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Välijõusaal Melliste spordiväljakul
MTÜ Lost Loomemajandus esitas Tartumaa Arendusseltsile maaelu arengu
toetuse meetme „Noorte aktiviseerimine“ raames projekti „Välijõusaal Melliste spordiväljakul“ ja projekt sai Leader
projektitoetuse rahastuse. Projekti
raames rajati Melliste spordiväljakule
välijõusaal. Kummimattidega pinnatud
turvaalal on treeningseadmed, mis sobivad kasutamiseks nii lastele, täiskasvanutele kui eakamatele huvilistele. Leg
Press: treenib jalalihaseid. Chest press:
treenib rinna-, õla- ja käelihaseid.
Crosstrainer: treenib koordinatsiooni,
töös on nii jalad, puusad, käed kui ka
õlad, hea rasvapõletuseks. Air Walker:
treenib kõiki jala- ja puusalihaseid,
mõjub hästi tasakaalu harjutamiseks.
Ski trainer: mõjub puusadele, samuti ka

koordinatsioonile ja tasakaalule, töös
on ka kõhu- ja seljalihased. Twister:
treenib tasakaalu ja kõhulihaseid, arendab koordinatsiooni. Sõudeseade: treenib praktiliselt kogu keha ja on kõige
ulatuslikum treeningseade.
Projekti maksumus oli kokku
13 577,28 eurot, millest Leader toetus
10 762,28 eurot ja omafinantseering
2815 eurot. Projekti menetlemine ja
rahastus toimus enne valdade liitumist,
me teeme suure kummarduse Mäksa
vallale projekti omafinantseeringu toetuse ja sildfinantseerimise eest.
Välijõusaal on 24/7 kõigile avatud!
Kristel Möller,
projektijuht

Kastre Tuleviku tähtede esitamine
Kastre valla kultuuri-, hariduse- ja
spordipreemiaga „Tuleviku tähed“
ja sellega kaasneva tähelepanu
osutamisega tunnustatakse Kastre
valla noori, kes erinevatel aladel
(kultuur, haridus, sport) on saavutanud edu nii maakondlikul,
vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil. Lisaks soovime ära
märkida ja tunnustada ka noorte
treenereid, õpetajaid ja juhendajaid.
Seega palume ka nende nimed ja
lühitutvustused dokumentidele
lisada. Tuleviku täheks võib esitada
ka gruppe ja kollektiive. Preemia
määramisega tunnustatakse noorte
tänaseid edusamme ning loodetakse
nende positiivsele eeskujule valla
kultuuri-, hariduse ja spordielule.
Arvestatakse 2017. aasta kalendriaasta saavutusi.

Preemia taotlemine:
• Kandidaadiks saab olla kuni
26-aastane rahvastikuregistris
registreeritud Kastre valla elanik
või elanikud.
• Tuleb esitada järgmised dokumendid: lapsevanema/soovitaja/
kandidaadi avaldus; kirjalik lühiülevaade kandidaadi saavutustest
ja huvitegevusest; diplomi(te),
aukirja(de) jms koopiad, juhendajate/treenerite/õpetajate lühikirjeldused
• Avaldus tuleb esitada 31. jaanuariks
2018 kultuurispetsialistile ja sealt
läheb see edasi kultuuri- ja spordikomisjonile läbivaatamiseks, kes esitab
kandidaadid kinnitamiseks vallavalitsusele. Preemiad on rahalised: I
preemia 300€, II preemia 200€ ja
III preemia 100€.
Preemia laureaadid kuulutatakse
välja Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud aktusel.

Õnnelikku uut
aastat!
Kastre Vallavolikogu,
Kastre Vallavalitsus.

Edukas Naine 2017
Mäksa Maanaiste Selts ootab
tunnustamiseks ja tänamiseks
nominente konkursile „
Edukas Naine“ 3. märtsini
2018. Ettepanekud koos
kandidaatide iseloomustusega
edukatest naistest, kes
elavad või töötavad Kastre
vallas, ootame aadressile
paklinskaja@hot.ee.
Konkursi tulemused
kuulutatakse välja
9. märtsil 2018.
Korraldaja Mäksa Maanaiste Selts.
Info tel. 58160084
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Kastre Vallavolikogu 19. detsembri istungil
19. detsembril toimunud vallavolikogu istungil oli kohal 13 liiget.
Puudusid Ellen Tohvri, Kaie Ein, Sirje
Jõgiaas ja Lauri Roosiorg.
Päevakorras oli 14 eelnõud.
Võeti vastu sünnitoetuse määramise
ja maksmise kord Kastre vallas. Seoses
haldusterritoriaalse korralduse muutusega ja Haaslava, Mäksa ning Võnnu
valdade ühinemisel tekkinud uue omavalitsusüksuse, Kastre vald, moodustamisega 24.10.2017 on vaja ühtlustada
varasemalt Haaslava, Mäksa ja Võnnu
valdades kehtinud sünnitoetuse maksmise alused ja kord. Haaslava vallas
maksti sünnitoetust 650 eurot, Mäksa
vallas 640 eurot ja Võnnu vallas 160
eurot. Uus määrus näeb ette uue määra
ja maksmise korra. Toetust makstakse
suuruses 750 eurot, kui lapse mõlemad
vanemad või üksikvanem on olnud
Kastre valla elanik vähemalt kolm kuud
enne lapse sündi. Toetust suuruses 450
eurot makstakse, kui lapse üks vanematest on olnud Kastre valla elanik
vähemalt kolm kuud enne lapse sündi.
Toetuse I osa 250 eurot või 150 eurot
makstakse lapsevanema avalduse alusel
välja pärast lapse sündi, toetuse II osa
250 eurot või 150 eurot makstakse
välja lapse sünnist aasta möödumisel
ning toetuse III osa 250 eurot või 150
eurot makstakse välja lapse sünnist
2 aasta möödumisel. Uut määrust
rakendatakse tagasiulatuvalt alates
24.10.2017 sündinud laste puhul. Enne
seda sündinud lastele rakendatakse
vastavas piirkonnas seni kehtinud määrust.
Võeti vastu matusetoetuse maksmise
kord. Määrusega kehtestati Kastre valla
eelarvest matusetoetuse saamise tingimused ning määramise ja maksmise
kord. Matusetoetuse määraks kehtestati 200 eurot, sama määr oli Haaslava ja
Mäksa vallas ka varasemalt, Võnnus oli
matusetoetuse määraks 90 eurot.
Võeti vastu Kastre valla eelarvest huvihariduse ning huvi- ja sporditegevuse
toetamise kord. Määrusega reguleeritakse Eesti rahvastikuregistri andmetel ja alalise elukohaga Kastre vallas
elavate üldhariduskoolides õppivate
seitsme- kuni üheksateistkümneaastaste õpilaste huvihariduse ning huvi- ja
sporditegevuse toetamist valla eelarvest. Määrusega kehtestatakse Kastre
valla eelarvest huvihariduse ning
huvi- ja sporditegevuse saamise tingimused ning määramise ja maksmise
kord. Määrus näeb ette, et toetatakse
lapsevanemaid ehk siis kompenseeri-

takse osaliselt lapse omaosalustasu.
Transpordikulusid ei kompenseerita.
Toetuse määr on 200 eurot aastas ühe
lapse kohta ja seda saab taotleda kaks
korda aastas ehk 100 eurot ajavahemikuks 01.09-31.12 ja 100 eurot ajavahemikuks 01.01-30.06. Määrus jõustub
01.01.2018. a. Toetuse määra arvutamisel lähtuti eelkõige asjaolust, et vald
suudaks toetust maksta ka peale riigipoolse toetuse maksmise lõpetamist.
Võeti vastu Haaslava valla 2017. aasta
III lisaeelarve, Mäksa valla 2017. aasta
II lisaeelarve ja Võnnu valla 2017. aasta
II lisaeelarve.
Kehtestati maamaksumäär Kastre vallas 2018. aastaks. Kastre valla haldusterritooriumil on 2018. aastal ühtseks
maamaksumääraks on 2,5 protsenti
maa maksustamishinnast aastas,
välja arvatud põllumajandussaaduste
tootmiseks kasutusel oleva haritava
maa ja loodusliku rohumaa, mille maamaksumääraks on 1,75 protsenti maa
maksustamishinnast aastas. Elamumaa
maksustatakse seaduses lubatava maksimummääraga. Põllumaa maksumäär
on 0,25% maksimummäärast madalam.
Elanikel, kelle elukohaks on registreeritud Kastre vald on õigus seadusest
tulenevale kodualuse maamaksu vabastusele.
Otsustati astuda Eesti Linnade (ja Valdade) Liidu liikmeks ja nimetada esindajad ning nende asendajad Eesti Linnade (ja Valdade) Liidu üldkoosolekule
ja volikogusse. Vallavolikogu volituste
ajaks nimetati Eesti Linnade (ja Valdade) Liidu üldkoosolekule – Linnade
Päevale esindajaks Mati Möller (asendajaks Villu Lepikov) ja Priit Lomp
(asendajaks Tõnu Muru) ning vallavolikogu volituste ajaks Eesti Linnade (ja
Valdade) Liidu volikogusse Priit Lomp

(asendajaks Tõnu Muru).
Nimetati esindajad Kastre valla üldhariduskoolide hoolekogudesse. Melliste
Algkool-Lasteaia hoolekogusse nimetati Kastre Vallavolikogu esindajaks Sirje
Jõgiaas, Võnnu Keskkooli hoolekogusse Maie Otsa ja Sillaotsa Kooli hoolekogusse Rain Jansen.
Kastre valla esindajaks Tartumaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päeval
määrati Mati Möller ja asendusliikmeks Villu Lepikov.
Otsustati tagada projekti „Karja tee
tolmuvabaks muutmine“ omafinantseering 15% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 14 256 eurot perioodil 2018.
kuni 2019. aasta ja projekti „Melliste
ja Poka ühendamine kergliiklusteega“
omafinantseering 24% ulatuses, kuid
mitte rohkem kui 90 091 eurot perioodil 2018. kuni 2019. aasta. Rahastuse
saamise korral viiakse projektid ellu 2
aasta jooksul.
Vallavalitsusele anti luba kõigi kolme
ühinenud valla vallavolikogu poolt
heakskiidetud ühinemislepingu punktis 7.7. sätestatud hüvitiste väljamaksmiseks koondatavatele vallavalitsuse
teenistujatele.
Osaliselt tunnistati kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 31.08.2007 otsus
nr 83 „Haaslava valla üldplaneeringu
kehtestamine“ Palukülas asuva Metsa katastriüksuse (katastritunnus
18502:005:0184) osas ja määrati Palukülas asuva Metsa katastriüksuse
(katastritunnus 18502:005:0184) pindalaga 8,91 ha, sihtotstarbeks: mäetööstusmaa (014; Mt).
Otsustati algatada Kastre valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Annika Pajumaa-Murov, vallasekretär

Et sinu jõulukuusk ei jääks
prügikasti kõrvale vedelema, too
ta Melliste kooli staadioni kõrval
asuvale metsalagendikule. Tule ise
ja võta sõber kaasa ning saadame
kuused pidulikult teele.
Info 5855 2993
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Kastre vallavalitsuse istungitel
29. november
- Mäksa vallavalitsuse 2017.a II lisaeelarve arutelu
- kinnistute vabastamine korraldatud
jäätmeveost (Sarakuste k. Agalioja vkt
9, Mäksa k. Järvenäki vkt 11)
- hajaasustuse programmi projekti
aruande heakskiitmine (Sulbi)
- ehituslubade andmine (Melliste k.
Mäe tee 23 ja Tammevaldma k. Lembitu)
- abivahendi laenutamise toetuse eraldamine
- lapse prilliklaaside kompensatsiooni
määramine
- ehituslubade andmine (Mõra k. Käo
tee, Haaslava k. Toominga tee 19,
Päkste k. Kääru ja Kriimani k. Kalda)
- kasutuslubade andmine (Mõra k.
Jõujaama ja Lange k. Pärnavälja)
- arutelu (raamatu avaldamise toetus,
sotsiaaltoetuse maksmine)
- katastriüksuse lähiaadressi muutmine (Lääniste k. Alamusta 4)
- ehitusloa andmine (Kõnnu k. Teeveere)
- muud küsimused

06. detsember
- hajaasustuse programmi projekti
aruande heakskiitmine (Kingu)
- Võõpste külas koha-aadressi
Tuulenurga ja ehitiste teenindamiseks
vajaliku maa määramine
ning nõustumine riigimaale
hoonestusõiguse seadmisega
- Poka külas koha-aadressi Tagametsa
määramine ning nõustumine maa riigi
omandisse jätmisega.
- Mäletjärve külas koha-aadressi Uusilaane määramine ning nõustumine
maa riigi omandisse jätmisega ja
Mäksa Vallavalitsuse 14.02.2005
korralduse nr 13 punkt 2.3 kehtetuks
tunnistamine
- Mäletjärve külas koha-aadressi Uusivälja määramine ning nõustumine
maa riigi omandisse jätmisega
- toetuse taotluse arutelu
- olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(Terikeste küla, Tuuliku)
- toetuse maksmine (sotsiaal, huviharidus)
- taotluse rahuldamata jätmine (sotsiaal)
- katastriüksuste lähiaadresside muutmine (Ees-Alamusta)

- vähempakkumise „Elektrienergia
ostmine Kastre valla omanduses olevatele tarbimiskohtadele Võnnu alevikus
ja Lääniste külas“
- sotsiaaltoetuste maksmine vallaeelarvest
- sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine
- nõustumine riigimaale
hoonestusõiguse seadmisega (Kitse k.
Kalda vkt 7)
- ehitusloa andmine (Haaslava k. Toominga tee 15)
- hanketulemuste kinnitamine (Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlume
tootmissüsteemi eskiisprojekti koostaja leidmiseks)

13. detsember
- kinnistute vabastamine korraldatud
jäätmeveoga liitumisest
- hajaasustuse programmi projekti
aruande heakskiitmine (Aasaväli)
- kasutusloa andmine (Mäksa küla,
Mäe kinnistu)
- sotsiaaleluruumi üürile andmine
- nõusoleku andmine Kaagvere
külas Vooru kinnistu katstriüksuse
50101:001:0487 jagamiseks, koha-aadresside ja katastriüksuse sihtotstarvete määramine
- hajaasustuse programmi projekti
lõpparuande kinnitamine (Sepa)
- katastriüksuse jagamine (Möldripalu)
- katastriüksuse jagamine (Vallimäe)
- kasutuslubade andmine (Kurepalu k.
Kiuru, Mõra k. Tuigo tee 8).
- ehitise aluse, selle teenindamiseks
vajaliku maa suuruse, katastriüksuse
lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine
korteriomandi seadmiseks (Ignase k.
Pikamäe tee 4)
- teenistujate värbamise ja valiku kord,
kehtestamine
- Kastre Vallavolikogu 19.12.2017
istungi eelnõude heakskiitmine

21. detsember
- toetuste maksmine (huviharidus)
- olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks lugemine (Kurista k. Jõeääre)
- olmejäätmete konteineri tühjendussageduse muutmise lubamine (Kooli
tee 20-8, Võnnu alevik)
- lähiaadressi ja maakasutuse sihtotstarbe määramine ning nõustumine

maa riigi omandisse jätmisega (Mäemetsa, Suitsupõllu, Kurepõllu, Tiiriku)
- projekteerimistingimuste andmine
(Karja tee, Terikeste tee)
- projekteerimistingimuste andmine
(Kooli tee 15, Võnnu alevik)
- huvihariduse ja huvi- ja sporditegevuse toetamine vallaeelarvest
- raske ja sügava puudega lastele abi
osutamise toetuse maksmine
- sotsiaaltoetuste maksmine vallaeelarvest
- Haaslava valla kasutuses oleva korteri üürile andmine
- Lohu maaüksusel Haaslava külas
paadikuuri ehitamiseks projekteerimistingimuste andmine
- ehituslubade andmine (Käo tee 2,
Mõra k., Paju tee 12, 13, 14, Haaslava
k., Albre, Metsanurga k., Savilauda,
Uniküla)
- nõustumine riigimaale
hoonestusõiguse seadmisega (Raadiomajaka)
- abivahendi ostmise/laenutamise
toetuse eraldamine
- transporditoetuse maksmine
- Kastre külas koha-aadressi Karjalapi
määramine ja vaba põllumajandusmaa
maatükk nr 9 erastamine
- Aruaia külas koha-aadressi Karuvälja
ja katastriüksuse sihtotstarbe
määramine ning nõustumine maa riigi
omandisse jätmisega
- Veskimäe külas koha-aadressi Koplilapi määramine ja vaba põllumajandusmaa maatükk nr 3 erastamine ning
Mäksa Vallavalitsuse 14. detsembri
2009.a korralduse nr 139 kehtetuks
tunnistamine
- Vana-Kastre külas koha-aadressi
Meistrivälja ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning nõustumine
maa riigi omandisse jätmisega
- Kastre külas koha-aadressi Mõisalapi
määramine ja vaba põllumajandusmaa
maatükk nr 10 erastamine
- Veskimäe külas koha-aadressi Nõmmelapi määramine ja vaba põllumajandusmaa maatükk nr 4 erastamine
- Veskimäe külas koha-aadressi Orukalda ja katastriüksuse sihtotstarbe
määramine ning nõustumine maa riigi
omandisse jätmisega
- Aruaia külas koha-aadressi Vahilapi
määramine ja vaba põllumajandusmaa
maatükk nr 11 erastamine
Annika Pajumaa-Murov, vallasekretär
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Jõuluaeg Võnnu Keskkoolis
Advendihommik

Luulekonkurss koolis

Kui käes on talve algus,
siis napp on päevavalgus,
kui lundki veel ei ole,
on asi päris kole.
Kuid kindlasti on sinus,
noh, muidugi ka minus,
meis kõigis mingi selgus,
üks ikka korduv algus,
jah, see on jõuluvalgus.

Et anda esinemisjulgust, aidata valmistuda kohtumiseks jõuluvanaga ja püüda
hoida meeles luuletusi, korraldasime
14. 12. palmisaalis jõuluteemaliste luuletuste võistulugemise. Eelnevalt toimusid eelvoorud klassides, kust õnnestunumad esinemised pääsesid laiema
publiku ette. 40 õpilase hulgast valiti
võistlema 18. Hindajateks olid 9. klassi
noored, kes ise osalevad draamaringi
töös ja kellele esinemine pole võõras.

		(H. Käo)

Esmaspäeval, 4. detsembril tähistasime
kooliperega esimest adventi kui jõuluaja algust. Hommikuhämaruses kogunesime palmisaali, kus 10. klass esines
küünlavalgel lauluga „Väike küünal“.
Õpilastele tuletati meelde, et jõulukuul
hoiavad päkapikud kõigil nende tegemistel silma peal. Head lapsed saavad
sussi sisse maiustusi või mänguasju.

Eranditult olid esitatavad teosed jõuluteemalised: päkapikud, lumi, kuused,
küünlad, jõulumees, talvemaa. Eelistati
L. Tungla, H. Männi, I.Trulli ja E. Esopi
teoseid. 1. klassi Ellu ja Keiti tundsid ennast kindlamalt esitades luuletust koos.

Mälumänguturniiri 3. mäng

Erinevate hindamiste miinuseks on
subjektiivsus, aga valima ju peab. Seekord olid žürii arvates tublimad Kirke
Ojasaar neljandast, Britten Semm kolmandast ja Ott Lepikov esimest klassist. Nemad sõitsid preemiaks järgmisel
päeval koos pillimeeste ja lauljatega
esinema Kastre ja Võnnu Kodude eakatele.

Turniir kogub populaarsust ja järjekordset mängu oodatakse suure huviga.

Jõululaat palmisaalis

Edasi mindi klassidesse, kus 10. klassi
õpilased lugesid koolikaaslastele jõulujutte. Kuulati huviga ja tähelepanelikult
ning loodetavasti tekkis kõigil jõulutunne ja -ootus.

Selle aasta viimane mäng toimus 6. 12.
ja oli suuremas osas jõuluteemaline.
Võistlemas oli 10 meeskonda, kelle
hulgas esimest korda vallavalitsuse
esindajad Tõnu Muru ja Maanus Ringo.
Uus meeskond on osalenud paljudel
mälumängudel, kuid tõdes, et mitmed
koolis omandatud teadmised on aegade
taha jäänud ja seetõttu ununenud. Selles osas oli praegustel õppuritel nende
ees edumaa. Uue meeskonna tulek
tõstis pinget ja tekitas elevust.

„Lumekuninganna“
Vanemuises
Advendiaja alguses sõitsid 4. ja 6. klassi
õpilased Vanemuisesse vaatama balletietendust „Lumekuninganna“. Nimetatud muinasjutu lavastusele Võnnu
keskkooli õpilaste esituses on saanud
kaasa elada kogukonna rahvas paar
aastat tagasi.
Enam kui kaks tundi kestnud etendus
pakkus äratundmisrõõmu ja aitas lähemale tuua jõulutunde. Balletietendusi
ei käida vaatamas just sageli ja seetõttu
imestas nii mõnigi, et etendus hakkab
lõppema, aga rääkima pole hakatudki.
Lisaks elamuse saamisele hea õppetund.

Tavapäevadel pole enamusel õpilastest
kooli jõudmisega väga kiire, kuid laadapäeval sumises palmisaal juba varahommikul: valiti müügikohti, kujundati
laudu ja pandi välja jõulukaupu. Kõik
kauplejad olid vaeva näinud: kaardid,
küünlajalad meeleolukalt kujundatud,
piparkoogid, muffinid isuäratavalt kaunistatud.
Tunda ja näha oli kodust toetust. Ka
väikesed kauplejad olid julged ja nutikad ärimehed, kes müümise käigus
üksteisele abi pakkusid.
Vahetunnid olid täis aktiivset ostmist –
müümist: leiti jõulukingitusi, maiustati
nii magusa kui soolasega.

Luciapäev koolis
Gümnasistid tõid valgust pimedasse aega.
Neljapäeval, 14.detsembril äratasid
unise Võnnu keskkooli koolipere üles
kaunid lauluhääled ja saiakeste lõhn.
Talve pimedatesse ruumidesse tõid
valgust valgetes riietes, küünlad käes ja
pärjad peas, 10. - 12. klassi õpilased.
Nimelt toimus esimese tunni ajal
luciapäeva tähistamine. Traditsioonide
kohaselt esitavad iga aasta detsembris
gümnasistid rootsikeelseid luciapäeva

laule. Seekord küpsetas iga klass ka
safranisaiu ning kaaneelisaiakesi.

Jõuluhommikud Härmalõnga
Võnnu ja Kastre Kodus
Pikka aega on kestnud tava kinkida
lähedalasuva Võnnu Kodu elanikele
pisut jõulurõõmu. Sel aastal lisandus
Kastre Kodu, kuhu meie õpilased
sõitsid esimest korda. Rõõmu oleme
püüdnud valmistada jõululaulude, pillilugude ja luuletuste esitamisega. Hea
on teada, et õpilased kontserti ootavad
ja parimat pakkuda soovivad. Esinejaid
on erinevatest kooliastmetest. Kuigi
elanikud on eakad ja neid kimbutavad
tervisemured, võetakse esinemine vastu soojalt ja tänatakse valjusõnaliselt.

Jõuluetendus „Lumeeit“
Infolehe ilmumise hetkeks on Grimmide muinasjutu „Lumeeit“ ainetel valminud lavastus toimunud ja naudime
jõulupuhkust.
Aastaid oleme püüdnud jõulude ajal lavale tuua näidendi, mis on kingituseks
vanematele, sõpradele ja kogukonna
inimestele. See on oodatud ja kõigile
osapooltele rõõmu pakkuv ning positiivset tagasisidet saav sündmus.
Paar nädalat on kogu lavastamise protsess olnud kirgi täis, kus tippu tõusmine vaheldub oru põhja langemisega.
Ilmselt käib see loomingulise tegevuse
juurde üldse. Hiljem meenutatakse vaid
head ja unustatakse kriitilised hetked.
Õnnestumise korral saame uuel aastal
pakkuda lavastust vaatamiseks oma
sõpradele Melliste, Sillaotsa ja Ahja
koolist.
Võnnu koolipere soovib uueks aastaks oma sõpradele õnne, elulusti
ja uudishimu ümbritseva vastu!
Tekst ja foto:
Reet Saksing, Võnnu Keskkooli huvijuht
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I trimester Melliste Algkoolis

Võõpste
raamatukogu
pidas
70. sünnipäeva
oma lastele
kavatsen ma ka õpetada et
raamatut ei tohi karta
vaid peab austama
eestlane on raamaturahvas
laulurahvas ja murdmaasuusarahvas
ja raamaturahvas
ja raamat peab su sõbraks saama
kui tahad elus
kaugele
jõuda

Esimene trimester on läbi ja meie kooli
õpilased on olnud väga tublid nii koolis
kui ka väljaspool kooli.
Maakondlikul rahvastepalli võistlusel
tulid meie kooli 4.-5. klassi tüdrukud
väikeste koolide arvestuses esimesele
kohale ja 3.-5. klassi poisid III kohale
(juhendajad Tiina Tolmoff ja Priit Paamas). Piirkondlikul rahvastepalli võistlusel saavutasid tüdrukud 6. koha.
Joonistuskonkursist „Tuleviku kool“
võttis osa 1.-3. klass (juhendajad Silva
Junolainen ja Merrit Hausenberg).
Lisaks käisid Telle Vahtramäe, Alice
Kõiv ja Kätlin Ivandi laulupeo joonistuskonkursil „Mina ka“, kus Telle Vahtramäe saavutas 2. koha ja Kätlin Ivandi
sai laulupeo eripreemia (juhendajad
Anneli Saat, Silva Junolainen ja Annika
Apuhtin).

kursist, Eesti 100 Vene teatri omaloominguprojektist ja luulevõistlusest
„Aasta loom“. Hanna-Liisa Mati, Getter
Vetemäe ja Hardi Ernitsa luuletus valiti
võidutööde hulka (juhendaja Krista
Mihkels).
Lisaks võeti osa Tartu linna ja maakonna võistlusest „Sõnasõda“, kus
meie kooli esindasid Marian Pärn, Kert
Tammoja, Telle Vahtramäe ja Liisbet
Suik (juhendaja Krista Mihkels). Getter
Vetemäe esindas meie kooli vabariikliku 4. klasside ettelugemisvõistlusel
„Kõik on kõige targemad“ Tartumaa
eelvoorus.
I trimestri lõpus tunnustas direktor
2.-5. klassi parimaid õpilasi kuldsete
ja hõbedaste kiidukirjadega. Esimene
klass saab tunnustuse järgmisel trimestril.

3. klass kirjutas luuletusi võistlusele
„Minu Eestimaa“ ja osales projektis
„Õnneliku metsa reede“, kus nad said
preemiaks kinokülastuse (juhendaja
Merrit Hausenberg).

Hindele 5 õppisid ja eeskujulikult
käitusid Desiree Hinto, Kätlin Ivandi,
Ulric Lukk, Alice Kõiv, Kaspar Möller,
Hanna Suik, Hettel Vahtramäe, Marian
Pärn ja Maria Möller.

Võeti osa Tartu linna ja maakonna
võistlusest „Mõtteragin“, kus meie kooli esindasid Kätlin Ivandi, Desiree Hinto, Rasmus Suik ja Johanna-Janeli Karjane (juhendaja Annika Apuhtin). Võeti
osa maakondlikust „Tähetargapäevast“,
kus kooli esindasid Rasmus Suik, Kennert Sopp ja Christian Sopp (juhendajad Annika Apuhtin, Silva Junolainen
ja Merrit Hausenberg). Luulekonkursil
võtsid osa Maribell Elisee Mardisalu,
Lukas Voldemar Süld ja Caroliisa Lepp
(juhendajad Silva Junolainen, Annika
Apuhtin ja Merrit Hausenberg). Maribell Elisee sai laste eripreemia.

Hinnetele 4 ja 5 õppisid ning eeskujulikult või hästi käitusid Sille Hani, Johanna-Janeli Karjane, Lukas Voldemar
Süld, Rasmus Suik, Karola Karu, Caroliisa Lepp, Emma-Marleen Raig, Christian Sopp, Hardi Ernits, Getter Vetemäe, Liisbet Suik, Kert Tammoja, Telle
Vahtramäe, Karoliina Kübar, Rasmus
Boisen, Johanna Haljasorg, Henryette
Lepp, Veiko Pruul ja Tagmar Paglant.

4.-6. klass võtsid osa Tartu laste- ja
noortekirjanduse omaloomingukon-

Suur aitäh kõikidele õpilastele ja nende
juhendajatele.
Annika Apuhtin
Melliste Algkool-Lasteaia
õppealajuhataja
Foto autor: Janika Hinto

/ Indrek Koff /
Astudes üle raamatukogu läve ootab
lugejat ees tarkuse ja rikkuse maailm.
Raamatu kohta on öeldud väga erineva
tähendusvarjundiga mõtteid, sest igal
lugejal on oma hinnang, igaüks mõistab
ja interpreteerib loetut oma elutunnetuse, hariduse, lugemuse ja küllap isegi
elatud aastate tasemelt. Aga just raamat
on aidanud talletada inimkonnal kultuuri tema imepärasuses ja sellest osa
saada. Teame, et nimelt raamat avab
kõigile võrdsed võimalused teadmiste
maailma. Raamatut lugeval inimesel ei
ole mitte kunagi igav.
Võõpste raamatukogu asutati ametlikult aastal 1947 külanõukogu ruumes.
Esimesed 150 raamatut saadi Mäksa ja
Poka raamatukogudelt. Väikeste sammudega rühkis raamatukogu edasi, kogedes paremaid ja halvemaid aegu, kuid
olles ikka kohalike lugejate päralt. 2001
aastal oli suur muutus kohalikus kultuurielus, kohapeal lõpetas tegevuse kool.
Kohalikule rahvale nii oluline koolimaja
vajas säilitamist ja vallavalitsus otsustas
mujal tegutsenud raamatukogu kolida
tühjaks jäänud koolimajja. Selles hoones
on täna tegutsemas raamatukogu ja
Võõpste Pereklubi, olles nii kohalikele
elanikele külakeskuseks. Ilma lugejata
pole raamatukogu. Raamatukoguhoidja
on sild raamatu ja lugeja vahel. 23 lugejat sai sünnipäevapeol tunnustatud
tiitliga Kuldlugeja 2017. Kingituseks
oma lugejatele ja külalistele kõlas Anne
Adamsi esituses kontsert „Läinud aegade mõtted”. Täname KULKA Tartumaa
Ekspertgruppi, kes pidulikku koosviibimist rahaliselt toetas.
Tiina Arike
Võõpste raamatukogu juhataja
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Heategevuslik jõululaat
Jõulueel tärkab sageli kõigis soov
head teha, mitte et mõnel teisel
ajal me oma heategusid kiivalt
piiraksime... Aga jah, miskipärast
pulbitseb see headus meis eriti
just jõuluajal.
12.detsembril ühendasime Melliste Algkool-Lasteaias jõulusagina
ja heateod – toimus heategevuslik
jõululaat. Kui meie lasteaias on
selline sündmus juba mitmendat
aastat, siis koolirahvale oli see
esmakordne kogemus. Igal rühmal
ja klassil oli oma müügilett, mille
täitmise eest kandsid hoolt lapsed
ise koos õpetajate ja perede abiga.
Müügil oli piparkooke ja jõulukaunistusi, mänguasju ja pannilabidaid, mett, küünlaid ja käsitööd
ja palju-palju muud. Igaljuhul sai
kõik vajaliku jõulukraami soetada
meie laadalt. Kogu raha kasutatakse rühma/klassi hüvanguks – kes
läheb põnevale õppekäigule, kes
ostavad midagi arendavat.

Ühel õigel laadal toimub ka loterii.
Nii ka meie laadal. Loterii tarbeks
annetasid asju peamiselt õpetajad
ja lapsevanemad. Peaauhindade
eest teeme tänukummarduse
perekond Grünmannile, Otepää
talvepargile Winterplace ja Tartu
Lõunakeskuse Seikluspargile.
Kogu laadaloosi tulu annetame
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile toetamaks erivajadustega
laste hoiu- ja tugiteenuseid. Kokku
osteti 158 loteriipiletit, millega
koguti 79 eurot Lastefondi toetuseks.
Täname kõiki-kõiki lapsevanemaid
ja õpetajaid, kes aitasid kaasa laada toimumisele – tänu teile, kes
panustasite ettevalmistusse, tänu
teile, kes te panustasite müügi- ja
loteriikraamiga ja tänu teile, kes
panustasite ostjatena.
Janika Hinto
MAL huvijuht

Meie neiud on Eesti tugevamad
9.detsembril toimusid Melliste spordihoones 2017 a Eesti võistkondlikud
meistrivõistlused tõstespordis. Esindatud olid ka Mäksa spordiklubi meeskond ja naiskond. Naiskonnad koosnesid kolmest ja meeskonnad kuuest
liikmest. Et panna paika paremusjärjestus erineva kehakaaluga tõstjate
vahel korrutati iga võistleja tõstetud
kilod kehakaalu koefitsiendiga ja saadi
nn Sinclairi punktid. Kõik meie neiud
olid kehakaalus kuni 63 kg. Meie pesamuna 12-aastane Liisbeth Rosenstein
alustas rebimist 40 kg-ga ja teisel katsel
rebis uueks isiklikuks rekordiks 43 kg.
Kolmas katse 44-kg-ga seekord ebaõnnestus. Tõukamises kerkisid sirgetele
kätele 54 kg ja uus isiklik rekord 57
kg. 59 kg seekord veel rinnalt sirgetele
kätele ei kerkinud. Valla tõstespordiringis noortetreenerina tegutsev Reelika
Põdersoo tõstis seekord 111 (48+63)
kg. Väga hea võistluse tegi Mona Saar,
kes rebimises realiseeris kõik kolm
katset 58, 62 ja 64 kg. Viimane raskus
tähistab uut Eesti U15, U17, U20 ja
U23 rekordit. Tõukamises sai Mona
sirgetele kätele 73 ja 76 kg kaaluva
kangi. Kolmandal katsel võttis ta 79 kg
kaaaluva kangi rinnale, kuid sirgetele
kätele tõugata seekord veel ei jaksanud. Mona kogusumma 140 kg on uus

Eesti kuni 15 aastaste rekord. Tasuks
tubli esinemise eest tuli meie neiudele
naiskondlik Eesti meistritiitel. Meie
meestel seekord nii hästi ei läinud kuid
ka pronksmedal on tubli saavutus, seda
enam et see tuli väga pingelises võistluses vaid 0,28 punktise ehk kilogrammise paremusega neljanda koha meeskonna ees. Meie meeskonnas tõstsid Jaan
Korobov -69 kg kaalukategoorias 164

(72+92) kg, Rauno Karro -77 kg kaalus
227 (102+125) kg, Maiko Sepp -85 kg
kaalus 243 (110+133) kg, Kerto Pärl
-105 kg kaalus 252 (107+145) kg, Raido Pärl +105 kg kaalus 225 (105+120)
kg ja Erik Hallapuu +105 kg kaalus 235
(105+130) kg.
Viktor Korobov
Tõsteringi treener
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Kodanikuühiskonna tugisambad said tunnustuse
Vabaühenduse tegevuse toetajana
tunnustati Tartu maavalitsuse arenguja planeeringuosakonna peaspetsialisti
Heili Uuki. Ära märgiti ka OÜ Luke
Farmimeierei panus piirkonna MTÜde
toetamisel ja AS A. Le Coqi pikaaegne
toetus mitmetele Tartumaa ühendustele kui ka üle-eestilistele organisatsioonidele.

Ärinõuandla korraldas tänavu kaheksandat korda kodanikuühenduste konkursi, mille käigus selgusid Tartumaa
aasta vabakondlane, kodanikuühendus
ning kodanikuühenduste toetaja.
Konkursil said kandidaate esitada
kõik Tartumaa omavalitsused ning
maakonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja eraisikud. 23. novembril
toimunud tänuüritusel Eesti Rahva
Muuseumis kuulutati välja Tartumaa
2017. aasta maakonna parim mittetulundusühendus, MTÜ tegevuse toetaja
ning aasta vabakondlane.
Tartumaa 2017. aasta mittetulundusühendus on Johannes Mihkelsoni
Keskus. Sama kategooria nominentideks on Emajõe Lodjaselts ja Mittetulundusühing SPARK Makerlab.
Tartumaa 2017. aasta vabakondlane
on Kairi Güsson. Nominentidena

tunnustati Gea Järvela tegevust Luke
mõisa ja sotsiaalse ettevõtluse arendamisel ja Tatjana Pavliku panust
Tartu linna venekeelse kogukonna
informeerimisel ja Eesti ellu lõimumisel. Tatjana Pavliku poolt hallatud FB
infokanal VTartu kajastab nii artiklite
kui ka reportaažidena erinevaid Tartus toimuvaid sündmusi ja pakub nii
hea võimaluse vene keelt rääkivatel
inimestel vahetumalt osa saada meie
ümber toimuvast.
Aasta vabakondlase Kairi Güsson on
Peipsimaa Külastuskeskuse väsimatu
perenaine ning tema eestvedamisel
toimuvad Kolkjas põnevad tegevused
nii suvel kui talvel. Talvine tõukekelgu
päev, naboika päev ja Rääbu päev tutvustavad Peipsimaa ridakülade traditsioonilist elu ning aitavad mõista ja
alal hoida vanausuliste maailma ning
nende kombeid.

Kastre vallast oli tunnustamiseks ja tänamiseks üles seatud Maire Roonurm
( MTÜ Võõpste pereklubi ja MTÜ Mäksa Maanaiste Selts esindajana), Kristel
Möller ( MTÜ Lost Loomemajandus
esindaja), Mati Möller ( MTÜ Mäksa
Kolhoos esindaja), Kadi Saarso ( MTÜ
Kawershoffi esindaja).
Aasta vabakondlase, MTÜ ja kodanikuühenduse tegevuse toetaja konkursile said enda kandidaadi tunnustamiseks ja tänamiseks esitada kõik
Tartumaa kohalikud omavalitsused,
maakonnas ja linnas tegutsevad MTÜd
kui ka eraisikud. Kokku laekus 27 ettepanekut. Parimad selgitas välja komisjon, kuhu kuulusid Tartu linna ja Tartu
maavalitsuse, Kodukant Tartumaa,
Tartu Ärinõuandla, SA Domus Dorpatensise ja Tartumaa Arendusseltsi
esindajad.
Tunnustamiskonkursi korraldust ja
tänuürituse läbi viimist toetasid Tartu
Maavalitsus ja Kodanikuühiskonna
Sihtkapital.
Kadri Pau
SA Tartu Ärinõuandla

Komissar Oskar Rüütli Võnnust.
Eestlaste ajaloost on võib välja tuua
kümmekond tuntud lahingupaika,
kus Eesti mehed vaenlasega võitlesid.
Väljapoole Eestit jäävad neist ainult
mõned üksikud. Teises maailmasõjas
Punaarmee poolel sõdinud eestlastele
oli märgiline lahing Velikije Luki linna pärast. Kuna Velikije Luki lahing
toimus täpselt 75 aastat tagasi, loeme
allpool samas lahingus langenud Võnnu juurtega Oskar Rüütli lugu.
Eesti isikuloos on Oskar Rüütli (Rütli)
nimeline isik (vandeadvokaat, Vene
Riigiduuma, Riigikogu ja Riigivolikogu
saadik, pangadirektor, Soome konsul
Tartus jne) tuntud tegelane.
Meie lugu aga jutustab tema nimekaimust, Võnnu vallas sündinud Oskar

Rüütlist.
Oskar Jakobi poeg Rüütli sündis 1894
Kastre-Võnnu vallas Kuristal. Vaatamata sellele, et Riigiarhiivis on EKP
Venemaa kommunistide isiklikud
toimikute seas ka meie loo kangelase
toimik, ei ole Oskari noorepõlvest
peaaegu midagi teada.
Kindel on, et Rüütli asus noorena
elama Peterburgi ja võttis omaks
vasakpoolse maailmavaate. Teenis
tsaariarmees ja oli Eesti Sotsialistlike
Sõjaväelaste nõukogu liige.
Saksa okupatsiooni ajal tuli Rüütli tagasi koju ja hakkas poliitpropagandat
tegema. Tema tegevus aga ei jäänud
saladuseks ja mees arreteeriti.

Tartu Vangimaja akt 26. novembrist
1918: „J. Rüütli palvekiri. Võnnu valla
liige Oskar Jakobi poeg Rüütli on 8.
novembril 1918 Saksa sõjaväevõimude
poolt kinni võetud ja Tartu vangimajasse, Jaani uulitsal, paigutatud ilma
mingi põhjuseta, vast Saksa vastase
poliitika pärast. Selle pärast palun
Eesti kohtuvõimu Oskar Rüütli vangistusest vabastada, kui Saksa võimude
poolt kinnipeetud poliitika süüdlast.“
Tartu-Võru kreisi Rahukohtu esimehe
Lui Oleski käsul vabastati Oskar Rüütli
27. novembril 1918 vanglast. Heategu
aga ei jää karistuseta. Nii oligi, vabanedes hakkas Rüütli kohe Kaste-Võnnu
kommunistide võitlussalka looma ja
oli hiljem kohalik komissar.
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Oskar Rüütli kirjeldas neid sündmusi
1. aprillil 1931 EKP Ajalookomisjonile
saadetud kirjas:
„1918. aasta sügisel Eestisse põrandaalusele tööle minnes olin arestitud
Saksa valitsuse poolt. Pärast vabanemist hakkasin detsembris 1918 Kastre-Võnnus kommunistlikku võitlussalka organiseerima, kelle komandöriks
olin kuni 1919. aasta veebruari kuuni,
kui meie salk seltsimees Jaan Anveldi
käsul 3. Eesti kommunistliku polguga
liideti.“
„Võitlussalklased“ põgenesid Võnnust
14. jaanuaril 1919 (olid mingi aeg
Piirissaares), enne aga jõudsid nad
mitmel pool röövimisi ja rüüstamisi
korda saata.
„Komissar Rüütli kommunistlik lendsalga“ süüasi anti 17. jaanuaril 1922
Sõjaväe Ringkonnakohtu alla. Paljud
mehed mõisteti süüdi, kuid komissar
Rüütli jäi tabamata ja tema kohta kirjutati toimikusse „süüdistus jäetakse
seisma, kuni ülesleidmiseni.“
EKP toimikus on Kominterni
(Moskvas asunud rahvusvaheline kommunistide organisatsioon Kommunistlik Internatsionaal) õiend 15. juunist
1925 kus on kirjas, et Oskar Rüütli
põlvneb talupoegade perekonnast ja
võib Leningradi ülikooli õppima asuda.
Rohkemat ei ole Rüütli Nõukogude
Venemaa aastate kohta teada.
Oskar Rüütli saatus oli kaua aega
ebaselge. Ametlikes dokumentides
oli kirjas lakooniline teade - „jäi sõjas
teadmata kadunuks“.
1969. aasta sügisel tähistati suure
pidulikkusega Eesti NSV fašistlikest
röövvallutajatest vabastamise 25 aastapäeva. Pidustuste raames toimus
palju erinevaid üritusi ja sõjaveteranide kohtumisi. Ühel niisugusel
kohtumisel sattus Oskar Rüütli abikaasa Anette Rüütli kokku inimestega,
kes teadsid rääkida komissar Rüütli
saatusest.
Anette Rüütli kiri Julius Tootsile 5.
novembril 1969: „Teie rääkisite, et on
inimene, kes teab midagi Oskar Rüütli
viimastest elupäevadest. Kui on võimalik, siis paluks teada, mis aastal ja
kus kohas Oskar haavata sai ja kuhu
on maetud. Sõjast on möödunud palju
aastaid aga minul ei ole oma abikaasa
kohta õigeid andmeid.“
Edasisest kirjavahetusest selgus, et
üks „teadjamees“ oli 354. laskurpolgu
võitleja Johannes Rosi. Kas ja millist
informatsiooni ta aga andis, kirjavahetusest ei selgu.
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Veel on ühel kirjas märkus: „Oskar
Rüütli langemise asjaolusid võib lähemalt selgitada erupolkovnik Karl
Kanger.“ (Kanger oli endine 7. Eesti
laskurdiviisi komandör).
Mitu pead on mitu pead ja 1970. aasta
lõpuks oli Oskar Rüütli saatus välja
selgitatud.
Nõukogude Armee ja Laevastiku Poliitvalitsuse õiend Anette Rüütlile 11.
jaanuaril 1971 – „Vanem pataljoni
komissar (siin auaste mitte ametikoht)
Oskar Jakobi poeg Rüütli, 7. laskurdiviisi 354. laskurpolgu komandöri
asetäitja poliitalal, jäi teadmata kadunuks detsembris 1942 Velikije Luki
lahingus.“
Tartu linna sõjakomissariaadi õiend
Anette Rüütlile 20. jaanuaril 1971: „Vanem pataljoni komissar Oskar Jakobi
poeg Rüütli, sündinud 1894 Tartumaal
Kastre-Võnnu vallas, teeninud Punaarmees aastatel 1918-1920 ja 1941-1942,
on surnud hospidalis lahinguväljal
saadud haavadesse 20. detsembril 1942
Velikije Luki linna all.“
Vanem pataljoni komissar oli Punaarmees keskmise astme poliittöötajate
(politrukkide) auaste ning vastas maaja lennuväes majori auastmele.
Peab tuletama meelde, et Velikije
Luki oli Idarindel sakslaste tugevasti
kindlustatud eelpost, mida Punaarmee
ründas alates 24. novembrist 1942 ja
vallutas 20. jaanuaril 1943. Punaarmee rünnakute eesmärk oli tõmmata
ära Saksa vägesid tähtsatest rindelõikudest ( Stalingrad, Leningrad jne).
Ühtlasi andis see hea võimaluse veristada eestlastest koosnev väeosa, kelle
ustavuses ei olnud punakomissarid
sugugi kindlad.
Lahingutegevus käis üheaegselt nii
siserindel (rünnati sissepiiratud garnisoni) kui välisrindel. Alates 10. detsembrist 1942 osalesid lahingutegevuses „Luki“ all ka Punaarmee 8. Eesti
Laskurkorpuse võitlejad.

si“ jõudis lõpuks Eestisse.
354. laskurpolk, kus teenis Oskar
Rüütli, ründas Velikije Lukis sissepiiratud sakslasi. 354. polgu meeste viimase piirini viidud meeleheidet näitab
see, et ca 800-900 võitlejat deserteerus ja läks sakslaste juurde sissepiiratud linna. Muidugi langesid ellujäänud
hiljem Punaarmee kätte vangi. Milline
saatus ülejooksikuid ootas, ei ole raske
ära arvata.
Tundub, et nii lihtne asi oligi. Seltsimees komissar Rüütli muidugi ei
tahtnud teistega kaasa minna (sakslased panid teadupärast politrukid kohe
seina äärde), tõenäoliselt koguni segas
ülejooksikuid ja nii ta maha löödigi.
Milleks muidu kogu see salapära –„rindel teadmata kadunuks jäänud“, „langemise asjaolusid võib selgitada …“,
„on inimene, kes teab …“. Rindel langenud politrukile annetati tavaliselt
postuumselt mingi orden või medal.
Rüütlile seda (poliittöö ei olnud vist
kõige paremal tasemel?) aga ei antud.
Velikije Luki lahingusse minnes oli
Punaarmee Eesti korpuses 32 463
meest. Lahingu lõppedes oli rivis
12 356 meest. Seega ligi 20 000
meest kas langes, sai haavata, jooksis
vaenlase poole üle või jäi teadmata
kadunuks. Üks paljudest, kes 75 aastat
tagasi Velikije Luki all oma elu jättis oli
Kastre-Võnnu vallas Kuristal sündinud
Oskar Rüütli.
Taivo Kirm

Head Haaslava piirkonna
lapsevanemad!
Kellel on valla jõulupakid
saamata ning kes ei saanud
jõulupidudel osaleda,
saavad kommipakid kätte
vallamajast kuni
12. jaanuarini.

Vanem ja keskealine põlvkond mäletab
kindlasti filmi „Inimesed sõdurisinelis“
ja filmist pärit kultuslikku fraasi, mida
Saksa poolel võidelnud eestlased Punaarmees teenivatele rahvuskaaslastele edastasid - „Eesti poisid tulge üle.
Saate kõhud täis ja jõuluks koju.“
Ja see ei olnud öeldud üksnes sõnakõlksuks. Eesti Laskurkorpuse mehed,
kes Velikije Luki all sakslaste hakklihamasinasse saadeti, tahtsid tõesti koju
ja jooksid massiliselt sakslaste poole
üle. Kokku deserteeris ca 1500-1600
meest. Paljud hukkusid ülejooksmisel,
kuid ca 600-700 endist „korpusepois-

Pihlakobar tuleb kokku
14. jaanuaril 2018 kell 12.00
Ikka koolimajas.
Juhatus
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Kastre sangpommisportlased osalesid edukalt
sangpommi kahevõistlusel MM-l Soulis
Võistlustest võttis osa 33 riiki. Võisteldi amatööride, proffide ja seeniorite
klassis.
Eestit esindasid Endel Taro, Alar
Juht ja Aimar Romet Kastre vallast, Ruben Poljakov Luunja vallast
Tartumaalt, Kuldar Kark Tartu linnast,
Ülo Kuusk , Andres Metjer , Ainar Aruväli Jõgevamaalt, ja Andrei Kirs, Ülle
Miil ning Malle Tiko Pärnumaalt.
Eesti saavutas mees seeniorite pika
tsükli teatevõistluses III koha. Meeskondlikus arvestuses saavutas Eesti
täiskasvanute seas 9. koha ja seeniorite
seas 4. koha. Individuaalselt saavutasid
meie sportlased järgmised tulemused:
Ruben Poljakov 2 kuldmedalit ja hõbemedal (2 kulda seeniorite vanuserühmas ja hõbe meeste amatööride
kahevõistluses ),Endel Taro 2 pronksmedalit seeniorite klassis, Alar Juht
pronksmedal amatööride pikas tsüklis,
Aimar Romet hõbemedal amatööride
pikas tsüklis, Ainar Aruväli kuldmedal
amatööride pikas tsüklis, Ülo Kuusk 2
kuldmedalit seeniorite klassis, Malle
Tiko kuldmedal seeniorite klassis, Ülle

Miil 2 hõbemedalit seeniorite klassis.

sõidus kulla võitis.

Profi klassis saavutasid kuni 95 kg
meeste seas Kuldar Kark kahevõistluses 4. Koha ja Andres Metjer pikas
tsüklis 5 koha.

Eesti sangpommisportlasi ootab 2018.
aasta mais euroopa meistrivõistlused,
mis toimuvad Hungaris.

Võistlus toimus Souli olümpiakeskuses,
kus Erika Salumäe 1988. aastal treki-

Andres Metjer
Eesti Sangpommispordi Liidu
juhatuse liige

Upsijate toimetused
Upsijate kombe kohaselt otsustasime
avastada järjekordse Eestimaa saare
ning seekordseks sihtmärgiks valisime
Abruka. Kuigi tegu oli meie puhkuseüritusega, ei saa üks Upsija teisiti,
kui peab kohe jala valgeks saama ning
ekspromptkavaga esinema kohalikul
Külapäeval - nii et mäksakad, teid on
märgatud ka ühel imevahval saarel
ja näidatud, et olete päris lahedad ja
vintsked sellid, kes muu hulgas, trotsides tuult ja vihma, ei karda ka jalgsi
läbi mere minna vallutamaks veel üht
saart - Vahaset. (Infoks niipalju, et Vahase pindala on 65,5 hektarit, seal on
vaid 1 majapidamine, aga 2 hiidrahnu ju oli Suurel Tõllul aega möllata!). Nii et
selle retke kohta võib uhkeldades öelda:
kaks ühe hoobiga!
Teiseks suviseks ettevõtmiseks oli osalemine suvises tantsulaagris Alatskivil.
Laagris meenutati ja õpiti pärimustantse, millest pandi kokku tantsuetendus,
mis siis pühapäeval, 6. augustil ette
kanti.

Siia toredasse 3-päevasesse üritusse
mahtus nii sporti, mänge, võistlusi,
simmaneid, tantsu ja palju ...vihma!
Kuid nii nagu tantsija ei pelga kuuma
päikest, nii suudab ta üle olla ka vihmast - jälle üks vahva üritus!
Ja tee, mis teed, järjest sagedamini ristuvad meie teed ERM-ga. Algas see kõik
eesti folkloorsete tantsude tutvustamisest ja õpetamisest ERM-i külastajatele,
kuni sellel aastal said kokku 2 soovi:
ERM-i oma ehitada endale klassikaline
külakiik ning pink ja Upsijate oma see
ellu viia. Üks jagu rassimist ning Upsijate
endise treeneri Tarmo Lillo eestvedamisel valmis ta sai, päädides Tõnis Lukase
pressiteatega meie rääkivale ja kirjutavale
meediale, mille siin kohal lisan:
Pühapäeval, 20. augustil 2017 hakkab
Eesti iseseisvuse taastamise tähistamiseks
Eesti Rahva Muuseumi välialal Viinaköögi
taga tööle Eesti Rahva Muuseumi külakiik. Kiik on rahvasuu õpetuse järgi „tehtud kiitusmaile, mitte oja ääre peale ega
kaevu kaldale“.

Kiige pidulik ja pühalik sissekiikumine algab kell 18.30. Tantsuhoogu annab kiigele
rahvatantsuselts Upsijad, kelle lahke abiga kiik õigeks ajaks püsti ja töökorda sai.
Ja 30.11 taas ERM-i, et luua veidi
meeleolu meie Kaitseväe esindajatele
ning nende külalistele. Leidsime laheda
plakati, mis sobis meie arust ideaalselt
fotojäädvustuseks nii otseses kui kaudses mõttes: “Külatänavalt punasele
vaibale”- ja seal see plõks tehtud sai!
Ja muidugi ei saa märkimata jätta
Kastre valla kultuurikollektiivide tänuõhtut. Tore oli näha kuulda vahvaid
seltskondi ja muidugi suur tänu Kevadele ja “üliromantilisele” Sügisele! Ning
tuleb tunnistada, et Haaslava meeskoori “Vanaisa polka” kiskus Upsijaid
vägisi tantsupõrandale, kuid õnneks
suutsime end ohjeldada, sest selle looga
sama lugu, mis “Tuljakuga” - lauljate ja
tantsijate variandid ei klapi omavahel.
Terje Sõrmus
Upsijad
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Malle kolmkümmend aastat Härmalõngas
des, naeratab särasilmne vanaproua
lahkelt ja osutab enda kõrval olevale
vabale toolile.

pühib palgeilt rõõmupisara.

Kuidas läheb Malle?

„ On ikka, minu toakaaslane Juta,
kellega me ikka jutustame ja üksteist
abistame“.

„ Ei ole viga“, vastab Malle ja kohendab
kaelarätti, mille alt paistavad ilusad
roosad pärlid.
Malle, kas sina ise tead, et oled siin
Kastre kodus juba 30 aastat elanud?
„ Jah, nii palju aastaid, ei teagi kuhu
see aeg on kadunud“.
Kas siin Kastres elatud aeg on ilus
olnud?
„On küll, siin on head inimesed, mulle
siin meeldib. Ainult enamus on uued,
kõik kes minu ajal olid... on jäädavalt
lahkunud“.
Malle, kuidas tervis on?
Malle Härsing asus Kastresse elama
aastal 1987, kui ta oli viiekümne aastane. Lisaks kodule sai Malle Kastres ka
töökoha, asudes tööle internaatkodus
öövalvurina. Juba 15 aastat Malle
enam ei tööta, vaid peab pensionipõlve. Kuna Mallel täitus tänavu 7. detsembril hooldekodus elatud 30 aastat,
soovisime temalt küsida, kuidas need
on möödunud. Ennast tutvustades ja
Mallelt intervjueerimiseks luba küsi-

„ See puusaliiges teeb vahel valu aga
ma ei julgenud operatsioonile minna.
Liigun rulaatoriga, see on minu suur
abiline. Mul on suhkruhaigus ja allergia, saan ravimeid“
Mis sulle elus rõõmu valmistab?
„ Oi, eks ikka see kui sugulased ja tuttavad külas käivad, kõige rohkem valmistab mulle rõõmu, kui vennalapsed
külla tulevad“, räägib Malle õhinal ja

Kas sinul siin Kastre kodus sõpru ka
on?

Minu kõrvalt kostub: „ Malle on tore ja
tubli inimene“...
Ajame veidi juttu Malle sõbra ja toakaaslase Jutaga, prouad räägivad kuidas möödub nende päev Kastre kodus.
Hommik algab hügieenitoimingute ja
hommikusöögiga, seejärel vaatavad
Malle ja Juta televiisorit. Malle sõnul
ta varem ka kudus, kuid nüüd enam
mitte, kuna käed on väsinud. Vahel osalevad nad ka päevategevuses. Prouad
räägivad, et toit on maitsev ja inimesed
on siin head.
Lõpetuseks küsin, mis vanaprouad Eesti elust arvavad? Malle ja Juta naeravad
„ei noh, mis meie siin ikka arvame“,
ütleb Juta. Malle ütleb kindlalt, et tema
on eluga rahul. Mõtlen endamisi nii
tore, kuid palju on siin Eestimaal eakaid inimesi, kes on enda eluga rahul.
Tänan Mallet intervjuu ja Jutat meeldiva vestluse eest. Lahkudes surub Malle
soojalt minu kätt.
Intervjueeris Evelyn Von Moller

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
vabade ametikohtade täitmiseks
Jurist-menetlusspetsialist
Ametikoha eesmärk on tagada ametiasutuse tegevuse õiguspärasus,
samuti vallavolikogu, vallavalitsuse ja
tema teenistujate õigusalane nõustamine ning osalemine õigusaktide ja
lepingute koostamises. Samuti väärteomenetluste läbiviimine ja menetluses osalemine vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel.
Nõuded kandidaadile:
• Juriidiline kõrgharidus, töökogemus avalikus sektoris vähemalt 1
aasta;
• Omab kogemust väärtegude menetlemisel;
• Omab arvutialaseid teadmisi;
• Omab B-kategooria juhtimisõigust;
• Omab teadmisi kehtivatest õigusaktidest ning oskab neid oma töös

kasutada;
• On otsustus- ja vastutusvõimeline,
sealhulgas täidab oma kohustusi
täpselt ja õigeaegselt;
• On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning
analüüsi- ja sünteesivõimega.
Teenistuskoht asub
Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla,
Vallamaja
Teenistuskoha ametijuhendiga on
võimalik tutvuda www.haaslava.ee
Kandideerimistähtaeg 17.01.2018
Kandideerimiseks esitada:
• CV
• Motivatsioonikiri koos palgasooviga
• Haridust tõendava dokumendi
koopia

• Essee „Valdkonna võimalused ja
väljakutsed Kastre vallas“ (pikkus
kuni 2lk)
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018
Lisainfo: vallavanem Priit Lomp,
56 982 166, priit.lomp@kastre.ee

Sotsiaalosakonna juhataja
Ametikoha eesmärk on sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonna töö koordineerimine, samuti valdkonnapoliitikate väljatöötamine, arendamine ja
elluviimine. Osakonna ja valdkondlike
komisjonide juhtimine, samuti osalemine pikaaegsete ja keerukamate
klienditöö ümarlaudades.
Nõuded kandidaadile:
• Sotsiaalalane mag. kõrgharidus,
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töökogemus avalikus sektoris vähemalt 1 aasta;
Omab arvutialaseid teadmisi;
Omab B-kategooria juhtimisõigust;
Omab teadmisi kehtivatest õigusaktidest ning oskab neid oma töös
kasutada;
On otsustus- ja vastutusvõimeline,
sealhulgas täidab oma kohustusi
täpselt ja õigeaegselt;
On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning
analüüsi- ja sünteesivõimega;
Kasuks tuleb varasem klienditöö
kogemus.

Teenistuskoht asub
Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla,
Vallamaja
Teenistuskoha ametijuhendiga on
võimalik tutvuda www.haaslava.ee
Kandideerimistähtaeg 17.01.2018
Kandideerimiseks esitada:
• CV
• Motivatsioonikiri koos palgasooviga
• Haridust tõendava dokumendi
koopia
• Essee „Valdkonna võimalused ja
väljakutsed Kastre vallas“ (pikkus
kuni 2lk)
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018
Lisainfo: vallavanem Priit Lomp,
56 982 166, priit.lomp@kastre.ee

Teabespetsialist
Ametikoha eesmärk on teabe kogumine ja edastamine, pressiteadete
koostamine ning infomaterjalide
toimetamine. Samuti valla ametlike
infokanalite arendamine ja tegevuse
korraldamine. Juhib vallalehe toimetuse tööd, osaleb kodulehekülje ja
sotsiaalmeediakanalite ajakohasuse
tagamises ning toetab ametiasutust
ametliku informatsiooni edastamises
adressaatidele.
Nõuded kandidaadile:
• Soovitatavalt ajakirjandusalane
kõrgharidus;
• Omab arvutialaseid teadmisi sh
tunneb kujundus- ja küljendusprogramme;
• Omab B-kategooria juhtimisõigust;
• Omab kogemust erinevate ajakirjandusžanrite koostamisel;
• On otsustus- ja vastutusvõimeline,
sealhulgas täidab oma kohustusi
täpselt ja õigeaegselt;
• On hea suhtlemis- ja väljendusos-
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kusega, hea pingetaluvusega ning
analüüsi- ja sünteesivõimega.
Teenistuskoht asub
Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla,
Vallamaja
Teenistuskoha ametijuhendiga on
võimalik tutvuda www.haaslava.ee
Kandideerimistähtaeg 17.01.2018
Kandideerimiseks esitada:
• CV
• Motivatsioonikiri koos palgasooviga
• Haridust tõendava dokumendi
koopia
• Essee „Valdkonna võimalused ja
väljakutsed Kastre vallas“ (pikkus
kuni 2lk)
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018
Lisainfo: vallavanem Priit Lomp,
56 982 166, priit.lomp@kastre.ee

Huviharidus- ja
noorsootööspetsialist
Ametikoha eesmärk on huviharidus- ja
noorsootöövaldkonna töö koordineerimine, samuti valdkonnapoliitikate
väljatöötamine, arendamine ja elluviimine. Koordineerib vallas tegutsevate
spordiasutuste ning noorte- ja huvikeskuste tööd. Menetleb huvikoolide,
huviringide ja –laagrite toetuste osalustasude taotlusi ning teisi valdkondlike avaldusi. Valdkondlike andmebaaside loomine ja täiendamine.
Nõuded kandidaadile:
• Noorsootööalane kõrgharidus,
soovitatavalt töökogemus avalikus
sektoris vähemalt 1 aasta;
• Omab arvutialaseid teadmisi;
• Omab B-kategooria juhtimisõigust;
• Omab teadmisi kehtivatest õigusaktidest ning oskab neid oma töös
kasutada;
• On otsustus- ja vastutusvõimeline,
sealhulgas täidab oma kohustusi
täpselt ja õigeaegselt;
• On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning
analüüsi- ja sünteesivõimega.
Teenistuskoht asub
Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla,
Vallamaja
Teenistuskoha ametijuhendiga on
võimalik tutvuda www.haaslava.ee
Kandideerimistähtaeg 17.01.2018

Kandideerimiseks esitada:
• CV
• Motivatsioonikiri koos palgasooviga
• Haridust tõendava dokumendi
koopia
• Essee „Valdkonna võimalused ja
väljakutsed Kastre vallas“ (pikkus
kuni 2lk)
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018
Lisainfo: vallavanem Priit Lomp,
56 982 166, priit.lomp@kastre.ee

Sotsiaaltööspetsialist
Ametikoha eesmärk on piirkondliku
(Võnnu) sotsiaaltöö koordineerimine
ja elluviimine. Taotleja abivajaduse
hindamine ning tegevuste korraldamine inimeste elukvaliteedi toimetuleku
ja osalusvõime säilitamiseks ja kasvatamiseks. Valdkondlike andmebaaside
täiendamine ja abivajajate nõustamine.
Nõuded kandidaadile:
• Soovitavalt kõrgharidus või töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;
• Omab arvutialaseid teadmisi;
• Omab B-kategooria juhtimisõigust;
• Omab teadmisi kehtivatest õigusaktidest ning oskab neid oma töös
kasutada;
• On otsustus- ja vastutusvõimeline,
sealhulgas täidab oma kohustusi
täpselt ja õigeaegselt;
• On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning
analüüsi- ja sünteesivõimega.
Teenistuskoht asub
Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla,
Vallamaja
Teenistuskoha ametijuhendiga on
võimalik tutvuda www.haaslava.ee
Kandideerimistähtaeg 17.01.2018
Kandideerimiseks esitada:
• CV
• Motivatsioonikiri koos palgasooviga
• Haridust tõendava dokumendi
koopia
• Essee „Valdkonna võimalused ja
väljakutsed Kastre vallas“ (pikkus
kuni 2lk)
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018
Lisainfo: vallavanem Priit Lomp,
56 982 166, priit.lomp@kastre.ee
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Palju õnne
juubilarid

Ellen Lomp
Jaan Rüütli
Jaan Tamm
Külli Jallai
Leopold Lepikov
Roomelt Tennokese
Eduard Tori
Saaremets Valdur
Valentine Karelson
Ivan Ivašenko
Virve Reili
Evi Konoplitskaja
Jüri Traat
Liisa Võõbus
Juta Paabusk
Aino Ostik
Helgi Karu
Tõnu Sooaru
Eevi Somelar

03.12
08.12
22.12
02.01
04.01
05.01
12.01
14.01
17.01
18.01
18.01
18.01
20.01
21.01
24.01
24.01
26.01
30.01
31.01

Sünnid

Lunaly Suurtee
Tim Tohvri
Marta Zolk

06.11.2017
17.11.2017
04.12.2017

()
Mälestame

Eduard Kook
31.10.1950 – 02.12.2017
Viive-Linda Mällo
02.08.1937 – 05.12.2017
Henn Piirsoo
02.06.1942 – 07.12.2017
Rain Mikotalo
27.02.1988 – 09.12.2017
Valentiina Tamm
28.07.1931 – 14.12.2017
Mare Raudkats
05.08.1942 – 15.12.2017
Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetajad: Mart Keerutaja,
Rasmus Toompere, Ülle Seire,
Helbe Peiker
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Kontakt: mart@maksavald.ee
733 7601
Trükiarv: 2000
Toimetusel on õigus kaastöid
toimetada ja lühendada.

Tulge valima aasta üritust ja tegu 2017
Alates 10. jaanuarist kuni 31. jaanuarini
saavad kõik Kastre valla elanikud valida
„Aasta üritus 2017“ ja “Aasta tegu 2017”
tiitli saajat.
Hääletada saab valla kodulehel või paberkandjal. Lõika siit lehest sedel välja ja pane
hääletuskasti. Soovitud valikule tõmba ring
ümber. Igal hääletajal on üks hääl. Kui hääletate ka elektrooniliselt, loeb pabersedelile

märgitud hääl. Hääletuskastid asuvad Kurepalus Kastre vallamajas, Roiu raamatukogus, Roiu päevakeskuses, Melliste raamatukogus, Poka teeninduspunktis, Võõpste
raamatukogus, Võnnu teeninduspunktis ja
Võnnu raamatukogus.
Aasta üritus tehakse teatavaks vabariigi
aastapäeva aktusel.

Aasta ürituseks 2017 kandideerivad:
1. Eesti Lennupäevad Langel
2. Eesti MV ja Tartumaa Suurmeistrivõistlused tõstmises Mellistes
3. Haaslava Meestelaulupäev
4. Issaku leibkonna päev
5. Juunioride motokrossi MM Langel
6. Kastre pargipeod
7. Kooride kontsert „Las laul täidab kiriku“ Võnnu kirikus
8. Kurepalu bluus
9. Kurepalu külaseltsi perepäev
10. Melliste Triatlon
11. Mäksa Edukas Naine
12. Mäksa valla jaanituli Käbitare platsil
13. Seiklusspordi XDream osavõistlus Unikülas
14. Sulle-Mulle vanavaralaat Mellistes
15. Suvistepüha perepäev Kaagveres
16. Tartumaa lauluvõistlus “Helisev muusika 2017” Kurepalus
17. Tigase KV ja Kevadsprint Mellistes- Melliste Racing Team
18. Võnnu Kaerajaani võistutantsimine
19. Võnnu Keskkooli jõulunäidend
20. Võnnu saunaralli
21. Võõpste raamatukogu 70- Võõpste raamatukogu
22. Muu üritus (kirjuta punktiirile)……………………………………….
Hääletaja nimi:…………………………

Aasta teole 2017 kandideerivad:
1. Aardla küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste rajamine
2. Discgolfiraja valmimine Võnnus
3. Haaslava koduloomuuseumi rajamine
4. Kastre vallamaja teise korruse väljaehitamine
5. Kurepalu-Aardlapalu kergliiklustee rajamine
6. Lennundusmuuseum sai endale hävituslennuki F-4 Phantom II
7. Melliste ja Võõpste järvede puhastamine
8. Melliste keskusehoone projekteerimine
9. Sillaotsa Kooli juurdeehituse valmimine
10. Sillaotsa staadioni uue rajakatte paigaldamine
11. Turvakünniste paigaldamine Melliste külas Oraviku õuealale
12. Välijõusaali valmimine Melliste staadionil
13. Muu üritus (kirjuta punktiirile)………………………................
Hääletaja nimi:…………………………

