, et kaardil oleks lugu. 20.
veebruaril kutsuti võitja koos juhendaja
Aime Murnekiga Elva Lasteaeda Õnneseen pidulikule vastuvõtule, kus jagati
kingitusi ja tänukirju. Saime näha ka
teiste laste tehtud huvitavaid kaarte.
Värvupere soovib kõigile tegutsemislusti ning soojust südameisse.
Liina Birnbaum,
Võnnu Lasteaed Värvuke direktor

Liikuma Kutsuv Kool
EV aastapäeva kõnes kuulsime presidendilt, kui palju ülesandeid meie ees
seisab. Ikka selleks, et hoida ja kaitsta
oma kodumaad. Niisuguseid eesmärke
saavad realiseerida vaid terved ja sitked
inimesed. Siit ka teadmine, et mida
enam me jõukohaselt ennast liigutame,
seda tervemad oleme.
Võnnu keskkoolis on aegade jooksul
au sees olnud sport, mis ongi eelkõige
enda liigutamine. Loetleda võiks kõikvõimalikke spordi-ja matkapäevi, maakondlikest võistlustest ja turniiridest
osavõttu, treeningtunde spordisaalis.
Ka praegu kestavad klassidevahelised
võistlused sportmängudes, mis on aastaid olnud oodatud sündmus.
Läinud aastal kujundati kooliruume
läbiv spordirada, mis võimaldab erinevaid tegevusi. Projekti teostajateks olid
gümnasistid. Rada kasutab enamasti
1. kooliaste. Neile korraldavad klassiõpetajad oma tiivas ka muid liikumis-

mänge. Vahelduseks on võimalik teha
ajugümnasistikat, kasutades erinevaid
mõttemänge. Loomulikult ammendab
olemasolev ennast ja ootamas on uued
väljakutsed.
Praeguseks on kooliperel võimalik
kolmapäeviti vahetunde tantsimisega
sisustada. Seda võimalust kasutatakse
aina aktiivsemalt. Et vältida ainetundides pikalt istumist, võtavad õpetajad
appi erinevaid meetodeid, mis võimaldavad liikudes õppida. Peagi on tulemas
koolitus, kus on võimalik selles vallas
uudseid ideid saada.
Välisel hindamisel liikumisaktiivsuse
üle meie koolis kurta ei tahaks, aga uuringud näitavad, et ükski tegevus lisaks
pole liiast. Et sellealast toimetamist
koolis süsteemsemaks, vahetunde liikumisega rikkamaks ja läbimõeldumaks
muuta, ainetundides mitmekesisemaid
virgestusharjutusi teha, ühinesime Liikuma Kutsuva Kooli programmiga, mida

korraldab TÜ liikumislabor. Toimunud
on olukorra kaardistamine koolis, LKK
tiimi moodustamine ja käidud on ideeseminaril Tartus. Lähemal ajal ootame
külla labori esindajaid, et oma maja
õueala ja ruume lähemalt tutvustada.
Loodetavasti saame nõupidamise käigus
värskeid ideid. Järgmiseks sammuks
on õpilaste saatmine mängujuhtide
koolitusele. Saadud oskusi on võimalik
kasutada vahetundide ajal nii õues kui
majas. Koolitust ootavad ka õpetajad,
sest liikumise kasutamine tundides oma
aine õpetamisel oleks suurepärane.
Ise õppides ja selleks teiste häid praktikaid kasutades muudame koolipere
liikumisharjumusi. Kindlasti ei jää me
oma plaane teostades üksi, vaid ootame
appi lapsevanemaid ja asjatundlikke
inimesi kogukonnast.
Reet Saksing
Võnnu Keskkooli huvijuht

nr.
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2018

7
on kodutu. Juhtumist teada andnud tubli majaelanik andis
talle tassi teed, et mees saaks sooja. Politsei poolt toimetati
isik Tartusse varjupaika.

Politsei poolt on Kastre vallas ajavahemikul 19.01.201822.02.2018 registreeritud 94 juhtumit, millest suurema osa
moodustavad erinevad liiklusrikkumised. Politsei tuvastas
kahel juhul mootorsõiduki juhtimise alkoholi piirmäära ületamisel ja ühe juhtimisõiguseta mootorsõidukijuhi.
23.01.2018 kella 03:00 paiku helistas Mellistes Oraviku
tänava elanik häirekeskusesse ning teatas, et kortermaja
trepikojas magab joobes meesterahvas, kes eelnevalt oli seal
kolistanud. Trepikojas viibinud meesterahvas oli väitnud, et

03.02.2018 ajavahemikul kell 01:00 kuni 01:45 häiriti valju
lärmiga kestvalt ja korduvalt Mellistes Oraviku tn. kortermaja ees sama maja elanike rahu. Antud juhtumiga seoses on
alustatud väärteomenetlust.
07.02.2018 laekus politseile avaldus selle kohta, et Mõra külas Tuigo teelt eramu juurest on varastatud haagis Respo 751
(reg. märk 648GF).
Anti Peiponen
piirkonnapolitseinik

Toimus Võnnu saunaralli
Endises Võnnu vallas on saunaralli
toimunud juba kolm korda, nüüd uues
Kastre vallas sai teoks juba IV kord! Oli
suurem pindala ja rohkem saunu ning
samuti mahutus rohkem võistkondi
saunarallitama. Võnnu Saunaralli on
eriline, kuna meie teeme stiili- ja terviseüritust, kus on eesmärk pakkuda
osalejatele ja ka saunaomanikele argirutiinist väljatulemise võimalust ning
erilist tervistavat kogemust. Korraldajateks on Issaku külast õhinapõhine perekond, kes haagivad enda külge kogu
meie Võnnu (nüüd Kastre) erksad, aktiivsed sädeinimesed. Peakorraldaja ja
idee autori Lepikovi Taneli sõnul saab
Võnnu V Saunaralli kindlasti toimima,
sest siis saab viisaastakuplaan tal täidetud ning süda rahul.
Võnnu Saunaralli ükski võistkond 18nest ei olnud tavaline, kõik olid pingutanud kostüümide, saunaralli automobiilidega ning loovus, naljasoon ning
huumorisoolikas olid saanud võimaluse
areneda lausa mitmekümnekordselt!
Võnnu Saunarallil on rõõmu tekitav,
et võistlejad juba ette kavatsevad võita
just kostüümide-auto-show teemaga,
mitte ei tulda aja peale rallitama.
Ka neist erilisemast erilisemaid saunarallitajaid võttis vastu 16 saunaomanikku, kes samuti olid ooteajal oma
sauna juurde ülesande välja mõelnud,
pakuti sööke-jooke, soojendusega ootetelke ja kokku olid tulnud paljudes saunades terved perekonnad, suguvõsad,
sõpruskonnad, et koos nautida kirjut
seltskonda, kes Võnnu Saunarallidel
juba erikuulsad on! Saunaliikidest oli
kõik esindatud: suitsusann, kilesann,
soomesann, iglusann, jms. Avatud oli
mitu jääauku. Pakuti mitmes saunas
koduõlut, seega sai mitmekordselt
arendatud koduõlle pruulimise rahvuslik kunst.
Parima Sauna tiitli sai Kangro Tiidu

rahvasann. Eriline on Võnnu Saunaralli
puhul veel, et meil on enamus saunasid
kodusaunad ehk siis mingit reklaamivõitu nad ei tahagi! Korraldajana saunu
läbi sõites oligi tunne, et 17. veebruaril
oli üks suur pidu käimas - üks õige eestlaste saunapidu!
Täname kõiki saunaomanikke, kes saunaralliga kaasa tulevad, sest ilma teieta
poleks seda üritust! Teie teete selle
võimalikuks! AITÄH.
Ükski üritus ei saa ikkagi toimuda ilma
teotajateta. Projekte selle sündmuse
jaoks ei kirjutata aga abi on ikka vaja,
eks ta üks suur isetegemine ja omakandi värk ole. Kohalik omavalitsus
toetas sündmust kultuurimaja ruumide
kasutusvõimalusega ning rahvapeole
bänditasuga. Suuremad toetajad olid:
Ehituse ABC, Uuem Viis OÜ, Lepasalu
TKM OÜ,DE Projekt OÜ, Jõesaun
“Leili”, Võnnu Mahetalu OÜ, Taivoster
Baltic OÜ, Alliku talupere.
Viimaks, sel aastal oli Võnnu Saunarallil võimalus teha kohalikule kogukonnale kaks žesti: Ehituse ABC poolt
sponsorluse korras saadud aiakärudest
ÜKS anda Võnnu lasteaiale Värvuke,
sest nende aiakäru läks just katki! Ja
teine - võistkond “Viiskümmend vabastatud matsalkat” pani heategevuslikule
oksjonile oma võistkonna rekvisiidid.
Need osteti õhtusel rahvapeol ära ning
kokku kogusime 133 eurot annetust SA
Hooldekodu Härmalõng Võnnu osakonnale ehk siis endise nimega Võnnu
Haiglale! Annetust kätte saades öeldi,
et selle raha eest üritavad nad pakkuda
oma klientide tükikese säravat meelelahtust ja midagi hingele, et tuua päeva
päiksekild. Täname rahvast, kes heategevusoksjoniga kaasa tulid ja toetuse
andsid!
Järgmise aasta mõtted on juba ideepangas haudumas, et 2019 Võnnu Sau-

naralli tuleks eriti hoogne, lustakas ja
veel suurema showga! AGA saunarallil
osalevate võistkondade arvu me üle 20
ei suurenda, sest Võnnu Saunaralli jääb
lõpuni stiili, tervist ja ilu taotlevaks
sündmuseks, mitte massiürituseks.
Võnnu Saunaralli tegijate eesmärk on
pakkuda osalejatele ja eriti saunaomanikele erilist päeva, mis laadib meie
patareid külmal ajal täis kuni esimese
suve kuuma päevani ning teeb meid
101 korda tervemaks gripihooajal!
Rohkem pildimaterjali ja kajastusi FB
lehelt https://www.facebook.com/
vonnusaunaralli/
Pildigalerii Võnnu Kultuurikildude
blogis: https://kultuurikillud.blogspot.
com.ee/
Kreisim kostüüm ja Vingeim auto
2018 “Viiskümmend vabastatud
matsalkat!”Saunaomanike
lemmik 2018 “Rajoonidevaheline
erakorralise alternatiivmeditsiini
kiirreageerimisrühm õed
Babahadzajevid” P
 arima ajaga
VÕITJAD 2018 “Saunasõdalased”.
Piltide autor ja Võnnu Saunaralli
ametlik fotograaf Kersti Rüütli.
Marju Marga
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Külaskäik Tõraverre Tartu Observatooriumisse
Vastlapäeva õhtul, 13. veebruaril,
võtsid huvilised osa Mäksa Manaiste
Seltsi korraldatud külastusest Tartu
Observatooriumisse Tõraveres. Kohale
jõudes ootas meid ees giid, kelleks oli
astrofüüsik Mare Ruusalepp. Tema
juhendamisel läksime teleskoobitorni vaatama põhjamaade suurimat,
1,5-meetrise peapeegliga optilist teleskoopi, millega tehakse tähtede vaatlusi.
Tähti me kahjuks teleskoobiga vaadata
ei saanud, sest ilmataat oli ajanud selleks ajaks pilved taevasse. Huvitav fakt
on aga see, et ilmastik ongi niipalju
pilvisemaks muutunud, et ka teadlaste
tähevaatlusõhtuid on vähemaks jäänud. Meil oli sellegipoolest põnev vaadata, kuidas teleskoop töötab. Tõravere
Observatoorium (uue nimega Tartu
Observatoorium) valmis 1964. aastal.
Tänu ainulaadsele teleskoobile külastavad observatooriumit väga paljud õppurid ja teadlased ka mujalt maailmast.
Edasi läksime teleskoobi torni II korrusele, kus on sisustatud stellaarium
astronoomia tutvustamiseks. Saime
käega katsuda meteoriiditükki, mis
kaalub 270 kg. Meteoriit, millest tü-

Reinu rännuretked
Võnnus
Reinu rännuretked on sariüritus Võnnu
kultuurimajas, millel käsil juba neljas hooaeg.
Tuntud reisi- ja filmimees Rein Lepik on
jalgrattaklubi „Vänta aga“ asutaja ja rändab
jätkuvalt erinevate seltskondadega mööda
maailma ringi.
Nimekirjas on juba 121 riiki, kõigis käidud
ringi ka jalgratastel, mis annab võimaluse
tutvuda ja filmida ka neid paiku, kus turistid muidu ei pruugi käia. Reinu ülevaatefilmid ei ole muidugi National Geographic,
aga oma äratuntavuses ja kättesaadavuses
seda huvitavamad ehk. Rein on ka nelja
Eesti looduse ülevaatefilmi autor pealkirja
all „Imeline lihtne maa“.
Selle aasta esimene sariürituse õhtu toimub 22.märtsil kell 18 Võnnu kultuurimajas. Teema: Euroopa lõunamerede saared
(Küpros, Malta, Tenerife). Tasuta. Järgmine reisimuljete õhtu on 26.aprillil, mil taas
video ja reisimuljete kaudu tuuakse maailm Sulle lähemale.

teleskoobi ei näinud, siis stellaariumis
näitas giid meile virtuaalse planetaariumiprogrammi „Starry Night“ abil reaalajas, millised tähed ja tähtkujud on
antud ajahetkel Eesti taevas nähtavad,
missugune on tähistaevas Maa erinevates kohtades, samuti uurisime lähedalt
planeete, udukogusid, galaktikaid jne.
Järgmine põnev peatuspaik oli Kivimosaiik-kaardi juures. Peahoones
asub 1964. aastal Tartu kunstnik Lagle
Israeli poolt värvilistest merekividest
tehtud eesti rahvaastronoomia tähtkujusid kujutav kivimosaiik-kaart. Kivikesed, kogukaaluga 400kg on korjatud
Rocca al Mare rannikult.

kike pärit on, kaalus ise 1000 tonni ja
kukkus alla 12. augustil 1947. aastal
Siberis. Päikesesüsteemi maketi abil
selgitas giid meile, kuidas vahelduvad
Maal aastaajad, öö ja päev ning kuidas
tekivad Päikese ja Kuu varjutused.
Uurisime ka Marsi kanjoni maketti
ja Marsi gloobust. Kuna me tähti läbi

Kuna külastus oli põnev ja sisutihe,
lendas aeg kiirelt. Saime astronoomia ja
observatooriumi kohta palju huvitavaid
fakte teada. Soovitan kindlasti oma
silmaga vaatama minna.
Kuna oli vastlapäev, siis pärast huvitavat ringkäiku kostitasime peahoone
kohvikus endid vastlakuklite ja teega.
Kristel Möller, Maire Roonurm

Kultuurisündmused
09. märts kell 19.00 Võnnu kultuurimajas Kastre valla taidlejate
kevadkontsert ja tantsuõhtu ansambliga Dolores, pilet 5 €
09. märts kell 19.00 Melliste kohvikus „Käbitare“ konkurss „Edukas
Naine 2017“
10. märts kell 11.00 Melliste spordihoones Jõud MV sangpommi
võistluses ja tõstmises
11. märts kell 11.00 Võnnu kultuurimajas üle-eestiline kiirmaleturniir Nipernaadi
13. märts kell 18.00 Võnnu kultuurimajas Kastre mälumängusarja
etapp
14. märts kell 19.30 Priiuse seltsimajas kinoseanss „Klassikokkutulek 2“, pilet 4 € kohapealt
15. märts kell 19.00 Võnnu kultuurimajas kinoseanss „Klassikokkutulek 2“, pilet 4 € kohapealt
22. märts kell 18.00 Võnnu kultuurimajas Reinu rännuretked – Euroopa lõunamerede saared (Küpros, Malta, Tenerife), tasuta
25. märts kell 12.00 Kastre valla pensionäride kevadpidu Priiuse
seltsimajas, pilet 3€. Käigus vallabuss
10. aprill kell 9.30 Võnnu kultuurimajas Miksteatri lasteetendus
„Prometheus“. Tasuta
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Kaagvere sillast
Kas Luunja või hoopis Kaagvere sild?
Luunja silla avamisest möödus eelmisel
sügisel 80 aastat. Kuni 1937. aastani
kasutasid Kagu-Tartumaa elanikud
Tartusse sõites Emajõest ülesaamiseks
parvesid (Haaslava, Kaagvere, Kavastu,
Kastre) või sõitsid linna üle Haaslava ja
Vana Kuuste. Ühtegi silda Tartu linna ja
Peipsi järve vahel üle Emajõe ei olnud.
Silla ehitamist hakati kavandama 1930.
aastal.
„Postimees“ 20. juuli 1930: „Kaagvere
sillale otsitakse kohta. Neil päevil oli
Kaagvere silla ehituse asjus eelnõupidamine, millest võtsid osa teedeministeeriumi, veeteede valitsuse ja
Tartu maavalitsuse ametnikud. Sõideti
Kaagveresse, et kohapeal tutvuda silla
asukohaga. Kõige enam poolehoidu võitis variant, mille järele sild ehitatakse
kuivale maale Emajõe paremale kaldale.
Hiljem kaevatakse teravast käänust
kanal läbi.“
„Postimees“ 9. oktoober 1930: „Kaagvere sild lahtikäivaks.
Mitmelt poolt on soovi avaldatud, et
Kaagvere parve asemele ehitada kavatsetav sild saaks keskelt lahti käiv, sest
muidu muutub puuvedu suuremate
lotjadega raskeks ja kulukaks, silla juures tuleks laadung vahematele lotjadele
ümber asetada.“
„Postimees“ 27. aprill 1932: „Luunja sild ehitatakse kuivale maale.
Kavatsetava silla asjus võeti kevadel
ette laiaulatuslikke puurimistöid, et
selgitada maapinna koosseisu ja omadusi. Teatavasti tuleks uue silla ehitamise juures kaevata kanal, mis mõeldud
jõe õgvendamiseks. On selgunud, et
tarvitada olevate jõesüvendajate abil
on võimalik kanalit kaevata. Üldiselt on
maapind oma ehituselt kõigiti soodne
silla rajamiseks.“
Ühtset ideed ja mõtet silla ehitamise
asjus aga ei olnud.
Haaslava vallavalitsus pakkus välja
variandi ehitada silla asemel uus maantee Haaslavalt üle Mäletjärve Võndu.
Maantee (13,4 km pikk) ehitamine
oleks olnud sillast (ca 400 000 krooni)
odavam. Argumendid olid: „1) Uus
tee ei takista laevasõitu ja oleks ka
strateegiliselt parem, kui sild; 2) Uus
tee lühendaks tagamaa suurele osale
linnateed tublisti; 3) See tee on kõige
lühem mõeldav ühendus Tartu ja ta
kagupoolse tagamaaga teedevõrgu korraldamisel.“
„Postimees“ 16. oktoober 1934: „Luunja inimeste seisukohti silla asjus.

Luunjas arutatakse elavalt Luunja silla
küsimust. On tekkinud kaks voolu,
ühed tahavad silda, teised maanteed.
Maantee pooldajad ütlevad, et teematerjal oleks kodumaalt saadav, silla
jaoks tuleks see välismaalt muretseda.
Sillast ülepääs talvel on raskendatud.
Uus tee viiks läbi Kurepalu ja annaks
Tartu kodanikkudele suvitusvõimalusi.“
„Postimees“ 2. november 1934: „Luunja tunnelist ei saa asja.
Tunneli asemele ehitatakse sild, mis on
kõrgem kui Reini jõel ja Doonaul.
Tartu maavalitsuse esimees O. Pärlin
viibis Tallinnas, kus ta arutas Luunjasse
Emajõe alla tunneli ehitamise küsimust. Kõige mõjuvamaks vastuväiteks
on see, et tunnel ei ole talvetee ajal
kasutuskõlblik. Tunneli asemel tuleb
ehitada sild.“
Sellega oli asi otsustatud ja 26. novembril 1934 algasid silla alt läbi mineva kanali ehitustööd.
Kanal oli 420 meetrit pikk ja 6 meetrit sügav. Jõe põhjalaius tehti 54 ja
pealmine laius 74 meetrit. Kanali kaevamisel sai Emajõgi Luunja kohal 1,2
kilomeetri ulatusel sirge tee.
Emajõe õgvendamiseks mõeldud
kanali kaevamistööd tehti käsitsi
hädaabitöödena. Töölisi oli kohal 200
ümber. Muld veeti ära kärude ja hobuvankritega. Enamus mullast läks
teetammi täitmiseks ja osa viidi vanasse jõesängi ehitatava Luunja sadama
tarvis.
Vaidlusi tekitas silla nimi. Mäksa rahvas ei olnud rahul, et silda Luunja sillaks kutsuti.
“Postimees” 2. aprill 1935: „Kas Luunja
või hoopis Mäksa sild?
Nagu teada alustati Mäksa valda Vana
Kastre külasse Emajõele raudbetoonist
silla ehitustöid. Ajakirjanduses,
aga viimasel ajal ka ametiasutustes
nimetatakse seda sageli Luunja sillaks,
olgugi et sild ise asub Mäksa valla
administratiiv piirides.
Tee nimetus ei määra ära silla asukohta
ja on juhuslikult valitud. Mäksa valla
volikogu pöördus selles asjas selguse
saamiseks teedeministeeriumi ja Tartu
maavalitsuse poole. Viimane on vastanud, et praeguse Luunja silla nimetuse
asemel Vana-Kastre nimetuse võtmine
ei olevat võimalik. Praegust Kaagvere
parve olevat juba pikemat aega nimetatud ka Luunja parveks ja olgugi et uue
jõesängi tõttu silla asukoht Luunjast
eemale nihkub, peaks nimetus ikka
Luunja sild jääma, sest sellisena olevat

ta rahva seas üldiselt tuntud.
See ei ole aga õige, sest ehitatav sild
asub endises Kaagvere vallas, mis Mäksa vallaga ühines ja sellepärast kutsutakse teda sagedamini rahvasuus Kaagvere sillaks. Luunjalastel ei ole üldse
mingisugust tarvidust uue silla järele.
Mäksa valla kodanikel on aga täielik
õigus nõuda, et uut silda asukoha järgi
kas Vana Kastre, Kaagvere või Mäksa
sillaks nimetatakse, kuna Luunja silla
nimetus ei pea paika ja ei ole rahvale
vastuvõetav.“
Teatavasti ei ole tõeotsimine mitte kõige
viljakam tegevus. Nii oli ka seekord ja
vaatamata Mäksa vallaametnike ja kogukonna protestidele (elanikelt koguti
allkirju sillale kas Kastre või Kaagvere
nime andmise poolt) otsustasid asjamehed silla Luunja sillaks nimetada.
„Postimees“ 2. aprill 1936: „Luunja silla
ehitustööd algavad peale pühi.
Lepingu põhjal, mis sõlmitud teedeministeeriumi ja Soome ehitusettevõtte
firma “Cyclopi” vahel, peab uus ehitatav Luunja sild lõplikult valmis saama
1. jaanuariks 1937. aastal.“
Tegelikult sild nii ruttu valmis ei saanud. Lisaks betooni- ja valutöödele pidi
üle süvendatama kaevatud kanali.
Kogu 1936. aasta suvel töötas Luunja
silla all koppsüvendaja „Hiiglane.“
Luunja sild oli kõige kõrgem tolleaegne
maanteesild Eestis. Silla kõrgus veepinnast sõiduteeni (keskmise veetaseme
juures) oli 13 m, veepinnast alumiste
sillataladeni 11,13 m. Sillasambad olid
raudbetoonist ja kaetud graniitkivi
vooderdusega. Silla üldpikkus oli kokku 102 meetrit. Emajõgi lühenes uue
sängi tõttu 400 meetrit.
Luunja sild avati liikluseks 16. septembril 1937.
„Postimees“ 13. september 1937:
„Prooviti Luunja silla kandejõudu.
Laupäeval ja pühapäeval prooviti Luunja silla kandejõudu. Sillale asetati kandejõu proovimiseks 14 raskeveo autot
ühes koormatega, kogusummas umbes
140 tonni raskuses. Proovimine andis
rahuldavaid tulemusi. Lähemal ajal
avatakse sild liiklemiseks.“
Maantee üle Emajõe vana sängi sai
lõplikult valmis 1938. aasta kevadel.
Uue silla eluiga oli 3 aastat ja 10 kuud.
7. juulil 1941 õhkisid põgenevad punaväelased Luunja silla. Uuesti avati vana
silla vundamendile rajatud Luunja sild
1953. aastal.
Taivo Kirm
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Hõissa, vastlad!
Võõpste pereklubi käis oma traditsioonide kohaselt vastlaliugu laskmas. Sel
aastal vuras Mäksträveli buss kõikide
huvilistega Otepääle tuubitama. Talvemõnusid nautisid nii suured kui
ka väikesed pereliikmed. Meie seas
oli juba kogenud tuubitajaid, aga ka
esmakordselt lumerõngal sõitjaid.
Väiksemad pereliikmed tegid oma liud
väikestel tuubidel ja kõige pisemad
said lustida tuubikarussellil. Tuubidele
vahelduseks sai kõrval nõlval kelkudega alla sõita.
Esimesed mäehirmud ületatud, sattusid vastlapäevalised radade nautimisega väga hoogu. Vanaema Elgi, kes mäe
otsas seda lustimist tükk aega jälginud
oli, küsis arglikult: “Ei tea, kas mina
ka sellega alla saaks?” Natuke plaani
pidamist, turvaline teekond kavandatud ja juba ta tuubil alla tuhises. Oma
elu esimese tuubisõidu kohta ütles Elgi
naerusuiselt:”Väga lahe oli!”
Mäkke tagasi tõustes jutustas seitsmeaastane Henri: “Ma olen siin esimest
korda. Alguses natukene kartsin seda
mäge, nii kõrge tundus, aga kui alla ära
sõitsin kadus ka mäehirm. Kõige lahedamad oli tuubirongid. Ma sõitsin kõik
rasked rajad ka läbi. Mulle meeldis, et
ei pidanud ise mäest üles kõndima.”
Martinile ja Henrile meeldis väga kelgutada ja rasketel radadel tuubitada. Väike Georg lisas vanemate vendade jutule, et kukkel ja tee maitsesid ka hästi.

Jakob Jaanile arvates oli tuubitamine
lahe, aga lund lendas alla sõites näkku
ja kelguga käis ta kogu aeg käna.

ranna tuli ka mäele. Ma ootasin pool
tundi ja lõpuks tuli ta minuga kelguga
alla sõitma, see oli nii tore.”

Danielile meeldis koos Andersi ja Märdiga tuubirongis sõita.

Anne nautisid selle talve esimesi tõelisi
talverõõme, abikaasa Tamur lisas:”Väga
äge oli! Tõesti oli. Oma pere ja Raimondi perega võin kõike kaasa teha.”

Kaspari jaoks oli kõige ägedam emmega väikeste kelkudega alla sõita ja kolme tuubiga rong. Ema Kristelile tundus algus veidi hirmutav see väikeste
kelkudega sõit, aga nähes laste ägedaid
nägusid tuli tahtmine ise järgi proovida. Väike Marta-Marie nautis päeva
karusellil ja ei pannud seda sugugi
pahaks, kui ema vahepeal mäe alla
kadus. Maria lisas omalt poolt: “Sõb-

Tantsutrupilt
Prii-line
Käisime Lätis Baltic Country Western Dance
Championship võistlustel . Meie väikese, kuid
tubli kollektiivi tulemused siis sellised. Kaidi
Pürn newcomer 40+klassis 1 koht, Reine Sauman
intermediated 50+ 4 koht. Ere Sinikalda intermediated 40+ 1 koht. Võistluste nimel palju tööd ja
vaeva nähtud ja suur heameel nii heade kohtade
üle. Kõik, kes tahaksid ka ilusti tantsida, nautida
seda, uusi oskusi omandada ja silmaringi laiendada võivad meie trenni tulla. Kui kodus igav, siis
meiega on alati huvitav. Aga meid ootavad uued
võistlused ja palju-palju treenimist.
Need olid meie tegemised 23. - 25. veebruaril.
Prii-line kohtub pühapäeviti Priiuse seltsimajas.

Vastlapäev lõppes loomulikult kukli ja
teega, mida sel korral nautisime iglukinos.
Oli väga tegus päev! Kohtumisteni
järgmistel üritustel!
tuubitajate muljeid vahendasid
Aile ja Maire
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ID-kaardi
Vanemahüvitise ajal
sertifikaate saab tulu teenimine muutus
uuendada kuni paindlikumaks
märtsi lõpuni.
Märtsi alguse seisuga on uuendatud pea
441 000 ID-kaardi sertifikaadid, sellest
kauguuendamise teel üle 322 000 kaardi
sertifikaadid. «Kui teie kaardi sertifikaadid
on seni veel uuendamata, soovitame seda
kindlasti teha esimesel võimalusel. Kiirustada soovitame eriti nendel, kellel puuduvad alternatiivsed autentimisvahendid,
näiteks mobiil-ID,» ütles Riigi Infosüsteemi
Ameti (RIA) elektroonilise identiteedi
osakonna juhataja Margus Arm. Esmajärjekorras soovitab PPA kasutada kauguuendamise võimalust ehk uuendada ID-kaardi
sertifikaadid oma arvutis, sest see on kõige
kiirem ja mugavam viis.
Sertifikaatide uuendamist vajavad:
• ID-kaardid, mis on väljastatud alates 16.
oktoobrist 2014;
• elamisloakaardid, mis on väljastatud
alates 17. detsembrist 2014;
• digi-ID-kaardid, mis on väljastatud alates
1. detsembrist 2014;
• e-residendi kaardid, mis on väljastatud
alates 1. detsembrist 2014.
Alates 26. oktoobrist 2017 välja antud
ID-kaardid on juba uuendatud tarkvaraga
ja neid kaarte ise enam uuendama ei pea.
Samuti ei pea kaardi sertifikaate uuendama
siis, kui neid on pärast 24. oktoobrit 2017
juba uuendatud.
Uuendamata sertifikaadid tühistatakse 1.
aprillil. Nende kaartidega ei saa enam e-teenustesse sisse logida ega digiallkirju anda.
Sertifikaate ei pea uuendama, kui te ei
kasuta oma ID-kaardi PIN-koode. ID-kaart
kehtib isikut tõendava dokumendina sellel
märgitud kuupäevani. Samuti saab uuendamata sertifikaatidega ID-kaarti kasutada
nii kliendikaardina kui apteegis digiretsepti
esitamiseks.
Kontrollida, kas teie kaart vajab uuendamist, saab PPA kodulehel. Kõige mugavam
on ID-kaarti uuendada oma arvutis. Selleks tuleb vajalik tarkvara veebilehelt alla
laadida ja jälgida juhiseid. Kui mingil
põhjusel kauguuendamine ei õnnestu või ei
ole seda võimalik teha, saab ID-kaardi ära
uuendada PPA teeninduses.
allikas: tehnika.postimees.ee

1. märtsist on võimalik vanemahüvitise saamise ajal teenida töist tulu
kuni pool vanemahüvitise ülempiirist ilma, et vanemahüvitis väheneks ning kolmikute ja enamaarvuliste mitmike eest maksab riik
tänasest toetust 1000 eurot kuus
kuni laste 18-kuuseks saamiseni.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ütles, et vanemahüvitise valemi
muudatus annab vanematele juurde
paindlikkust lapse kasvatamise
ja töötamise ühitamisel. „Seni on
paljud vanemad vanemahüvitise
vähendamise tõttu töötamisest loobunud või oma tööpanust oluliselt
vähendanud. Tänasest jõustunud
muudatus annab lapsega kodus
olevale vanemale võimaluse tööeluga sidet hoida või sinna naasta oluliselt paindlikumalt, sest võimaldab
teenida ka töist tulu ilma, et hüvitis
selle tõttu väheneks,“ ütles minister
Kaia Iva. „Kõik lapsed ja vanemad
on erinevad ning seda peab arvestama ka hüvitiste süsteem.“
Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste
osakonna nõuniku Merlin Looritsa
sõnul oli varasemalt võimalik vanemahüvitise maksmise perioodil
teenida töist tulu vaid hüvitise määra ehk 470 euro ulatuses ilma, et
vanemahüvitist vähendati. „Alates
1. märtsist on aga võimalik teenida
kuni pool vanemahüvitise ülempiirist, mis sel aastal on 1544 eurot
kalendrikuus.“
Loorits selgitas, et kui inimene
teenib vanemahüvitise saamise ajal
töist tulu enam kui 1544 eurot,
lahutatakse pool enam teenitud
summast tema vanemahüvitisest.
„Kui vähendatud vanemahüvitis
on väiksem kui hüvitise määr, mis
sel aastal on 470 eurot, makstakse
vanemahüvitist hüvitise määra suuruses,“ ütles Loorits.
Jaanuari andmete põhjal võidab vanemahüvitise valemi muudatustest
igas kuus umbes 700 lapsevanemat,

kes saavad nüüd lapse kasvatamise
kõrvalt ka töist tulu teenida ilma vanemahüvitise summas kaotamata.
Maksimaalset vanemahüvitist
(2018. aastal 3089,55 eurot kuus)
saanud lapsevanema hüvitis hakkab
võrreldes seni kehtinud regulatsiooniga suuremal määral vähenema, kui ta teenib ühes kuus enam
kui 4634 eurot sotsiaalmaksuga
maksustatavat tulu. Vähenemine
puudutab 27 inimest, kellega Sotsiaalkindlustusamet võtab isiklikult
ühendust.
98% juba töötavate ja vanemahüvitist saavate vanemate puhul tagab
muudatus kas samas suuruses või
suurema vanemahüvitise. Veebruari seisuga oli Eestis kokku 16 770
vanemahüvitise saajat, kellest vanemahüvitise ajal teenis tulu ligikaudu
4%.
Muudatus puudutab aprillis väljamakstavat vanemahüvitist, sest
vanemahüvitis makstakse välja tagantjärele eelneva kuu eest.
Vanemahüvitise saajatel, kelle brutotulu on suurem kui 1544,78 eurot
kuus, tuleb sotsiaalkindlustusametit
kirjalikult teavitada saadava tulu
suurusest e-posti teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee või esitada igal
kuul töötasu tõend, et amet jõuaks
õigeaegselt vanemahüvitise ümber
arvutada. Väiksema tulu saajatel ei
ole ametit enam teavitada vaja.
Alates 1. märtsist makstakse ka
kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetust, mis on 1000 eurot kuus
ühele vanemale kuni laste 18-kuuseks saamiseni.
Tegemist on vanemapuhkuste
süsteemi muudatustega, mille
Riigikogu kiitis heaks mullu detsembris: http://www.sm.ee/et/
vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-taiustamine
Karin Volmer, sotsiaalministeeriumi
kommunikatsioonijuht
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Sünnipäevad:

Otto Kangur
Valve Ahusalu
Virve Kaha
Silvi Saimre
Erika Hint
Heino Lomp
Hennik Samolov
Malle Värno
Marta Annamaa
Selma Varusk
Vello Metsul
Jüri Saarkivi
Anu Meos
Bille Burmeister
Eha Rõika

10.03
12.03
14.03
24.03
28.03
15.03
20.03
22.03
25.03
09.03
08.03
09.03
13.03
14.03
26.03

9. m
ärts
il V
õnn
u ku
kell
ltuu
rima
19.0
0
jas

Kastr

e vall
a
ESINEVAD: kont taid
sert lejate
WENDEN

KAERA-MARID
VÕNNU SEGARÜHM
KRÜSANTEEM
HÕBESÕLG
SELTSKONNATANTSIJAD
PIHLAKOBAR

Sünnid:

Mia Grit Evart
Lev Andre
Lenna Pungar
Hans Jakobson
Mia Laius
Riko Villmann
Brigitta Ustav

27.01.2018
27.01.2018
01.02.2018
03.02.2018
05.02.2018
07.02.2018
13.02.2018

()
Mälestame
Sulev Noorkõiv
31.08.1952 – 24.01.2018
Heino Horn
28.08.1958 – 11.02.2018
Aino Loderaud
26.07.1928 – 14.02.2018
Sergei Korzubov
20.04.1942 – 20.02.2018
Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Rasmus Toompere
Kontakt: Rasmus Toompere,
kultuurispetsialist. 7446520
rasmus.toompere@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 2000
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja
lühendada.

Pärast
kontserti
tantsuõhtu
ansambliga

KIHELKONNAKOOR
RAUL ROOSIVÄLI

.

Pilet 5 eurot
(taidlejatele tasuta)
Info: kultuur@vonnu.ee

MTÜ Pihlakobar
tuleb kokku 11.
märtsil 2018 kell
12.00 koolimajas.
Juhatus

Peep Puis 508 2255

Teade!

Roiu hambaravi (Denslux OÜ)
omab lepingut haigekassaga.
Kasutada saab täiskasvanute
hambaravihüvitist kuni
40 eurot aastas.

Roiu päevakeskuses esmaspäeviti kell 10.00
12.märts lähme tagasi lapsepõlve, mängime
vanu häid lauamänge!
19.märts Toolivõimlemine
26.märts Kevadel on sünnipäev!
2.aprill

Ülestõusmispühade tähistamine munade värvimine jms

