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Poka Sotsiaalteenuste Keskus laieneb
2018. alustati Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) rahastatud projektiga
Kastre vallas sotsiaalteenuste välja
arendamist. I etapis loodi Poka
Sotsiaalteenuste Keskus, mis asub
Poka külas endises Mäksa vallamajas.
Tänu I etapi arendustele osutatakse
Kastre vallas päevahoiuteenust,
tugiisikuteenust ja koduteenust.
Käesoleval aasta augustis esitas
Kastre Vallavalitsus taotluse Euroopa
Sotsiaalfondile Poka Sotsiaalteenuste Keskuse päevahoiuteenuse
laiendamiseks ning isikliku abistaja
teenuse arendamiseks. Antud projekt sai positiivse otsuse. Projekti
kogumaksumusega 298 978,05 eurot
rahastatakse ESF tööturul osalemist
toetava hoolekandemeetme alt. Valla
omafinantseering antud projektis on
74 744,52 eurot.
II etapina renoveeritakse hoone
teine pool, mille käigus kaasajastatakse ruumid, ehitatakse juurde lisa
invakohandusega wc ja duširuum,
üks avaram tegevuse-köögiruum ning
täiendavad puhketoad. Alates 2020.
a juulist saab ka Poka teenuskeskuse
teises pooles hakata osutama päevahoiuteenust. Teenus on mõeldud täisealistele erivajadustega isikutele, kes
oma tervislikust seisundist tulenevalt
ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulla ning vajavad päevasel
ajal turvalist keskkonda, hooldamist
ja võimetekohast loovat tegevust.
Isikliku abistaja teenus on tööealistele isikutele elukvaliteedi säilitamiseks, tööturul osalemiseks, kodus ja
kodust väljas aktiivseks toimimiseks
vajalik teenus. Teenuse eesmärk on
suurendada sügava liikumis- või nägemispuude tõttu füüsilist kõrvalabi
vajavate inimeste iseseisvat toimetulekut ja osalemist ühiskonnaelus

ning vähendada sügava liikumis- või
nägemispuudega inimese pereliikmete
ja lähedaste hoolduskoormust ning
toetada nende sõltumatust ja sotsiaalset aktiivsust, sealhulgas tööturul
osalemist. Isiklik abistaja on palgaline
töötaja, kes abistab lepingu järgi puudega inimest füüsiliselt igapäevastes
tegevustes, millega klient puude tõttu
iseseisvalt toime ei tule. Isiklik abistaja lähtub oma töös iga konkreetse
kliendi erivajadustest.
Teenuste osutamistega suurendatakse täisealiste erivajadusega inimeste toimetulekut ning samaaegselt
vähendatakse tööealiste pereliikmete
hoolduskoormust. Projekti eesmärk
on isikliku abistaja teenuse saajal ja
päevahoiuteenuse puhul hoolduskoormusega isikul jätkata tööl käimist
või siseneda tööturule.
Päevahoiuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutamine toimub ESF
toetusel ning on kliendile tasuta projekti kestuse vältel. Projekti periood
on 28.02.2020 – 27.02.2022.
Teenuskeskusest koordineeritakse
lisaks uuendustele ka jätkuvalt koduteenuse ja tugiisikuteenuse osutamist.
Keskuses on tööl käesoleval ajal kolm
osalise koormusega tegevusjuhendaja-tugiisikut, üks osalise koormusega
abitöötaja, üks täiskohaga tugiisik,
kolm koduteenuse osutajat.
Seoses teenuskeskuse laiendamisega ja isikliku abistaja teenuse
arendamisega vajame teenuskeskusse
algaval aastal uusi töötajaid – tegevusjuhendajat, abitöötajat ja isiklikke
abistajaid.
Töötajate
leidmiseks
kuulutame uuel aastal välja konkursid
vabadele ametikohtadele.
Delia Bergmann
projektijuht

Teenuseid puudutavat infot
saab piirkonna sotsiaaltöö
spetsialistidelt ja Poka
Sotsiaalteenuste Keskuse
töötajatelt.

2020. a juulist saab ka Poka teenuskeskuse teises
pooles hakata osutama päevahoiuteenust. Foto
erakogu

Rahulikke jõule ja meeleolukat aastavahetust

soovivad Kastre Vallavolikogu ja Kastre Vallavalitsus
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Hea jõuluootel vallarahvas,
Järjekordne aastaring tõmbub koomale ja jõuluaeg – rahu ja valguse aeg ongi
käes. Kiire elutempo juures peaks aasta
lõpp siiski olema aeg, kus rahulikumalt
sisse-välja hingata ning aeg maha võtta ja
aastale tagasi vaadata.
2019. aasta jääb meie inimestele
kindlasti meelde juubelilaulupeo aastana,
kuid igaühel meist oma väiksemaid ja
suuremaid lugusid, mis meenutustes oma
kõrghetke just lõppevasse aastasse on
paigutanud.
Kohaliku omavalitsuste vaatest oli see
meile järjekorras ühiselt koos käidud teine
aasta – võrreldes esimese aastaga olime
juba vähemalt kaks korda kogenenumad
ning samuti oli võimalik teha esimesi
vahekokkuvõtteid, saada tagasisidet
tehtule ning vaadata ka ette järgmistesse
aastatesse.
Julgen nimetada peagi mööduvat
aastat paljudes valdkondades ettevalmistavaks aastaks – asjad, mis ei realiseeru
kohe, kuid mille ellu viimiseks oleme
pidanud palju eeltööd tegema. Paljud Eesti
vanasõnadki räägivad ettevalmistamise
olulisusest protsessis.
Tänu ühiselt nähtud vaevale teostatakse algaval aastal Kurepalu piirkonnas
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamist,
alustatakse Mellistes kogukonnahoone
ehitust, kus hakkavad asuma nii kohalik
raamatukogu kui ka noortekeskus, jätkatakse sõiduteede rekonstrueerimisi ja
kergliiklusteede ehitust, samuti toovad
uue aasta alguse esimesed päevad meile

teadmise, milliseks kujuneb Oraviku
kaugküttepiirkonna ehitus- ja hiljem ka
teenuse hind. Lisaks oleme hulga töötunde
investeerinud Haaslava küla lasteaiahoone
ehitusse,
mis
projekteerimisjärgselt
ehitusekspertiisist laekunud parandusi
saab – ikka selleks, et saaks parem.
Detsembrikuu viimased päevad toovad
meile lisaks loodetavasti ka häid uudiseid
Vooremäe Tervisespordikeskuse projektirahastustest, täpsemalt teenindushoone
ja lumetootmise valdkonnast. Nimekiri on
pikk, kuid selge on ka see, et kui kõik need
head mõtted ellu viidud on, on tekkinud
hulk uusi probleemkohti ja ootusi, mida
üheskoos kogukondadega lahendama
minna. Ütlemine, et Tallinn ei saa kunagi
valmis, saab alati käia ka meie enda koduvalla kohta.
Meie esimene ühine aasta oli selgelt
haridusaasta, mis päädis suurte ja oluliste
investeeringutega meie haridusasutuste
juures. Samuti oleme nõuks võtnud igal
aastal jätkata haridusasutustesse märkimisväärset panustamist ja nagu ka eelmisel aastal, said sel aastal sellest samuti osa
meie haridusasutused, ükskõik kas neile
armas koht asub Mellistes, Sillaotsal või
Võnnus.
Selle aasta jooksul on märkimisväärset
tähelepanu pööratud sotsiaalvaldkonnale.
Appi on tõtatud kümnetele ja kümnetele
abivajavatele peredele nii sotsiaaltoetusi
määrates kui elukohti kohandades. Lõppev
aasta jääb sotsiaalvaldkonnas kindlasti
ajalukku positiivsete edulugudega – aasta

alguses alustanud Poka Sotsiaalteenuste
keskus, mis juba ka uue rahasüsti teenuste
laiendamiseks Euroopast on saanud.
Samuti selle aasta suurim investeeringuobjekt hooldekodu Härmalõng Võnnu
kodu rekonstrueerimine, kus objekti valmimine just jõulukuus lõpusirgel on.
Aga tähelepanu jõudis ka mujale.
Uued tolmuvabad teed nii külade vahel
kui asumite sees, rajatud kergliiklustee,
uued trassid ja torud veevärgis ja kaugküttes, sportimisvõimaluste edendamine,
jupikesed uut tänavavalgustust ja puhtamad veekogud. Algatatud on seitse uut
detailplaneeringut. Vähem tähtsaks ei
saa pidada ka panust hajaaasustuse programmi, millega tagati peredele paremad
elutingimused (vesi, kanalisatsioon, teed),
seda ikka selleks, et aidata kaasa elanike
püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Võib-olla just eeltoodu tõttu ongi meie
vallas novembrikuise seisuga sündide arv
juba 67 ja kerkivad uued elamusrajoonid.
Meil on olnud hea aasta ja ma ei alahinda selles mitte kellegi panust. Aitäh
Sulle abi, kaasamõtlemise ja tegutsemise
eest! Ükskõik kas korjasid koduteelt üles
jäätisepaberi, viisid eakale naabrile kuurist
korvitäie küttepuid tuppa või ütlesid kaupluses müüjannale pika tööpäeva lõpusirgel
mõne ilusa soovi. Märka, abista ja hooli
ning jätka uuel, algaval aastal samal viisil.
Rahulikku jõuluaega ja rohkelt
õnnestumisi algavaks aastaks,
Priit Lomp
vallavanem

Vallavolikogu 26.11.2019 istungil
- otsustati seada sundvaldus MTÜ Eesti
Andmesidevõrk kasuks järgnevatele kinnistutele: 1. 18502:003:0031 Männi tn 3,
Roiu alevik, Kastre vald; 2. 18502:003:0065
Männi tn 5, Roiu alevik, Kastre vald; 3.
50101:001:0562 Kaagvere keskus 8, Kaagvere küla, Kastre vald.
MTÜ Eesti Andmesidevõrk pakub
üldkasutatavat elektroonilise side teenust.
Kastre Vallavalitsus algatas oma 18.09.2019
korraldusega nr 509 „Sundvalduse seadmise menetluse algatamine“ sundvalduse
seadmise menetluse ja edastas vastavasisulised teated puudutatud isikutele.
Viimane tähtaeg ettepanekute tegemiseks
ja arvamuse esitamiseks oli 21.10.2019. a.
Arvamusi ega ettepanekuid ei esitatud.
- otsustati nõustuda kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks Tartu
maakonnas Kastre vallas Vana-Kastre
külas paikneva Juurdesõidu kinnistu
(registriosa nr 4024004, katastritunnus
50101:001:0092, pindala 1580 m², siht-

otstarve transpordimaa 100%) tasuta
omandamisega vallale.
- otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Kastre valla
omandis olev Sillaotsa Põhikool kinnistu
(kinnisturegistri nr 3209704, katastritunnus 18502:003:0342, pindala 4,11 ha,
sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100
%) ehitatava maakaabelliini ja liitumiskilbi
osas. Maakaabli kaitsevöönd on 1 m kummalegi poole liini telge ning liitumiskilbil 2
m tehnorajatise seinast. Kasutusõiguse ala
kokku 319 m2.
- otsustati tasuta võõrandada AS
Emajõe Veevärk omandisse Mäksa külas
asuv Pumbamaja kinnistu (katastritunnus 50102:001:0087, pindala 4706 m2,
sihtotstarve tootmismaa). AS Emajõe
Veevärk esitas Keskkonnaametile taotluse
muuta Kastre valla vee-erikasutusluba
nr L.VV/331352. Ettevõtte ettepanek on
lisada vee-erikasutusloa menetlusse Kastre
valla omandis olev Mäksa pumbamaja,

kuna puurkaevust väljapumbatud kogus on
suurenenud ning ületab ööpäevas 5 m3.
- otsustati tunnistada peremehetuks
Kastre vallas Kriimani külas Tarekese
vkt 26 katastriüksusega, Tarekese vkt
31 katastriüksusega ja Tarekese vkt 12
katastriüksusega piiratud, reformimata
maal asuv puurkaev. Kastre Vallavalitsuse
29.08.2019 korralduse nr 446 alusel hõivas
Kastre Vallavalitsus peremehetuks tunnistamise eesmärgil Kriimani külas Tarekese
vkt 26 katastriüksusega (katastritunnus
18502:005:0372), Tarekese vkt 31 katastriüksusega (katastritunnus 18502:005:0305)
ja Tarekese vkt 12 katastriüksusega
(katastritunnus 18502:005:0154) piiratud
reformimata maal asuva puurkaevu, mille
kohta avaldati teade 05.09.2019 väljaandes
Ametlikud Teadaanded. Kahe kuu jooksul
peale teate avaldamist vallavalitsusele ettepanekuid ega vaideid ei esitatud.
- muudeti Kastre Vallavolikogu
24.04.2018 määrust nr 29 „Haridusasutuse
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pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“. Määruse muutmisega delegeeriti
Kastre Vallavalitsusele ülesanne hoolekogu
moodustamise ja töökorra kehtestamiseks.
- kehtestati uued põhimäärused
ja raamatukogu kasutamise eeskirjad
Järvselja Raamatukogule, Melliste Raamatukogule, Roiu Raamatukogule, Võnnu
Raamatukogule ja Võõpste Raamatukogule.
- otsustati lõpetada alates 01.01.2020
Lääniste Raamatukogu tegevus. Raamatukogu tegevus lõpetatakse, kuna viimastel
aastatel ei ole Lääniste raamatukogus kohapealset tegevust toimunud. Läänistes asuv

kogu on kaotanud oma aktuaalsuse ja ei leia
raamatukogus käijate poolt kasutamist.
Teeninduspiirkonna elanikud on saanud
raamatukoguteenust Võnnu raamatukogust, Võnnu raamatukogu on organiseerinud raamatute viimist Läänistesse ja tagasi.
Kastre Vallavalitsus ei pea Läänistes asuvaid ruume, ahiküttega kortermaja 2. korrusel, tegevuse jätkamiseks perspektiivseks
ning väikese koormusega töökohale töötaja
leidmist tõenäoliseks. Võnnu raamatukogu
töötaja viibimine osaajaga Läänistes pigem
vähendab teenuse kättesaamist ühendatud
Võnnu-Lääniste
teeninduspiirkonnas

ning ei ole jätkusuutlik lahendus. Lääniste
Raamatukogu teeninduspiirkonda jääb
teenindama Võnnu Raamatukogu.
- võeti vastu Kastre valla tunnustamise
kord. Määrus sätestab Kastre valla vapimärgi andmise, Kastre valla aasta sündmuse, Kastre valla aasta teo ja Kastre valla
aasta vabakonna valimise korra.
- otsustati tõsta järgmise istungi päevakorda ja täiendada istungiks esitatud
eelnõud vallavara võõrandamise kohta.
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Vallavalitsuse istungitel
07.11

• hüpoteegi seadmine valla kasuks (Voore
tee)
• sotsiaaleluruumi kasutusele andmine
• sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest (2)
• projektis „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“ osalemise taotluse rahuldamine ja toetuse määramine
eluruumi kohandamiseks (3)
• Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme,
Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja,
Nõmmepõllu, Toominga tee 1, Paju tee 1
ja 2 katastriüksuste jagamine detailplaneeringu alusel
• Mäletjärve külas asuvate Kägara ja
Rebaseraba katastriüksuste liitmine
• olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (Mäe)
• olmejäätmete
valdaja
korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(Kirspuu)
• Nõmmeveere maaüksusel detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmine
• kasutuslubade andmine (Melliste küla, Sikatalu abihoone; Haaslava küla, Lageda tee 4)
• riigihanke „Poka teenuskeskuse renoveerimine“ korraldamine
• riigihanke „Melliste keskusehoone I etapi
ehitus“ korraldamine
• huvihariduse ning huvitegevuse avalduse
rahuldamata jätmine (2)
• huvikoolide huvihariduse ning huvitegevuse toetamine vallaeelarvest (24)
• lapsevanemate huvihariduse ning huvitegevuse toetamine vallaeelarvest (11)
• vabaühenduste nimekirja, kellega sõlmitakse sündmuse-, tegevuse ja projektitoetuse leping, kinnitamine (12)
• avalduse rahuldamata jätmine (sündmustoetus)
• ehitusloa andmine (Mõra küla, Käo tee 1)
• arutelud ja info (Eesti Kirikute Nõukogu
avaldus; sportlase toetuse avaldus).

15.11
•
•
•
•

üldhooldusteenusele suunamine
koduteenuste osutamine
sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
ehituslubade andmine (Tammevaldma

•
•
•
•
•
•

•

küla, Kase; Võõpste küla, Kasearu; Tammevaldma küla, Kääriku)
Kööni maaüksusel päikeseelektrijaama
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine
ehitisele teenindusmaa, koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine (Kriimani tee)
nõusoleku andmine tehnorajatiste rajamiseks (Päkste küla, Perve tee L1)
Terikeste külas asuva Uibo katastriüksuse
jagamisel kohanimede, koha-aadresside
ja sihtotstarvete määramine
riigihanke „Melliste Algkool-Lasteaed
ventilatsioonisüsteemi
väljaehitus“
ehitustööde omanikujärelevalve korraldamine
arutelud ja info (toetuse taotlus kaevu ja
katuse renoveerimiseks).

25.11
• riigihanke „Melliste Algkool-Lasteaed
ventilatsioonisüsteemi
väljaehitus“
ehitustööde omanikujärelevalve korraldamine pakkumuste tagasilükkamine ja
hankemenetluse lõpetamine
• riigihanke „Melliste Algkool-Lasteaed ventilatsioonisüsteemi väljaehitus“ ehitustööde omanikujärelevalve korraldamine
• seisukoha võtmine eestkostetava nimel
tehingu tegemise asjus.

29.11
•
•
•
•
•
•

21.11

• eestkostetava nimel tehingu teostamine
• sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest (4)
• hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine
• Pähklisalu maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste kinnitamine
• ehitusloa andmine (Haaslava küla, Lohu)
• liikluspinnale kohanime ja ruumikuju
määramine (Mäksa küla, Pargi tee)
• katastriüksuse sihtotstarbe määramine
(Veskimäe küla, Ürgoru tn 8)
• katastriüksuste kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
(Päkste küla, Pajuvitsa)
• riigihanke (viitenumber 215737) „Bussi
liisimine kasutusrendi korras“ tulemuste
kinnitamine
• vabaühenduste nimekirja, kellega sõlmitakse sündmusetoetuse leping, kinnitamine (2)
• vallavolikogu 26.11 istungi materjalide
heakskiitmine.
• arutelud ja info (Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi avaldus sportlaste
toetamiseks; Kaagvere AJ kinnistu,
katastriüksus 50101:001:0007 omandamise pakkumus).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sotsiaaleluruumi kasutusele andmine (2)
tugiisikuteenuse määramine
sõidukulude hüvitamine (sotsiaaltoetus)
täisealisele isikule hooldaja määramisest
keeldumine
päevahoiuteenusele suunamine
projektis „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“ osalemise taotluse rahuldamata jätmine
olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (Kooli
tee 3, Võnnu alevik)
hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Kivisaare talu, Ahunapalu)
ehitusloa andmine (Aadami küla,
Laaneküla)
kasutusloa andmine (Kaagvere külas,
Vooru tee 2)
katastriüksuse sihtotstarbe määramine
(Võnnu alevik, Kooli tee 18)
katastriüksuse sihtotstarbe määramine
(Uniküla, Marguse)
katastriüksuste lähiaadressi muutmine
(Rookse küla, Mäe)
riigihanke nr 215849 „Hammaste-Võnnu
kergliiklustee
tänavavalgustuse
väljaehitamine“ tulemuste kinnitamine
tegevustoetuse mittemaksmine (laste ja
noorte kultuuri-, hariduseja spordipreemiate ning tegevustoetus/1)
tegevustoetuse maksmine (laste ja
noorte tegevustoetus/15)
arutelud ja info.
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär
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Jäätmetest Kastre valla territooriumil
Keskkond meie ümber koosneb mitmetest teguritest, nii elus kui ka eluta asjadest. Paratamatult on üheks igapäevaseks
elemendiks inimeste ümber ka jäätmed ja
prügi. Tänapäeval on raske mitte puutuda
igapäevaselt kokku prügiga. Igasugune
tarbimine eeldab ka rohkemal või vähemal
määral prügi teket. Selleks, et hoida meie
elukeskkonda inimväärsena ja säästa loodusressursse, tuleb jäätmete tekkimist nii
palju kui võimalik vältida ning tekkinud
jäätmed keskkonnasõbralikult koguda
ja käidelda. Jäätmeid tuleb koguda vastavatesse konteineritesse, selleks on üle
valla mitmeid jäätmete kogumispunkte,
et elanikud saaksid enda jäätmed üle
anda õigele jäätmekäitlejale. Nendeks
kohtadeks ei ole kindlasti metsaalused
kohad ega põllumaad, kust viimasel ajal
leitakse järjest enam jäätmeid. Kodumajapidamises tekkivad jäätmed käivad ikka
olmeprügi konteinerisse ja plast-, papp-,
klaas- ja biojäätmed nendele jäätmetele
spetsiaalselt mõeldud konteineritesse.
Seetõttu on kohustuslik ka korraldatud
jäätmevedu, et hoida keskkonda ning
hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad, et kaoks ära omanikuta prügi
probleem ja illegaalne prügistamine. Igas
majapidamises ei ole kõikide jäätmeliikide
jaoks eraldi konteinereid, mistõttu tuleb

mõningad jäätmed viia kogumispunktidesse. Muude jäätmete jaoks nagu näiteks
papp, kile, plastik, on Kastre vallas kokku
24 konteinerit, kuhu saab viia paperit ja
pappi, klaas-, metall-, plast-, kile ja tetrapakendeid (täpne loetelu konteinerite
asukohast on valla kodulehel). Siinkohal
tuleb aga meeles pidada, et konteineritesse tuleb panna ainult sinna kuuluvaid
jäätmeid, vastaselt juhul ei saa jäätmevedaja konteinerit korrektselt tühjendada.
Kuid mida teha siis, kui prügiks muutub diivan, värvipott või rehvid? Selleks on
Kastre vallal koostööleping Tartus asuva
jäätmejaamaga, kuhu elanikud saavad
tasuta ära anda mitmeid jäätmeid: ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm); suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);
elektroonikaromud (külmikud, telerid jm;
samuti väikeelektroonika (taskulambid,
suitsuandurid jms)); taaskasutatavad
jäätmed (vanapaber ja -metall, plast- ja
klaastaara); pakendijäätmed; töötlemata
puit; plastijäätmed; autorehvid. Kõik
eelnevalt nimetatud tooted saab viia tasuta
Jaama 72c aadressil asuvasse jäätmejaama.
Kõikidele teistele riikidele oleme
eeskujuks pandipakendi süsteemiga, mille
käigus on Eesti Pandipakend koos keskkonnateadlike ja puhast elukeskkonda

Prügi tuleb sorteerida liigiti.
Foto Ragn Sells

väärtustavate eestlastega viimase 13 aasta
jooksul kokku kogunud ja taaskasutusse
suunanud üle 150 000 tonni pandipakendeid, mis ei ole jäänud aastasadadeks
loodust reostama, vaid leidnud uue elu
pudeli, purgi või mõne muu tootena. Miks
ei võiks eestlased olla eesrinnas ka puhta
prügivaba looduskeskkonnaga? Kõik
tegevused saavad alguse igaühest meist
ning Kastre valla elanikud saavad prügi
sorteerimise ja prügivaba elukeskkonna
osas näidata suurt eeskuju ka teistele
valdadele.
Karen Katri Voll
keskkonnaspetsialist

Vallavalitsus seadustab erateed avalike teedena
1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustik
(EhS) tunnistas kehtetuks teeseaduse ning
haaras endasse kogu teede ehitamist ja kasutamist puudutava valdkonna. Maareformi ja
ka läbimõtlemata kinnisvaraarenduse tõttu
on paljude isikute kinnistute juurdepääs
nii maal kui linnas seotud eramaal olevate
erateede ja eratänavate kasutamisega.
EhS § 94 lg 2 esimese lause järgi peab
eratee avalikuks kasutamiseks määramiseks
KOV-l olema õigus teealuse maa kasutamiseks tulenevalt piiratud asjaõigusest,
seega esimese kokkuleppe sisu peaks olema
asjaõiguslik. Kui maa omanik ei ole nõus leppima kokku piiratud asjaõiguse seadmises,
on KOV-l asjaõiguse omandamiseks õigus
taotleda sundvalduse seadmist (EhS § 94 lg
2 ls 2). Eratee avalikuks kasutamiseks määramisega KOV haldusaktiga lähevad KOV-le
üle kõik teeomaniku kohustused, õigused ja
vastutus, kuid halduslepingus võib tee omanikuga kokku leppida, et need jäävad eratee
omanikule (EhS § 94 lg 3). Halduslepingu
sõlmimine vallavalitsusega on vabatahtlik.
Kastre vallas on teeregistrisse kantud
226 kohalikku teed. Paljudel nendest teedest
on sees lõigud, mis on eraomanike valduses.

Neid lõike on ligikaudu kuussada. Kastre
Vallavalitsus on alustanud nende teede
avalikuks määramisega, kus kodanikud on
juhtinud meie tähelepanu probleemile, et
neil puudub väljapääs avalikule teele. Kastre
valla eesmärk on järkjärgult kõikide teeregistris olevate kohalike teede eraomandis
olevate teelõikude avalikuks määramine.
Protsessi esimese etapina edastatakse
eratee omanikele nõusoleku taotlused
ettepanekuga kinnistutel paiknevad teed
avalikuks määrata. Nõusoleku taotlusesse
on kirja pandud tingimused, mille alusel
seatakse notariaalne servituut ehk kasutusõigus valla kasuks. Servituut kantakse kinnistu kohta avatud registriosa kolmandasse
(III) jakku. Nõusolekusse on kirja pandud
varasematest lepingutest võetud tingimused.
Kasutusõigus seatakse tähtajatult. Peale
kasutusõiguse seadmist võivad kasutajad
teed kasutada avalikult kasutatava teena
st teel võivad liigelda kõik isikud ööpäevaringselt, järgides õigusaktides sätestatud
piiranguid.
Kasutusõiguse seadmisega kohustub
vald üle võtma kinnisasja omanikult kõik

teeomaniku kohustused, õigused ja vastutuse. Korraldama teel teehoidu järgnevalt:
suvisel perioodil teekatendi hooldus, talvisel
perioodil lume- ja vajadusel libedusetõrje,
teega külgneva ala hooldus teekatendist 1 m
ulatuses, liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja hooldamine ning muud teetööd
vastavalt vajadusele. Vald ei maksa eratee
avalikuks määramise korral omanikele tasu,
kuna võtab tee korrasoleku tagamise rahalised kulud enda kanda.
Kehtestatud üldplaneeringutes on
määratud kohalikele avalikele teedele kaitsevööndid. Tee kaitsevöönd on määratud
tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate
keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike
mõjude vähendamiseks. Tee kaitsevööndis
on lubatud peaaegu kõik tegevused, mis ei
takista teel liiklemist ja ei piira nähtavust.
Erateede avalikuks määramise on lisaks
eeltoodule oluline ehitus- ja kasutuslubade
menetlemise juures, kus peab olema tagatud
juurdepääs kinnistutele avalikult teelt (sh
pankadest laenu saamine).
Maanus Ringo
majandusspetsialist
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Novembris toimus Võnnu kultuurimajas vastuvõtt 38-le vahemikus aprill-september 2019 sündinud beebidele ning nende vanematele. Foto Jane Võsso

Jaanuaris alustab vanemlusprogramm Imelised aastad
“Imelised
aastad”
on
4-kuuline programm lapsevanematele, kes vajavad tuge ja
soovivad õppida, kuidas laste
kasvatamisega paremini toime
tulla.
Koolitusprogrammi “Imelised aastad” eesmärgiks on
aidata vanematel ennetada
laste käitumis- ja arenguprobleeme ning omandada vajalikke
vanemlikke oskusi.
Programmist on oodatud
osa võtma 2-8-aastaste laste
vanemad,
• kes soovivad saada vastuseid
lapse kasvatamisel tekkinud
küsimustele ja õppida, kuidas lapsega paremini toime
tulla;
• kelle lastel on esmased käitumisprobleemid, nt kohatine agressiivne käitumine,
hüperaktiivsuse ilmingud,
hajutatud tähelepanuvõime,
valetamine, sõnakuulmatus
jne.
Ühest perest oodatakse
koolitusel
osalema
kahte
täiskasvanut. Oodatud on nii
lapsevanemad kui ka vanavanemad ja teised last kasvatavad
täiskasvanud. Koolitus toimub
väikeses grupis, kuni 14 inimest.
Koolitus algab 23. jaanuaril
ning kestab kokku 16 nädalat.
Koolitus toimub kord nädalas

neljapäeva õhtuti orienteeruvalt kell 17.00 kuni 19.30
(täpne kellaaeg selgub vastavalt
grupi soovidele) Roiu alevikus
asuvas Sillaotsa Kooli lasteaias.
Kohapeale on organiseeritud
lastehoid ja pakutakse ka kerget
einet. Koolitusprogrammi viivad läbi vastava väljaõppe saanud grupijuhid Julia Laanemets
ja Anti Einpaul.
Hea lapsevanem!
Kui Sa tunned, et ülalpool
kirjeldatu pakkus Sulle huvi
ning Sa oled valmis panustama
enda ja oma lapse kooskasvamisse, siis võta koolitusele
registreerumiseks või lisainfo
saamiseks ühendust valla
lastekaitsespetsialist
Triinu
Limbakuga telefonil 58839722,
triinu.limbak@kastre.ee. Registreeruda saab kuni 6. jaanuarini
või vabade kohtade täitumiseni.
Koolitusele registreerumisel andke kindlasti teada, mitu
last ja mis vanuses koolituse
ajal lapsehoidu vajavad. Hoidu
võtame lapsi alates 2. eluaastast.
Koolitus on osalejale tasuta.
Koolituse läbiviimist toetab
Tervise Arengu Instituut ja
Kastre Vallavalitsus.

Karmen Vetemäe
sotsiaalosakonna juhataja

Tunnusta oma valla tegijaid
Tuleviku tähed

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. Soovime ära märkida ja tunnustada
ka noorte treenereid, õpetajaid ja juhendajaid. Seega palume ka
nende nimed ja lühitutvustused dokumentidele lisada. Tuleviku
täheks saab esitada ka gruppe ja kollektiive. Preemia määramisega tunnustatakse noorte tänaseid edusamme ning loodetakse
nende positiivsele eeskujule valla kultuuri-, haridus- ja spordielule. Arvestatakse 2019. 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 20. jaanuariks 2020 vald@kastre.
ee 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€. Toetuse määramise
kord ja taotlusvorm on leitav http://www.kastre.ee/taotlusvormid-ja-korrad.
Preemia nominendid kutsutakse Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusele Võnnu kultuurimajja.

Aasta sündmus ja tegu

Kastre valla aasta sündmuse ja teo taotlusi on õigus esitada
kõigil eraisikutel ja organisatsioonidel. Arvesse lähevad 2019.
aastal Kastre vallas toimunud sündmused. Rahvahääletusel selgub sündmus, mille korraldaja saab ka rahalise preemia. Aasta
teo puhul lähevad arvesse 2019. aastal eraisiku, inimgrupi või
juriidilise isiku poolt ellu viidu teod. Rahvahääletusel selgunud
võidutegu saab pärjatud auhinnaga. Aasta sündmuse ja teo
taotlusi ootame e-mailile vald@kastre.ee.
Rasmus Toompere
kultuuri- ja teabespetsialist
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Kultuurisündmused
14. detsembril kell 11-18 Jaago Käsitöötalus
Jaago jõulukohvik.
14. detsembril kell 19 Võõpste külakeskuseks
pereklubi jõulupidu.
15. detsembril kell 11-15 Võnnu
kultuurimajas jõululaat. Jõuluvana jagab kommipakke ka kutse saanud piirkonna kodustele lastele.
16. detsembril kell 18 Priiuse seltsimajas
piirkonna koduste laste jõulupidu (kutsetega).
18. detsembril kell 18 Võnnu kultuurimajas
Sillaotsa Kooli jõulukontsert.
19. detsembril kell 17 Võnnu kultuurimajas
Võnnu Keskkooli jõulunäidend „Nummi Nublu
naisevõtt“. Lavastaja I. Roos.
19. detsembril kell 17.30 Melliste
spordihoones Melliste kooli jõulukontsert.
19. detsembril kell 18 Võnnu kultuurimajas
Võnnu Keskkooli jõulunäidend „Push Upi
kuningriik“. Lavastaja A.Viinalass.
20. detsembril kell 18 Priiuse seltsimajas
Tartu naiskoor Domina ja TÜ Kliinikumi naiskoori
jõulukontsert. Kontsert on tasuta.
28. detsembril kell 19 Melliste Spordihoones
suur aastalõpupidu ansambliga Swingers. Piletid
hinnaga 15 eurot müügil vallamajas, Võnnu
teenuskeskuses ja Melliste raamatukogus ning
kohtade olemasolul kohapealt.
29. detsembril kell 17 Priiuse Seltsimajas
kontsert „Aita mööda saata...“. Lavale astuvad
Luksemburgi naisansambel Meloodilised Tordid,
vokaalansambel Nagumerelaine ning Haaslava
Meeskoori Väike Punt. Kontsert on tasuta.
4. jaanuaril kell 18 Võõpste raamatukogus
mälumängusarja 4. etapp.
Jaanuari lõpuni on Võnnu kultuurimaja
jalutussaalis üleval Tiia Järvpõllu näitus „Minu
jälg sinu südames“.
Lisainfo: www.kastre.ee/kalender

VÕNNU
KIRIKUS
24.12 kell 16:00
püha jõuluõhtu
25.12 kell 11:00
1. jõulupüha armulauaga
31.12 kell 16:00
vana-aastaõhtu armulauaga
pühapäevased
jumalateenistused kell 11:00

Kastre valla
piirkonnapolitseinik
on Kunnar Vahi
Detsembris alustas Kastre vallas
tööd uus piirkonnapolitseinik Kunnar
Vahi. Piirkonnatöö ei ole Kunnar Vahile
võõras, kuivõrd pika tööstaažiga politseinik on ka eelnevalt tegutsenud piirkonnapolitseinikuna ning lahendanud
laste ja noortega seotud murekohti.
„Kastre vald asub osaliselt tiheasustatud Tartu linna lähistel, mis mõneti
kindlasti mõjutab ka seda, millised
mured ja rõõmud selle valla elanikke
enam puudutavad. Olgu selleks siis vargused, peretülid, lahkhelid naabritega,
joobes isikud, liiklushuligaanitsemised või näiteks ka noorte korrarikkumised,“
kirjeldas Vahi. Ta kinnitas, et piirkonnapolitseinikuna püüab ta kohalikele igal
hetkel abiks olla olenemata, kas konkreetset mure tuleb lahendada menetluslikult või siis lihtsalt läbirääkimiste teel.
Piirkonnapolitseinik märkis veel, et valla turvalisuse tõstmisele saab
õigupoolest iga inimene kaasa aidata. „Hoidke väärtuslikud esemed kõrvaliste
silmade eest eemal, võimalusel pange oma valdust valvama üks kaamerasilm,
andke politseile teada, kui märkate mõnd rikkumist ning üheskoos toimetades
saamegi samm-sammult teha nii, et Kastre vallas oleks nii kohalikel kui külalistel alati hea ja turvaline olla,“ ütles piirkonnapolitseinik.
Kastre valla piirkonnapolitseinik Kunnar Vahi telefon on 58864353 ja
ühendust saab temaga ka e-posti teel kunnar.vahi@politsei.ee.
Alaealistega seotud küsimusi lahendab jätkuvalt Kastre vallas noorsoopolitseinik Kirsika Jõks, kelle telefon on 53007283 ja e-post kirsika.joks@politsei.ee .
Kui vajate kiiret abi, sest kellegi elu, tervis või vara on vahetus ohus, helistage
viivitamata hädaabinumbril 112.
Meeldetuletuseks: 29. veebruaril 2020 suletakse jäädavalt seni politsei
kutsumiseks kasutusel olnud lühinumber 110. Selleks, et saada kiiret abi, tuleb
politsei, kiirabi või päästjate kutsumiseks helistada ühel ja ainukesel numbril,
mis on üle Euroopa sama – 112.
toimetus
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Sillaotsa Kooli lasteaia osa osaleb rahvusvahelises projektis
Rahvusvahelises Erasmus+ projektis “Europe + Emotions =
Inclusion” osalevad Hispaania, Portugali, Belgia, Rumeenia ja
Eesti lasteaiad. Eesmärgiks on edendada laste sotsiaal-emotsionaalset haridust, luues kõigi partnerite vahel jätkusuutliku
ja ühise tegevussuuna.
Kahe aasta jooksul osaletakse neljal projektikohtumisel,
mille raames vahetatakse kogemusi ja parimaid praktikaid läbi
õppetegevuste ja seminaride. Oluline on ka õpetajate silmaringi ja mõttemaailma laiendamine tutvudes erinevate riikide
haridussüsteemide- ja kultuuriga.
Projekti tulemina valmib kaks metoodilist kogumikku
õpetajatele: juhendmaterjal laste emotsioonide ja tunnete
haldamiseks ning parimate õppetegevuste käsiraamat laste
sotsiaal-emotsionaalsete oskuste teemadel.
Projekti esimene kohtumine toimus 11.-16. novembril
Rumeenias, Targu Jiu linnas, mis asub viie tunni bussisõidu
kaugusel pealinnast Bukarestist. Lasteaia esindajatena
osalesid kohtumisel Rüblikute rühma õpetaja Karin Kõõra,
õppealajuhataja Laimi Stallmeister ja direktor Karin Kütt.
Toimusid seminarid, õppetegevuste vaatlused, lasteaedade ja
koolide külastused. Programmi mahtus ka tutvumine kohaliku
vaatamisväärsusega - kuulsa skulptori Constantin Brancusi
skulptuuride pargiga.
Esimesel kokkusaamisel oli kõikidel riikidel ülesandeks
tutvustada oma lasteaias kasutatavaid õppemeetodeid laste
sotsiaal - emotsionaalsete oskuste arendamisel. Meie tutvustasime sotsiaalsete oskuste õppeprogrammi „Samm-sammult”.
Rohkem keskenduti seekord siiski Rumeenia hariduskorraldusele ja Targu Jiu lasteaedadele.
Laps läheb Rumeenias lasteaeda 3-aastaselt ja kooli 6-aastaselt. Nii lasteaedade rühmaruumid kui ka õuealad olid tunduvalt väiksemad kui meil ning laste arv rühmades väga suur,
kuni 30 last, sh erivajadusega lapsed. Rühmad olid puhtad
ning vaatamata vähestele rahalistele vahenditele oli loovalt

Rumeenias tutvuti kohalike haridusasutustega. Foto erakogu

lähenedes proovitud anda maksimum.
Rühmas on korraga tööl üks õpetaja ja kahe rühma peale
abiks üks õpetaja abi. Eraldi muusika- ja liikumisõpetajaid neil
ei ole. Olenemata sellest, olid lastel laulud ja tantsud selged
ning esinemisjulgust piisavalt. Kui lasteaia õpetaja oskas
inglise keelt, siis toimus selles rühmas ka inglise keele õpe.
Nädal Rumeenias oli töine ja põnev, vastuvõtt rumeenlastele
omaselt soe ja südamlik. Nüüd jääme ootama taaskohtumise
rõõmu märtsikuises Hispaanias Madridi piirkonnas.
Laimi Stallmeister
Sillaotsa Kooli lasteaed
õppealajuhataja

Uudiseid õppivast koolist
Aeg-ajalt on Võnnu Keskkooli kooliperel endal uute sündmuste kavandamisel arutelu teemaks läbi huumoriprisma,
et ei tea, kas meil millalgi õppimiseks ja
õpetamiseks aega üldse jätkub. Tegelikkuses muidugi õpime ja õpetame ning ka
tunniplaan on asenduste mõttes pidevas
muutuses, et vaatamata muudele tegemistele oluline erinevates õppeainetes
selgeks saaks. Pealegi on igas sündmuses, mida korraldame või kus osaleme,
küllaga õppimiskohti.
Terve kooli õppeprotsess oli sel poolaastal saanud uue spinni digivaldkonnas. Saime Kastre valla toel investeeringu
arvutivõrgu väljavahetamiseks – rajati
kaasaegne arvutivõrk, kuhu on võimalik
liita valvekaamerad ja muud digivahendid; amortiseerunud võrk eemaldati.
HITSA abil õnnestus tasakaalustada füüsilise taristu uuendamine kaasaegsete
oskuste omandamise ja arusaamadega
uuendamisega. Koolipere jagunes õpe-

tajate osas kaheks koolitusgrupiks ning
lisaks nõustas koolimajas kolleege Tartu
Ülikooli haridustehnoloog Marju Piir.
Artiklit kirjutades on just lõppemas
esimene trimester ja selle viimasel nädalal toimub traditsiooniline projektõpe
just samuti digivaldkonnas. Õpetajad
genereerisid projektõppeks ülesandeid,
tiimides valiti parimad välja ning kooliastmete sees moodustatud gruppides
viiakse ülesannete lahendamine läbi
koondnimetuse
all
Digi5Võistlus.
Järgmiste trimestrite lõppudel jätkame
terve kooliperega õppimist erinevates
koostöistes formaatides.
29. novembril tähistasime meie
kandi suurkuju Gustav Suitsu sünniaastapäeva tavapärasest erilisemalt. Igapäevaselt hoiab kooli arengul pilku peal papa
Suitsu pilk Palmisaalis tema auks kujundatud mälestusseinal, kuid et tunnetada
pisut rohkem vastava ajastu hõngu, viidi
sel korral gümnaasiumi õppepäev läbi

ajaloolises Suitsu koolimajas, mis on
tuntud ka Sõõro koolimajana.
Suure õppimistuhina ajal valmistusime ka rahulikuks, pühalikuks
jõuluajaks. Esimest adventi tähistasime
kogu kooliperega üheskoos; 11.12 olid
kõik huvilised oodatud traditsioonilisele
jõululaadale; 12.12. viisime kingiks jõulumeeleolust kantud minikontserdi Härmalõnga Kastre ja Võnnu Kodu elanikele;
19.12 etendub tavapärase ühe asemel
koguni kaks etendust. Soovime sel moel
kaasata rohkem õpilasi ja etenduste
iseloom on samuti eakohasust arvestav.
Jõulupühadele läheb koolipere vastu
ühiselt jõululõunat pidades. Loodame, et
oleme piisavalt head lapsed ja jõuluvana
leiab meid üles!
Kaunist ja toredat jõulukuud!
Valdek Rohtma
Võnnu Keskkooli direktor
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Mäksa spordiklubi tõstjad noppisid tiitleid
November tõi meie valla tõstjatele
palju Eesti meistritiitleid. Esmalt võisteldi Valgas Eesti juunioride meistrivõistlustel. Paralleelselt selle võistlusega
toimus ka Eesti esimese olümpiavõitja
Alfred
Neulandi
mälestusvõistlus.
Viimased kümmekond aastat on Eesti
Tõstespordiliit viljelenud erinevate normatiivide süsteemi, kus tiitlivõistlustele
pääsemiseks peab juba algraskus olema
teatud etteantud tasemel, kuna omaaegse olümpiavõitja Jaan Taltsi arvates
vääris Eesti meistrivõistlustel osalemist
vaid 10-12 sportlast. Nüüd olemegi
jõudnud seisu, kus sa võid olla oma kaalus Eesti parim, kuid meistrivõistlustel
osaleda ei saa. Juunioride meistrivõistluste arvestuses osales meilt 4 neiut.
Kehakaalus kuni 49 kg tuli võitjaks Loore-Lii Aviste 80 (34+46) kg-ga. Seejuures
sai Loore-Lii kolmandal katsel sirgetele
kätele ka raskuse 49 kg, mis oli kilo võrra
suurem tema enda nimele kuuluvast
Eesti U13 vanuseklassi rekordist. Paraku
kohtunikud seda katset järelsurumise
tõttu ära ei lugenud. Kaksikvõidu tõi
meile Hanna-Liisa Mat 79 (33+46) kg-ga.
Tõukamises parandas Hanna-Liisa isiklikku rekordit kahe kilo võrra. Kehakaalus kuni 64 kg tegi hea võistluse Mona
Saar, kelle kogusumma 144 (65+79) kg
on uus Eesti U17 ja juunioride vanuseklassi rekord. Kolmanda esikoha tõi

meile kehakaalus üle 81 kg võidutsenud
Johanna Haljasorg 126 (58+68) kg-ga.
Alfred Neulandi mälestusvõistluse
raames võistles meilt neli noormeest.
Kõik meie noormehed püstitasid uued
isiklikud rekordid nii rebimises kui ka
tõukamises. Selle võistluse arvestuses
oli vaid üks absoluutne kehakaal. LukasVoldemar Süld tõstis kehakaalus kuni 49
kg 44(19+25) kg ja sai XXX koha. Koha
võrra eespool oli kehakaalus kuni 40 kg
44(18+26) kg tõstnud Ulric Lukk. XXVIII
koha sai oma esimese võistluse teinud
Markus Boisen, kes tõstis kehakaalus
kuni 55 kg 66 (27+39) kg. XXI koha sai
kehakaalus kuni 73 kg tõstnud Aimar
Kiivits 96 (43+53) kg-ga.
23. novembril toimusid Mellistes
Eesti võistkondlikud ja üksiktõstete
meistrivõistlused. Naiskondade arvestuses tuli pärast aastast vaheaega taas
võitjaks Mäksa Spordiklubi koosseisus
Loore-Lii Aviste, Mona Saar, Reelika
Põdersoo ja Johanna Haljasorg. LooreLii Aviste tõstis kehakaalus kuni 49 kg
83 (33+50) kg. Tõukamises parandas
ta kahel korral Eesti U13 vanuseklassi
rekordit saades teisel katsel sirgetele
kätele 49 kg ja viimasel katsel ka 50 kg.
Tõukamises tuli ta ka selle aasta Eesti
meistriks. Rebimises oleks ta pidanud
alustama võistlust 37 kg-ga ja seepärast
ta medalit ei saanud. Kehakaalus kuni

64kg võttis nii rebimise kui ka tõukamise
meistrikulla Mona Saar 137 (64+73)
kg-ga. Ühtlasi sai Mona ka parima rebija
ja tõukaja eriauhinna. Kehakaalus kuni
71 kg tõstis Reelika Põdersoo 99 (40+59)
kg, millega oli teine kuid üksiktõstete
medalit ei saanud. Kehakaalus üle 87
kg oli parim Johanna Haljasorg 127
(57+70) kg-ga, kuid ka tema üksiktõste
meistrivõistluste medalit ei saanud.
Meie meeskond koosseisus Maiko Sepp,
Rauno Karro, Jaan Korobov, Kerto Pärl,
Raido Pärl ja Tambet Ereline tuli sel
aastal teiseks. Kõik mehed said võistelda ka üksiktõstete meistrivõistluste
arvestuses. Kehakaalus kuni 73 kg tuli
kahekordseks Eesti meistriks Maiko
Sepp 215(100+115) kg-ga. Mõlemas
tõsteviisis tuli teiseks Rauno Karro 198
(91+107) kg-ga. Viiendad kohad sai Jaan
Korobov 177(75+102) kg-ga. Kehakaalus
kuni 96 kg sai mõlemas tõsteviisi III koha
Tambet Ereline 232 (104+128) kg-ga.
Rebimise tulemus on Tambeti uus isiklik
rekord. Kehakaalus kuni 109 kg sai kaks
esikohta Kerto Pärl 237 (102+135) kg-ga.
Tema vanem vend Raido Pärl tuli teiseks
kehakaalus üle 109 kg tulemusega 228
(105+123) kg.
Viktor Korobov
tõstetreener

Nagumerelaine korraldab kontserdi
Kes on need naised, kes laval lauldes
tuletavad meelde oma punase-valgetäpiliste kleitidega endisaegseid kuivainetopsikesi, millel olid peal kirjad Manna,
riis, sooda, pipar nelk jne?
See on Kastre vallas tegutsev äsja
2-aastaseks saanud vokaalansambel
Nagumerelaine, keda hobi korras juhendab mitme suure koori dirigent Liisa
Rahusoo, et saaks ometi ka ise kusagil
natuke laulda.
Ansambel sündis inspireerituna
legendaarsest ansamblist Laine ühest
musikaalsest sõpruskonnast, kes valmistus üllatusetteasteks sõber Alari
juubelil. See pidigi jääma tookord ühekordseks esinemiseks. Kukkus aga välja
hoopis teisiti. Tänaseks on vokaalansambel Nagumerelaine repertuaaris ligi
30 erinevat laulu, millest enamuse on
seadnud spetsiaalselt Nagumerelaine
häältele Liisa Rahusoo. Aasta peale
alustamist avanes vokaalansamblil
võimalus laulda taustavokaali omaaegse
kuulsa
lauluvõistluse
Horoskoop
50.ndal sünnipäeval sellistele staaridele

nagu Ivo Linna, Voldemar Kuslap,
Anne Velli, Heidy Tamme ja Els
Himma ansambel Jeti saatel. Tänaseks
on Nagumerelaine vaatamata oma
noorele tegutsemiseale vahva lavalise
liikumisega ning mitmehäälselt 60 - 70
aastate estraadihitte esitav Nagumerelaine jõudnud juba üllatavalt paljudele
juubelitele. Ühe oma laulja 50. juubeliks
möödunud suve hakul korraldati kontsertreisi Brüsselisse ja Luksemburgi,
et teha ühiskontsert Luksemburgis
tegutseva seal elavatest Eesti naistest
koosneva naisansambliga Meloodilised
Tordid, kelle juhendajaks on Haapsalust
pärit Anneli Aken.
29. detsembril kl 17.00 on Kurepalus Priiuse Seltsimajas aset leidmas
Luksemburgi reisi järgne uus ühine
kontsert “Aita mööda saata…”, kus
lavale astuvad nii Luksemburgi naisansambel Meloodilised Tordid, kes on
Eestis vastukülaskäiku tegemas, kui
ka vokaalansambel Nagumerelaine
ise. Lisaks toob meesenergiat saali ka
Haaslava Meeskoori Väike Punt.

Kavas on iga ansambli poolt väike
plokk oma repertuaarist ning ka mõned
ühislaulud.
Pärast kontserti aga toimub mõnus
kontserdijärgne
vaba
suhtlemine
nii kuulama tulnud publikule kui ka
ansamblite liikmetele. Publik saab oma
lemmiklaujatelt autogrammi küsida
ning võib juhtuda, et sel korral saab
isegi saalis veidi jalga keerutada.
Kontsert on kõigile külalistele
tasuta. Kes aga soovib mõnusat olemist
siiski omalt poolt veidi rahaliselt
toetada, siis see vabatahtlik võimalus
on ka kohapeal olemas. Kontserdi
suuremateks toetajateks on seekord
Kastre vald ning Neumann Stuudio
OÜ. Kontserdi korraldajaks on ansambel Nagumerelaine.
Olete kõik väga oodatud! Kes veel
kõhkleb tulemise osas, siis kontserdi
eelõhtul saab Mellistes Kastre valla
suurel aastalõpupeol isutekitajana ka
ansamblit Nagumerelaine kuulata.
Merle Kõrgesaar
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Noored osalusprojektis
Eesti Noorteühenduse Liidu toetuse raames toimus 28. novembril
Võnnu Kultuurimajas noorte osaluse arendamiseks üritus „Mis Sind motiveerib?“. Osalesid Võnnu Keskkooli 8-12 klassi õpilased. Üritusel esines
revolutsiooniline youtuber Victoria Villig, kes õhutas noori oma ideid ellu
viima ja mitte alla andma. Teiseks esinejaks oli Eestis elav belglane Femke
Cnudde, kes rääkis vabatahtlikust tööst ning mida see talle andnud on.
Ürituse teises pooles said noored arutleda nende jaoks olulistel teemadel
seoses kohalikus kogukonnas korraldatavate üritustega, tegevustega
ning mõtiskleda selle üle, millega saaksid noored kogukonda toetada.
Veronica Kongi
noorsootöötaja

MELLISTE NOORTEKESKUSE UUS NOORSOOTÖÖTAJA JAANIKA ORAV on LõunaEesti juurtega neiu, kes on kasvanud suures
peres ning tänu sellele leidnud enda kutsumuse
noorsootöös. Ta on veendunud, et suudab kaasa
aidata noorte kasvamisele ja arenemisele nii, et
neist saaksid täisväärtuslikud ühiskonna ning
kogukonna liikmed. Jaanika üheks suurimaks
hobiks on muusika - talle meeldib laulda, muusikat kuulata ja pilli mängida. Lisaks on tema
suureks kireks reisimine ning enda silmaringi ja
teadmiste täiendamine igal võimalusel.

Noortekeskuste noorte inspireerivad tegevused
Uutmoodi mardipäev Kambjas
Kastre valla noortele
Mardipäeval 9. novembril toimus
Kambja kultuurikeskuses noorteüritus
Kambja GLOWparty 2019. Üritusel
osales 44 noort Kambjast, Tõrvandist, Ülenurmelt, Roiult, Tartust ja
Vastse-Kuustest. GLOWparty 2019
raames toimus kaks suurt töötuba:
luuletöötuba, mida juhendas Põhja-Korea ansamblist 5MIINUST ja grafiti
töötuba, mida juhendas Paintbar.
Luuleteemalise workshop’i ajal valmis
üks tore räpilugu, mida saab kuulata
Kambja Noortekeskuse Youtube’i kanalil (https://youtu.be/pUFDunBDxcg).
Grafiti workshop’i ajal valmis neli
uhket maali, mis kingiti peol osalenud
noortekeskustele. Lisaks olid kohal
ka Paintbari keha- ja näomaalijad, kes
tegid noortele UV-maalinguid.
Noorte ürituste tõmbenumbriks on
alati toit ja disko. Pärast töötubasid toimus disko, kus valis muusikat imekaunis DJ Engelz. Üritusel oli ka õhtujuht
Inger Klesment, kes korraldas töötubade vahele põnevaid tegevusi. Igas
vanuses noored osalesid huviga Ingeri
korraldatud motivatsiooniteemalises
aardejahis ja täitsid ülesannete lehti.

Auhindadeks olid vesitätoveeringud,
millest osa sai kätele pandud peo ajal.
Kambja noortekeskuse poolt korraldatud üritus GLOWparty 2019 on
üks osa kolme valla – Kastre, Kambja
ja Põlva ühisprojektist „Magic in your
hands“ tegevustest. Ühisprojektis
osalevad Roiu, Kambja, Vastse-Kuuste
noortekeskus ja MTÜ Õnnemaa alla
kuuluvad Ülenurme ning Tõrvandi
pere- ja noortekeskus. Tegevust rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja
riikliku struktuuritoetuse vahenditest
Eesti Noorsootöö Keskuse eelarve
kaudu tegevuse „Tõrjutuse riskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.
Noored ammutasid inspiratsiooni
pealinnast
Lahe Koolipäev pealkirjaga “Milline
on jätkusuutlik maailm?” leidis aset
21. novembril Alexela Kontserdimajas.
Koostöös Sillaotsa Kooliga oli noortekonverentsi külastamas viis noort, kes

said sündmuselt inspiratsiooni edaspidiseks. Noored tulid ise noorsootöötaja
juurde, sooviga sõita Tallinnasse ägedale üritusele. Sel aastal astusid üles
Kelly Sildaru, Aleksei Turovski, Sandra
Raju, Pärt Uusberg, Kristo Elias,
Mihkel Kangur, Rain Tunger ja Lenna
Kuurmaa. Kõik esinejad olid väga
erinevate alade esindajad, kel olid väga
põnevad mõtted ja ideed. Laheda Koolipäeva raames toimus ka Hea Eeskuju
konkurss, millega korraldajate poolt
soovitakse tunnustada neid koolinoori,
kes on oma vabast tahtest viinud kodukandis ellu midagi sellist, mis väärib
tähelepanu kogu Eestis. Lahedal koolipäeval tõsteti esile neid, kes olid oma
kodukohas jäänud silma oma saavutustega ja innustati uusi noori tegema
julgeid samme oma tegude suunas. See
oli päev täis positiivset energiat ning
inspiratsiooni. Meie noortel on kellelt
eeskuju võtta!
Merili Tomikas
noorsootöötaja
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Kivitehas Ihastes
100. aastat tagasi, 1919. aasta
detsembris oli Haaslava vallas tegutsevatest ettevõtetest kõige suurem ja
tuntum Ihaste külas Otsa talu maal
tegutsenud tsementivide tehas.
Praegune Tartu linnaosa Ihaste
kuulus kuni 1939. aasta haldusreformini suuremalt osalt Haaslava valla
koosseisu. Aastatel 1918-1925 tegutses Otsa talu maal kivitööstus.
Esimene maailmasõda oli 1918.
aastaks kestnud neli aastat. Saksa
väed olid Eesti okupeerinud ja võtsid
viimast. Peaaegu kogu tööstuse ja
põllumajanduse
toodang
saadeti
Reichi. Elu tahtis elamist, hooned
parandamist, ehitusmaterjali aga ei
olnud saada. Ehitusturul oli tollal kõige
suurem nõudlus just katusekivide
järele, plekk läks kõik sõjatööstuse
tarbeks, eterniit oli siinmail veel
tundmatu, laastu-, sindli- ja rookatus
aga oli ajast ja arust ega sobinud enam
paljudele. Katusekivide tehase rajamine oli seega kindla peale minek.
Kivide pressid ja põletamiseks
vajalik
“kammer-ringahi”
toodi
Saksamaalt Ihastesse 1918. aasta
kevadel, kohe ehitati tootmis- ja
laohooned, liiva sai kohalikust Otsa talu
kruusa- ja liivaaugust ning oktoobris
1918 alustati katusekivide tootmist.
Masinate jõuallikaks oli 25 hobujõuline
aurukatel ja kütteks kasutati kohalikku
turvast.
See, et sakslased just samal ajal
maailmasõja kaotasid ja pidid “vaterlandi” tagasi lippama, ei olnud kivide
tootmisel takistuseks.
Haaslava valla tööstuste ja ettevõtete nimekirjas oli 1918. aasta lõpul
Ihaste küla Otsa talu telliskivivabrik
(1919. aasta mais kivitehas), mille
omanik ja juhataja oli paroness Stael
von Holstein.
1920. aastal töötasid Otsa telliskivivabrikus (nimed on võetud Riigikogu
valimistel Haaslava vallas elavate valijate nimekirjast) 37 aastane “kivimeister” ehk töödejuhataja Artur Reo, ning
“kivitöölised” 28 aastane Karl Rõika,
25 aastane August Liivat, 35 aastane
Andrei Sorvin, 21 aastane Nadezda
Sorvina, 38 aastane Ivan Jelinkin ja 36
aastane Matvei Jelinkin.
Ajalehes “Postimees” ilmunud tööpakkumistes oli kirjas, et “Otsa kivitehases Ihastes makstakse töölistele kõrget palka ja toiduainetega varustamine
on tagatud.”
Tehase kohta kasutati mõlemat
nime, “telliskivivabrik” ja “tsementkivivabrik.”

Ajakirjas “Eesti Majandus” oktoober-november 1921 avaldati tootmise
statistikat:
“Vabrikute (alla 100 töölisega) tegevuse normaal 1920. aasta kohta:
Otsa tsementkivide tehas, juhataja
Lucie Stael von Holstein, Tartumaal,
Haaslava vallas, Ihaste külas. Aasta
võimalik produktsioon on - katusekive
260 000 tükki, parkettkive 100 000
tükki ja müürikive 200 000 tükki.
Tegelik tehase produktsioon oli - 232
263 tükki katusekive, 1030 tükki
katuse harjakive ja 29 580 tükki müürikive. Tehases töötas kaheksa töölist
ja aasta jooksul töötati kokku 251
tööpäeva.”
Haaslava vallavalitsuse aruandes
Tartumaa maksuametile 1921. aasta
kohta on kirjas, et “Otsa katusekivide
tehas Ihastes valmistab Saksa vormiga
katusekive, parkettkive ja müürikive
ehituste tarvis. Katusekivi hind on neli
marka tükk.”
Tsemendist katusekivid olid ühesuurused, nad sobisid omavahel hästi
kokku, nii et vihm ja lumi ei pääsenud
kivide vahelt hoone pööningule ja neid
oli lihtne paigaldada. Katusekivide valmistamiseks oli vaja tsementi, liiva ja
vett. Veel oli vaja kasutatud masinaõli
platede ja vormiplekkide määrimiseks
ja kui tellija tahtis värvilisi katusekive,
siis lisati tsemendisegule värvainet.
Värvilised katusekivid olid muidugi
kallimad. Pärast pressi alt tulekut pidid
kivid kuni kaks nädalat kivistuma ja
neid kasteti aeg ajalt. Katuse ühe ruutmeetri katmiseks kulus 15-16 kivi.
Valmistootang veeti edasimüüjate
laoplatsidele (tehasest müüdi kohapeal
välja umbes pool toodangut) palgatud
hobusemeestega. “Postimehe” kuulutustes oli kirjas, et “vajatakse kivide
vedajaid Ihastest Tartusse ja mujale.”
1921-1922. aastate tootmismahtusid ei ole teada. Erinevatele ametkondadele saadetud aruannetes oli aga „Otsa
kivitehas“ „kasumi osas“ Haaslava
ettevõtete esirinnas ja suurim maksumaksja. 1922. aastal töötas tehas kahe
töölisega 54 päeva. 1923. aasta lõpul
tehti reklaami: „Otsa tsementkivi tehas
Haaslava vallas võtab vastu tellimusi
igasuguste katusekivide, parkettkivide
ja telliskivide valmistamiseks.“
Otsa talu kivid olid tollal Tartu
linna ja maakonna ehitusturul nõutud
kaup.
Tõenäoliselt tehti aga midagi
valesti
(võib-olla
baronessiproua
kulutas rohkem, kui tehas sisse tõi?) ja
kivitehas läks müüki. 28. aprillil 1923

Lucie Ernsti tütar Stael von Holstein
müüs võlgade katteks 800 000 marga
eest Dmitri Saveli poeg Ratmannile
Haaslava vallas asunud Otsa talu, suurus 255,72 vakamaad, ühes talu maal
asuva telliskivitehasega.
Esialgu jäi tehas seisma. Haaslava
valla tulude ja kulude komisjon 12.
augustil 1924: “Dmitri Ratmani kasutada oleva katuse kivide tehase 1923.
aasta brutto sissetulekut ega kulusid
ei ole võimalik kindlaks määrata, sest
läinud aastal tähendatud tehas ei töötanud.”
1924. aasta oli aga edukas. Aruanne maksuametile: “Otsa kivitehase
sissetulek oli 7,5 miljonit marka ja
vallamaksu tuleb selle pealt tasuda 15
000 marka.” Lisaks katusekividele, parkettkividele ja telliskividele valmistati
nüüd ka betoonist põrandaplaate ja
treppe.
“Postimees” 1. veebruar 1925:
“Tuntud headuses “Otsa kivitehase”
katusekive ja betoon põrandaplaate on
jälle saadaval.” Sama aasta septembris
müüs “Haaslava-Otsa betoonitööstus”
katusekive suure allahindlusega.
Tegelikult oli vanananud tehnika
ja toodangu kõrge omahinnaga Otsa
kivitööstusel raske Tartu suurettevõtetega konkureerida ja omanik püüdis
vabrikust lahti saada.
“Postimees” 29. mai 1925: “Otsa
talu omanik Ihaste külas müüb vabriku
riistad – viis katusekivide masinat, parkettkivide masina, 4500 platet-vormi ja
neli hoonet tööstuse tarvis. Kruusa- ja
liivaauk on 25-30 vakamaad suur. Kui
kohe ei ole raha, et vabrikut osta, võib
selle väikese raha eest rendile saada.”
“Postimees” 24. aprill 1926: “Ihaste
külas Otsa talus on müüa 50 vakamaad
maad, mille peal hoonetega betoonitööstus (katuse- ja müürikivide valmistamise tehas) ühes masinatega asub.
Maatükil on ka kruusaauk olemas.”
1926. aasta suvel Dmitri Ratmann suri ja tehas jäi nüüd lõplikult
seisma. Enamus masinaid ja tööriistu
müüdi Tartus asunud Vidrik Särje
tsemendisaaduste tööstusele.
Viimane teade kivitehase kohta
ilmus “Tartumaa Teatajas” 24. mail
1935: “Varemeiks muutunud ja hävima
jäetud ehitistest tuleb aasta jooksul
lammutada Haaslava vallas Ihaste
külas Otsa talus Hendrik Tätte pärijatele kuuluvad tsementkivide tehase
lagunenud hooned.”
Taivo Kirm
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Soovitused turvalisteks pühadeks
Kodu peab igale inimesele olema
koht, kus end turvaliselt tunda. Paraku
juhtub enamik surmaga lõppevatest
tulekahjudest just eluruumides. Kodune
tuleohutus on talvel ja pühadeperioodil
eriliselt tähtis, sest kodus viibitakse palju,
kasutatakse lahtist tuld ja elektriseadmeid, millest tulekahjud sagedasti alguse
saavad. Ohte, mis meid kodus varitsevad,
saame me ainult ise kontrolli all hoida.
Päästeamet aitab kodused ohukohad
meelde tuletada ning annab nõu, kuidas
õnnetusi ära hoida.
• Küünlaid ei tohi jätta järelevalveta
põlema ning need peavad olema pandud kindlale mittesüttivast materjalist
alusele, eemale süttida võivatest asjadest, näiteks kardinatest või ajalehtedest. Samuti ei tohi järelevalveta jätta
küdevat ahju või pliidil valmivat toitu.
• Pliidile valmima unustatud süttiv toit
süütab ümbruse ning sellest võib areneda äärmiselt tõsine tulekahju. Kõige
rohkem toidukõrbemisi juhtub sellest,
et minnakse toidu valmistamise ajal

magama või korraks kodust minema.
Eelmisel aastal oli üle 500 päästjate
väljakutse seotud toidukõrbemistega.
• Väldi elektrivõrgu ülekoormamist,
samuti kontrolli elektrijuhtmete
korrasolekut. Vanad vigased juhtmed
ning elektriseadmed tuleks kasutuselt
kõrvaldada.
• Igaühe kodus, kes enda ja oma lähedaste elu tähtsaks peab, on suitsuandur. Seaduse nõudel peab igas kodus
oleks vähemalt üks nõuetekohaselt
lakke paigaldatud suitsuandur. Mida
varem tulekahju avastatakse, seda
suuremad on ka päästjate võimalused
tulemuslikku abi osutada. Tulekahjude
ränkade tagajärgede põhjuseks ei ole
enamasti mitte päästjate hiline kohale
jõudmine, vaid just tulekahjude hiline
avastamine.
• Kõigil inimestel on võimalik saada
kodu ohutusele päästjate hinnang.
Päästjate kodukülastuse tellimiseks
saate ennast, oma abivajavat naabrit

või tuttavat registreerida päästeala
infotelefonil 1524. Päästjad tulevad
Teie koju ja annavad nõu, kuidas seda
ohutumaks muuta. Samuti aitavad
päästjad vajadusel uue suitsu- või vingugaasianduri paigaldada või seadme
patarei vahetada.
• Sageli on tulekahjude ohvrid vanemaealised üksikud inimesed. Hoidke oma
eakate lähedaste või tuttavate kodude
tuleohutusel silm peal. Aidake neid
kütmisel, suitsuanduri kontrollil või
seadme patarei vahetamisel. Hea jõulukink on vingugaasiandur, mida paljudel kütteseadme omanikel veel pole.
Suitsuandur kütmisel tekkivat nähtamatut ja lõhnatut, kuid ülimürgist
vingugaasi avastada ei suuda.
• Kui tunned suitsulõhna või kuuled
anduri helisignaali, siis uuri, kas lahti
on tulekahju või helista kohe häirekeskusesse hädaabinumbril 112 ning
kohale tulevad päästjad.
Päästeamet

Jaago talu jõulukohvik
Loodan, et oled nende seas, kelle jaoks on algamas aasta
parim aeg. Meil siin Jaagol igatahes on küll nõnda - jõuluootusaeg lihtsalt on eriline! Aga samahästi teame ka seda, kui
lihtne on ses tingel-tangelis kaotsi minna või lausa lahustuda
ning rõõmu asemel hoopis äraspidist jõulukurbust, pinget ja
ruttu tajuda.
Et seda ei juhtuks, ehk astud üheks mõnusaks laupäevahommikuks koos perega meile Jaagole sisse? Näiteks laupäeval 14. detsembril kell 11-18, mil Jaagol avab uksed väike
mõnus jõulukohvik koos kõige juurdekuuluvaga? Võid olla
ette kindel, et õhtupoole koju minnes on Sul tunne ja jõulud
päriselt käpas. Sel aastal on meie kohvikus eriti põnev, sest
appi tulevad mitmed Jaago sõbrad ning avalikkuse ette astub
kogunisti üks uus raamat!
Jaago talu koogiletis on sel aastal eriti põnev valik, sest
lisaks perenaise kookidele näitab oma võluvõimeid kondiitrikunsti alal Merle Merlette Jakobson. Uskuge mind, Merle
koogid on vaatamist ja maitsmist väärt! Magusat saab lisaks
kohapeal tarvitamisele ka kingiks kaasa osta.
Lisaks pakub Jaago talu pererahvas toekamaid soojendavaid
soolaseid kõhutäisi, suvemaitseid pudelist ning vahukooremütsiga soojendavat õunajooki, kohvest ja taimeteest kõnelemata.
Ülakorruse töötubades toimub aga jõuluseid kingimaigulisi asju. Mida ma ise juhendada ei oska, sellele kutsusin asjatundja mujalt. Täpsemalt saab lugeda kodulehelt, aga ajakava
ja osavõtutingimused on siin:
12-13 Mari poolvääriskividest käevõrude õpituba
13.30-14.30 Inga shabby-stiilis romantiline jõulusaabas
16.00-17.00 Merlette trühvlid
NB! Töötubadesse palume ette registreerida - selleks saada
meile sõnum või e-kiri.

Kell 15.00-16.00 leiab aset uus kohtumine vana sõbragaotse trükikojast astub avalikkuse ette rebane Semu! Oma
teises raamatus teeb Semu Joonase ja Kana-Kustaga muuseumi.
Nagu arvata võib, ei kulge seejuures kõik nii, nagu alguses plaanitud. Semu uusi seiklusi saab raamatuna autori sissekirjutusega
muidugimõista pärast koju ja kingikottidesse ka viia!
Multifilmitoas saab suurel ekraanil vaadata jõulukino või mis veel vahvam- võtta oma film kaasa ja seda kõigiga jagada!
Hobuseid patsutada ning hobustega ratsutada.
Jänkupesas koos meie Tripsu, Trapsu ja Trull-poisiga paid
ja pilti teha ning mõnusatel pehmetel õuepinkidel sooja õunamahla juua.
Avatud on Jaago jõulupood roosa ja romantilise keraamika,
kaisukate ja muu imelise argipäeva tavaariga.
Täpsemat infot kohviku kohta saab Jaago talu kodulehelt
jaagotalu.blogspot.com või perenaise Inga telefonilt 5297919.
Inga Talvis, Jaago talu perenaine
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NII TEEME VALLA
SUUREMAKS!

AASTALÕPUPIDU

28.12.2019

19.00

Melliste spordihoone

Tantsuks ans. SWINGERS
Vokaalansambel Nagumerelaine
Õhtujuht ja DJ Erkki Sarapuu

Piletid vallamajast, Melliste raamatukogust,
Võnnu teenuskeskusest 15€
www.kastre.ee/kalender

Mälestame
ENE KISAND 27.04.1939 – 11.11.2019
ESTER VILJASTO 21.11.1933 – 16.11.2019
ELMUT KÄÄRST 01.01.1955 – 18.11.2019
VIKTORIA ARUJÕE 04.03.1957 – 27.11.2019
KOIDU MUSTING 01.10.1930 – 29.11.2019
Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Rasmus Toompere
kultuuri- ja teabespetsialist
7446520; rasmus.toompere@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 1950
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja
lühendada.

Sünnid:

KARL OSKAR TIIMAN 27.10.2019
HANNES ZOLK 01.11.2019

Vallamaja
lahtiolekuajad
pühade ajal

KLEN KERON KOGER 21.11.2019

23.12 avatud kell 8-13
24.-26.12 suletud
27.12 avatud kell 8-14
30.12 avatud kell 8-16
31.12-01.01 suletud

KRISTOFER LILLA 30.11.2019

Kauneid pühi!

ISABEL JUHT 11.11.2019
RIHO SAAT 15.11.2019

