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Võnnu hooldekodu sai kaasaegse ilme
Jaanuarikuus lõppes hooldekodu
Härmalõng Võnnu kodus mahukas
remont, mille käigus võeti kasutusele
ka hoone 2. korrus ning anti hoonele
kaasaegne välisilme. Lisaks nimetatule
ehitati välja katusealune, katusele paigaldati päikesepaneelid ning uuendati
ventilatsioonisüsteemi. Tänane maja
on ehitatud läinud sajandi algusel haiglaks ning vajas hädasti kaasajastamist.
Ehkki ruumi oleks tarvis enam kui
praegusele 43-le, koos Kastre koduga
86-le elanikule, läheb kolmanda
plaanitava hooldekodu ehitamisega
veel aega. Küsisin valminud remondi
kohta ka Härmalõnga juhatajalt Meili
Heerolt.
Mis teeb sulle juhatajana värskenduse saanud hoone juures enim
rõõmu?
Hoone renoveerimise tulemusel
on maja õhukvaliteet kordades parem
kui enne tööde teostamist. Samuti on
maja soojem ja tubades on võimalik
vastavalt soovile temperatuuri reguleerida. See on oluline, kuna inimesed
on erinevad ja soovid ruumi temperatuuri osas samuti. Üldiselt oli kõik,
mis tehtud sai, väga vajalik. Olgu sees
siis katuse vahetus, fassaadi või sokli
soojustamine. Tuleb eraldi märkida, et
Võnnu kodu ei ole varasemalt niivõrd
suuri investeeringuid saanud. Seega
teeb mind eriti rõõmsaks see, et meid
on märgatud ja meie tegevust toetatakse.

Kuidas kliendid on renoveerimistöödesse suhtunud?
Kliendid suhtusid renoveerimistöödesse üldiselt toetavalt ja mõistvalt.
Mitmed prouad isegi nautisid “töökate
noormeeste” jälgimist. See muutis
nende päevad huvitavamaks ning
päästis igapäevasest rutiinist. Siinkohal oleks sobilik tänada töötajaid, kes
keerulise aja suutsid üle elada ning
muutsid selle talutavaks ka eakatele.
Kuidas hindad hooldekodude ja
nende hoonete seisukordi üldiselt
Eestis?
Kahjuks ei ole mul olnud võimalik
külastada kõiki 166 hooldekodu, mis
Eestis tegutsevad. Samas nendes, mida
olen külastanud, on olukord olnud
erinev. Olen näinud nii spetsiaalselt
hooldekoduks ehitatud asutusi kui
ka teenuse osutamiseks kohandatud
ruume või hooneid. Need on olnud
kenad, hubased ja puhtad. Mina isiklikult ei ole sattunud meedias negatiivse
tähelepanu alla sattunud hooldekodudesse, kuid ei saa välistada, et neid ei
ole.
Püüdes aru saada renoveerimistööde mahust, siis milliseid lisavõimalusi juurde tekkis?
Renoveerimistööd olid mahukad.
Ette võeti kogu maja keldrist katuseni.
Kastre vald toetas ehitustegevust ligikaudu 365 000 euroga ning Eesti riik
84 500 euroga. Pööningu ehituseks

Härmalõnga juhataja Meili Heero
Võnnu kodu ees. Foto Sille Annuk

kulus 70 000 eurot ning seda rahastas
Härmalõng oma eelarvest. Pööningul
asuvad kontori- ning laoruumid. Ka
lisakohti on tekkimas, kuid renoveerimistööde tähtsamaks eesmärgiks
oli olemasoleva hoone taastamine
ja kliendisõbralikumaks muutmine.
Peamiselt tekib uusi kohti vabanevate
ruumide arvelt, kuna nüüd on võimalik administratiivmaja kohandada
hooldusteenuse pakkumiseks. Loodetavasti juhtub see juba käesoleval
aastal.
Rasmus Toompere
kultuuri- ja teabespetsialist

KAASAVA EELARVE
HÄÄLETUS KUNI 16.02
kastre.ee/kaasav-eelarve
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Vallavalitsuse istungitel
08.01
- avalduse rahuldamata jätmine (sots)
- sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
- koduteenuste osutamine
- tugiisikuteenuse määramine
- päevahoiuteenusele suunamine
- transporditeenuse osutamine (sots)
- sotsiaaleluruumi kasutusele andmine
- puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise lõpetamine
- hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Väike-Ignatsi)
- hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Variku)
- hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Rehe)
- Mäksa külas asuva Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
- Vana maaüksusel päikeseelektrijaama
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- ehitusloa andmine (Melliste küla, Koplilaane; Melliste küla, Tartu mnt 1 )
- riigihanke „Melliste keskusehoone I
etapi ehitus“ ehituse omanikujärelevalve
teostamise tulemuste kinnitamine
- riigihanke „Haaslava lasteaia ehitus“
korraldamine
- lasteaiaõpetaja palga alammäära kehtestamine 2020. aastaks
- Kastre Vallavalitsuse 15.08.2019 korralduse nr 430 „Koolieelse eralasteasutuse
ja -lapsehoiu rahastamine“ osaline muutmine
- Melliste Algkool-Lasteaia töötajate koosseisu kinnitamine
- Sillaotsa Kooli töötajate koosseisu kooskõlastamine
- Poka Sotsiaalteenuste Keskuse koosseisu
kinnitamine
- arutelud ja info (Lennupäevad 2020
toetamine)
15.01
- Kastre valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2020 kinnitamine
- Võnnu Keskkooli töötajate koosseisu
kinnitamine
- Võnnu Lasteaed Värvuke töötajate koosseisu kooskõlastamine
- Melliste Algkool-Lasteaia hoolekogu
moodustamise ja töö kord
- koduteenuste osutamine
- sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
- tugiisikuteenuse määramine (2)
- tugiisikuteenuse osutamise lepingu
pikendamine
- asendushooldusteenuse arve osaline
tasumine (3)
- sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine
- avalduse rahuldamata jätmine (sots)
- vallavara tasuta kasutusse andmine
(Härmalõng)
- Kastre Vallavalitsuse 05.08.2019 korralduse nr 401 „Hajaasustuse programmi

taotluste mitterahuldamine“ osaline muutmine.
- Kastre Vallavalitsuse 05.08.2019 korralduse nr 400 „Hajaasustuse programmi
taotluste rahuldamine“ ja selle lisa 1 osaline muutmine
- hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Tuule)
- Hammaste külas asuva Sika katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- Kurepalu külas asuva Kure-Loko katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- Rebase maaüksusel üksikelamu rekonstrueerimiseks projekteerimistingimuste
kinnitamine
- ehitusloa andmine (Kaarlimõisa küla,
Lättekivi; Uniküla, Roosi vkt 11; Haaslava
küla, Männi tee 57; Haaslava küla, Männi
tee 55, Männi tee 57)
- kasutusloa andmine (Võruküla, Kivi)
- Kastre valla munitsipaalharidusasutuste
tegevuskulude arvestusliku maksumuse
kinnitamine 2019. aastaks
- arutelud ja info (Tartumaa Kuldse Tammeoks; ehitusmääruste ühtlustamine)
24.01
- projektis „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“ osalemise taotluse rahuldamine ja toetuse määramine
eluruumi kohandamiseks
- koduteenuste osutamine (2)
- hooldusteenuse korraldamise toetuse
maksmise lõpetamine
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
(9)
- puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise lõpetamine
- halduslepingu sõlmimine lapsehoiuteenuse osutamiseks
- hooldaja määramise ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamine
- päevahoiuteenuse osutamise lepingu
lõpetamine
- hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Kase)

- olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(Agalioja vkt 3, 4, 11).
- Igevere külas asuva Niguli katastriüksuse
jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja
sihtotstarvete määramine
- Haaslava külas asuva Südame katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmine
- Olivia tee 4 maaüksusel detailplaneeringu
tingimuste täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmine (eelnõu avalik
väljapanek)
- kasutuslubade andmine (Uniküla, Kase
vkt 7; Haaslava küla, Pihlaka tee 21 ja Pali
tee 17)
- vabaühenduste nimekirja, kellega sõlmitakse sündmuse- ja projektitoetuse
leping, kinnitamine
- arutelud ja info (kollektiivpuhkus; MKM
vastuskiri; TOL-i tänukirja kandidaadid)
31.01
- erihoolekandeteenuse omaosaluse toetamine vallaeelarvest
- isikliku abistaja teenuse osutamise
lepingu sõlmimine
- sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
(4)
- hooldaja määramise ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamine
- koduteenuste osutamise jätkamine
- tugiisikuteenuse osutamise lepingu
pikendamine
- Mällo maaüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- ehitusloa andmine (Igevere külas, KeskLabi; Terikeste külas, Kinguotsa)
- Kastre Vallavalitsuse 15.08.2019 korralduse nr 430 „Koolieelse eralasteasutuse ja –
lapsehoiu rahastamine“ osaline muutmine
- arutelud ja info (tuletõrjeauto GAZ-53
Võnnu Vabatahtlikule Päästeseltsile varuosadeks tasuta üle andmine)
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Hammaste-Võnnu kergliiklustee sai
tänavavalgustuse
Tänavavalgustus on tänapäeva elukeskkonna oluline osa, et tagada jalakäijatele turvaline liiklemine. Käesoleva aasta jaanuarikuu viimasel päeval süttisid
Hammaste-Võnnu kergliiklusteed valgustavad lambid. Möödunud aastal rajatud
kergliiklustee koos valgustusega tõstab tiheda liiklusintensiivsusega Võnnu alevikus oluliselt jalakäijate ja jalgratturite liiklusohutuse taset. Jalgtee valgustamiseks paigaldati targa juhtimise lahendusega säästlikud LED-valgustid. Valgustid
on reguleeritud kella 20.00 kuni 06.00 40% voolutarbimise võimsuse peale.
Kastre Vallavalitsus tahab tänada OÜ Elektrilevi sujuva ja kiire asjaajamise
eest, samuti tänavavalgustuse väljaehitajat, kelleks on OÜ Pental Elekter. Eriline
tänu kuulub Riigi Tugiteenuste Keskusele, kes rahastas toetusega projekti.
Tõnu Muru, abivallavanem
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Annuka-palu katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
Kastre Vallavalitsus otsustas 8. jaanuaril 2020 korraldusega nr 12 algatada Mäksa külas asuva Annuka-Palu
katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeringualaks on
Annuka-Palu katastriüksus (katastritunnus 50101:002:0035,
pindala on 12,49 ha ja sihtotstarve 100% maatulundusmaa,
registrikood 209704). Ehitisregistri andmetel paikneb
Annuka-Palu katastriüksusel hooneid ja rajatisi ei paikne.
Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse määramine ning kruntidele
juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava ala
pindala on 12,49 hektarit. Detailplaneeringu algatamine ei
ole vastuolus Mäksa valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.
Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on
võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja Kastre valla veebilehel. Täiendav info: kati.kala@
kastre.ee, 7446521.
Kati Kala
maaspetsialist

Südame katastriüksuse vastuvõtmine,
avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu
Kastre Vallavalitsus võttis 24. jaanuaril 2020 korraldusega nr 69 vastu ja
suunas avalikule väljapanekule Haaslava
külas asuva Südame katastriüksuse
detailplaneeringu.
Planeeringuala
moodustavad Südame (katastritunnus
29101:001:0165), Südame puhasti (katastritunnus 29101:001:0168), Südame puurkaev (katastritunnus 29101:001:0169) ja
Kaarli (katastritunnus 18501:001:1291)
katastriüksused. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada planeeringuala kruntideks ja
määrata ehitusõigus ridaelamute püstitamiseks. Planeeritaval alal kehtib Haaslava
Vallavalitsuse 10. märtsi 2011. a korraldusega nr 35 kehtestatud Südame maaüksuse
detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140
lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu
muutmiseks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes
planeerimisseaduses
detailplaneeringu
koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub
uue detailplaneeringu kehtestamisega sama
planeeringuala kohta varem kehtestatud
detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Haaslava valla
üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu
kohaselt moodustatakse 4 ridaelamu krunti
(POS 1- POS 4), 2 üldmaa krunti (POS 5
ja POS 6) ning 1 elamumaa krunt POS 7,
millele ehitusõigust ei seata ja see liidetakse
Suure-Südame kinnistuga ning 1 tootmismaa krunt POS 8. Hoonete suurim lubatud
ehitusalune pindala POS 1 ja POS 2 on 680
m2 ning hoonete suurim lubatud arv on 1.
POS 3 ja POS 4 on hoonete suurim lubatud
ehitusalune pindala 775 m2 ning hoonete
suurim lubatud arv on 1. POS 1-POS 4 on
lubatud püstitada ridaelamu kõrgusega 9
m, millel on kuni 2 maapealset korrust ja 1
maa-alune korrus. Ridaelamute juurde on
kavandatud kokku 110 parkimiskohta. POS

6 on lubatud rajada koerte jalutusväljak ( ca
2000 m2) ja POS 8 asub olemasolev reoveepumpla.
Detailplaneering on koostatud koostöös Päästeameti Lõuna päästekeskusega.
Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud
planeeritava ala omanik ja planeeritava
alaga piirnevate kinnistute omanikud ning
koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ-ga (tehnilised tingimused nr 328302), Telia Eesti
AS-ga (tehnilised tingimused nr 32288754)
ja AS-ga Emajõe Veevärk (ülevaatamise
otsus nr:19-00256).
Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 17. veebruar- 2. märts 2020.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda
Kastre Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal

(Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald)
ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku
jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse
saab esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse
aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113
Kastre vald või e-posti aadressil vald@kastre.
ee kuni 2. märtsi 2020.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu toimub 11.
märtsil 2020 algusega kell 16.00 Kastre
Vallavalitsuses.
Täiendav info: kati.kala@kastre.ee,
7446521.
Kati Kala
maaspetsialist
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Hajaasustusprogramm 2020
Vabariigi Valitsuse seaduse § 49
lõike 1 punkti 1 ja riigihalduse ministri
22. veebruari 2018. a määruse nr 14
„Hajaasustuse programm“ § 9 lõike 1
alusel kinnitati hajaasustuse programmi
taotlusvooru avamise tähtpäevaks 17.
veebruar 2020. a ning taotluste esitamise tähtpäevaks 17. aprill 2020. a.
Programmis osaleda soovivad elanikud
saavad taotlusi esitada 2 kuu jooksul
Kastre Vallavalitsusele alates 17.02.2020
kuni 17.04.2020.
Hajaasustuse programmi eesmärgiks
on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele neis piirkondades. Eesmärgi
saavutamiseks toetatakse programmist
majapidamiste hooneväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud
tegevusi.
Toetust saavad taotleda hajaasustuse
piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes
vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles
majapidamises, millele ta toetust taotleb
(vähemalt alates 1. jaanuarist 2020);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise
hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta
6500 eurot. Programmist eraldatud
toetuseks loetakse ka viiel eelneval

(2015-2019) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja
kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering
peab kokku moodustama vähemalt 33%
projekti kuludest. Riigi Tugiteenuste
kodulehel on olemas „Arvutamise abimees“, kus eelnevalt sisestatud vorm
aitab arvutada omaosaluse summa.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele.
Töid tohib alustada alles pärast
seda, kui projekti osas on tehtud
rahastamisotsus
ning
toetuse
saajaga on sõlmitud toetusleping.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab
toetuslepingu sõlmimisest ning projekti
elluviimise aeg on 31. oktoober 2021.
Selleks, et Teie taotlus vastaks
kehtestatud nõuetele, lugege enne
taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla
kontaktisikuks määratud ametnikuga
(keskkonnaspetsialist Karen Katri Voll,
karenkatri.voll@kastre.ee).
Taotleja peab taotluse esitamisel
arvesse võtma ka ehitusseadustikust
tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja
ehitamisele.
Rohkem infot hajaasustuse programmi kohta ning aruandluse dokumendid leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse
kodulehelt aadressil https://www.rtk.
ee/toetused/toetuste-rakendamine/
elukeskkond/hajaasustuse-programm.
Nimetatud veebilehel on olemas ka
taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid. Esitada tuleb järgnevad
dokumendid: taotlusvorm, valdkonna
projekti tegevuste kirjeldus ning projekti
eelarve (Riigi Tugiteenuste Keskuse

kodulehel vormid olemas). Lisaks garantiikiri omaosaluse summa kinnitamiseks
ja kaks hinnapakkumist planeeritavate
tööde kohta. Kvalifitseeruvad ainult
Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel olevad
avalduste vormid.
Orienteeruv ajakava:
• 17.04.2020 algab avalduse läbitöötamine; hindamiskomisjoni moodustamine;
• mai 2020: hindamiskomisjon tutvub
taotluses kajastatud majapidamistega;
• juuni – juuli 2020: riigihalduse
ministri käskkiri riigi toetusvahendite jaotuse kohta; toetuse saanud
majapidamiste
väljakuulutamine
vallavalitsuse korraldusega;
• august 2020: riigipoolne toetusraha
väljamakse kohalikule omavalitsusele;
algab toetuslepingute sõlmimine (tingimusel kui toetuslepingu tingimused
on majapidamisel täidetud);
• august – september 2020: projektis
ettenähtud töödega alustamine.
Tööde lõppemisele järgnev
ARUANDLUS:
1. Toetuse kasutamise aruanne tuleb
esitada kohaliku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti
lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:
1.1. Kulu- ja maksedokumentide
koopiad,
1.2. Veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist
tehtud vee analüüs.
Karen Katri Voll
keskkonnaspetsialist

Nõo ja Kastre noorte väljasõit Vapramäele
LEADER meetmest rahastatud projekti „Kastre ja Nõo valla
noorte ühistegevuste soodustamine ning praktiliste oskuste
arendamine.“ raames toimus jaanuari teisel nädalal talvine
väljasõit loodusesse, mis oli ennekõike mõeldud Nõo ja Kastre
valla noorte ettevõtlikkuse arendamiseks. Väljasõitu vedas sel
korral eest Nõo vald, eesotsas Egle Haljassaarega. Reisi käigus
külastasime Vapramäe loodusmaja, kus meid võttis vastu
asjatundlik ja elava iseloomuga loodusprogrammi juht Lauri
Toim, kes tutvustas meile põnevalt GPS-iga matkamist, millega
hiljem läbisime metsa ülespandud raja ning vastasime punktis
olnud küsimustele. Paljude noorte jaoks oli GPS-iga matkamine
esmakordne kogemus ning pakkus huvitavaid ja elulisi õpimomente nagu näiteks missugustes olukordades usaldada GPS-i ja
missugustes olukordades oma sisetunnet ning kuidas metsas
olles liikuda võimalikult energiasäästlikult. Looduseteemalis-

tele küsimustele vastates selgus, et meie noored on looduse ja
keskkonna teemadest väga huvitatud.
Pärast loodusprogrammi läbimist oli aeg lõunasöögiks.
Lõkke tegemine jäeti kogenud noorkotkaste teha, kuid noored
jälgisid kogu protsessi huviga ning küsisid asjalikke küsimusi
lõkkesüütamise, hoidmise ja ohutuse kohta. Üheskoos leidsime
küsimustele kõige õigemad vastused, sõime kõhud lõkkel valminud lõunasöögist täis ja asusime koduteele. Oli igati seiklusrohke laupäev.
Jaanika Orav ja Liisa Tammoja
Melliste ja Võnnu noortekeskuse noorsootöötajad
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Naiskodukaitse ootab enda ridadesse
Naiskodukaitse loodi Kaitseliidu ülemaalise naisorganisatsioonina 1. septembril 1927, saadeti laiali 27. juunil 1940 ning
taastati 20. septembril 1991. Kastre vallas tegutseb praegu
Tartu ringkonna Lõuna-Tartumaa jaoskond.
Naiskodukaitse liikmel võimalusi erinevateks tegevusteks
ja enesearenguks. Meiega liitudes läbid baasväljaõppe, mis
annab põhiteadmised tegutsemiseks naiskodukaitsjana. Meil
on kaheksa põhieriala: esmaabi, side- ja staabitöö, välitoitlustamine, formeerimine, sporditegevus, noorte juhtimine,
kultuuritegevus, avalikud suhted. Uueks tegevussuunaks on
saamas elanikkonna kaitse ja evakuatsioon (koostöös PPA’ga).
Naiskodukaitse on igas vanuses naise jaoks, meiega liitumine on vabatahtlik, küll aga ootame enesele võetud kohustuste täitmist. See on võimalus koos Kaitseliiduga anda oma
jõukohane panus Eesti riigi ja oma kodu kaitseks.
Kui sul tekkis huvi meie tegevuse vastu ja sul on küsimusi,
tule 5. märtsil kell 19.00 Ülenurme pere- ja noortekeskusesse. Ootame sind!
Eelnevalt on võimalik Naiskodukaitse tegevusega tutvuda
Tartu ringkonna külalisõhtul 20. veebruaril kell 18.00 Tartus,
Nooruse 9 (sissepääs on Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi
poolsest uksest). Sel õhtul saab oma täpset silma ja kindlat kätt
proovile panna sportpüssist lastes, lisaks räägitakse veel meie
tegevustest, mis on nii militaarsed kui ka mittemilitaarsed.
Naiskodukaitse Lõuna-Tartumaa jaoskond

Noortekeskustes
Veebruarikuu teema - tervis
OLULISEMAD SÜNDMUSED
KOOLIVAHEAJAL
25.02 Noortekeskuste ühismatk (Melliste, Võnnu
ja Roiu noortekeskus)
26.02 Orienteerumismäng (Roiu noortekeskus)
27.02 Fotojaht (Roiu noortekeskus)
28.02-29.02 Noortekaöö (Melliste noortekeskus)
Teisi toredaid tegemisi ja lahtiolekuaegu vaata
nädalakavast www.kastre.ee/noortekeskused

Märtsikuu teema: kultuuridevaheline
õppimine
Märtsis saavad meie noored kõigis kolmes
noortekeskuses teadmisi ja kogemusi erinevatest
kultuuridest. Räägime müütidest, subkultuuridest,
erinevatest rahvustest ja (välismaal) vabatahtlikuks
olemisest. Tõelise kogemuse saamisele aitavad kaasa
nii kuu vältel toimuvad erinevate riikide köökidel
põhinevad kokandusringid, aruteluõhtud kui ka
külalisesinejad erinevatest rahvustest. Näiteks juba
2. märtsil on Melliste noortekeskuses külaline
Tšehhist, kellega noortel on võimalik lauamänge
mängida ja tuttavaks saada.
Tule meile külla!
Marge Tänava
noorsootööspetsialist

Külad hakkavad taas
kärama
Uue aastanumbri saabumisega paneme Kastre vallas aluse uuele
traditsioonile – Külade Kärajad. Külade Kärajate mõte on paikkondades tuua kokku aktiivsed ja toimekad inimesed, aga ka need, kel mõni
mure kurta või rõõm jagada. Valla poolt osalevad volikoguliikmed, kes
tehtud otsuseid ja tulevikuplaane inimestele selgitavad. Samuti osalevad kärajatel vallavalitsuse esindajad, et püüda lahendusi pakkuda
küsimustele, mis volikogu asemel vallavalitsuse pädevusse jäävad.
Iga kohtumise algusajaks on 18.00 ja kokku on planeeritud
ligi 2 tundi. Sissejuhatuseks antakse ülevaade viimastest volikogu
istungitest ja seal vastu võetud otsustest. Kindlasti jõuame arutada
ka konkreetse piirkonna tegemisi ja plaane, kuhu kärajad üheskoos
kokku on tulnud.

Külade Kärajate planeeritav ajakava:
25. märts Võõpste raamatukogu
15. aprill Priiuse seltsimaja
6. mai Järvselja raamatukogu
27. mai Kaagvere külakeskus
26. august Kriimani mõis
16. september Lääniste koolimaja
7. oktoober Roiu lasteaia saal
28. oktoober Melliste vaba aja keskus
18. november Võnnu kultuurimaja
Mati Möller, volikogu esimees
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Kurepalu rahvas õppis esmaabi andma
29. jaanuarikuu päeval kogunesid
Kurepalus Priiuse seltsimajja inimesed, kes soovisid saada uusi teadmisi
esmaabi vallas. Esialgu kahetunnisena
planeeritud koolitus ei tahtnud mitte
lõppeda ka pärast kolmandamat tundi,
sest entusiastliku lektori poolt ettekantut ahmiti endasse õhinal ja teemasid,
mille üle arutada, oli küll ja veel. Siia
lühikesse kirjatükki mahub üpris vähe,
aga mõned olulisemad asjad siiski üles
märgin.
Alustasime autoapteegi teemal. Kui
tegemist pole firma nimele registreeritud autoga, vaid tavalise eraisiku sõidukiga, siis autoapteek juba mõnda aega
kohustuslik pole. Küll aga vägagi soovituslik. Järgnesid ülevaade erinevatest
haavadest ning näpunäited verejooksu
peatamisest. Teemakohased slaidid suurel ekraanil viisid nii mõnegi koolitusel
osaleja (ka siinkirjutaja) sellisesse staadiumisse, kus kohe-kohe oleks olnud
vajadus, mitte veel elustamise, küll aga
nuuskpiiritusega turgutamise järele.
Mainitud elustamisest üle ega ümber
ei saanud. Millal, miks ja kuidas seda
teha?
Kergema põletuse puhul tasub
vigastatud kohta koheselt jahutada voo-

lava vee all. Vesi ei pea olema jääkülm.
Koduses apteegis võiks olla põletuste
esmaabivahend - näiteks Burnshield
hydrogel. Koosneb see suuremas osas
veest ja teepuuõlist ning sobib kasutamiseks ka lastele.
Talvega on meil nagu on. Loodetavasti ei jää tulemata kevad ning suvi.
Inimesed, kes on tugevalt allergilised
mesilaste, herilaste või vaablaste nõelamisele, võiksid endaga kaasas kanda
Epipen´i. Tegemist on spetsiaalses süstlas oleva retseptiravimiga, mida tuleks
süstida koheselt peale nõelata saamist.
Suvi toob endaga kaasa batuutidel hüppavad lapsed ja murutraktorite müra.
Kui vähegi hoolitakse enda ja laste
heaolust, tasuks meelde jätta järgmised
reeglid:
1) Nii igav, kui see ka ei tundu,
aga batuudil hüppab korraga üks
laps. Selle reegli eiramine võib
lihtsamal juhul kaasa tuua pisema
muhu või lõhkise huule. Halvemal
juhul aga katkise käe- või jalaluu.
2) Batuudi alaserv olgu ümbritsetud
(turva)võrguga, et ei juhtuks olukord,
kus üks laps läheb batuudi alla ja teine
hüppab batuudil. Tõsise seljavigastuse
oht!

3) Murutraktor ja lapsed ei käi
mingil juhul kokku. Suur õnnetus võib
aset leida kõige ootamatumal hetkel.
Samuti ei tohi mingil juhul puhastada
murutraktori lõiketerasid ega nende
korpust ajal, kui mootor töötab. Nii
uskumatu, kui see ka pole, aga suvisel
ajal satub EMO-sse igal nädalal inimesi,
kes on vigastanud oma käsi või jalgu
murutraktori teradega.
Veel sai räägitud uppuja päästmisest, ohtlikust vingugaasist, infarktist,
insuldist ja paljust muust.
Suured tänud kõigile osalejatele.
Kummardus asjatundliku lektori ees.
Järgmine ehk järjekorras teine
koolitus projekti „Viis võimalust kohtuda Kurepalus“ raames on plaanis 11.
märtsil kell 18 Priiuse seltsimajas, kui
Rita Rätsepp annab psühholoogia teemalise loeng-koolituse lapsevanematele
teemal „Miks mu laps käitub nii nagu
ta käitub“. Registreerimiseks kirjutage
marko.kivisalu@gmail.com või helistage
56503503. Kohtumiseni. Projekti toetavad Kohaliku Omaalgatuse Programm
ja Kastre Vallavalitsus.
Marko Kivisalu
Kurepalu külaselts Priius

Henrik Visnapuu 130
Luuletaja Henrik Visnapuu iseseisev
töömehetee algas Kastre – Peravallas
Ahunapalu vallakooli õpetajana. Ta
tegi oma koolmeistritööd püüdlikult.
Olles ise vaid mõned aastad vanem kui
õpilased, tundis ta isegi uhkust, et võis
vormida noori inimesi, kujundada neist
mõtlevaid isiksusi. Sel ajal luges ta ise
väga palju ja õppis usinalt saksa ning
ladina keelt. Ahunapalust saadetuna
ilmus „Postimehes“ 27. oktoobril 1908.
a. tema esimene kirjatrükk, luuletus
„Sügisel“. Debüütluuletusest ütleb
autor: „Mina aga tunnen, et see laul väga
vähe on, vähe sellest, mis ma eneses
kannan, mida ma anda tahan.“ Ahunapalu - aegsete loodus- ja lembelaulude
suhtes muutus ta nii enesekriitiliseks,
et hävitas enamuse oma käsikirjadest.
Luuletaja on öelnud, et ei loovutaks
ikkagi seda aega, mil oli Ahunapalu
kooliõpetaja kaugel Ahja jõe taga, „mu
Patmosel“. Vaatamata sellele, et tulevase luulevürsti Ahunapalu aeg kestis
napilt 3 aastat, tunneme meiegi uhkust.
2002. a. avasime tema meenutuseks
koolimaja seinal mälestustahvli, tema
töökohta juhatab teeviit. Ahunapalu

Emajõe laulikud jahilossis. Foto erakogu

endises palvemajas on mitmeid kordi
esitatud kirjaniku luulekavu.
Tänavu 2. jaanuaril tähistasime
Henrik Visnapuu 130. sünniaastapäeva
Järvselja raamatukogus luule lugemise
ja sünnipäeva kringliga. 18. jaanuaril
andis Järvselja jahilossis kontserdi
Tartu Naiskoor „Emajõe Laulikud“.
Koori motoks on Visnapuu imelistele
sõnadele loodud laul „Kõik muutub lauluks“. Oli väga armas koos selle kooriga

taaskord meenutada eesti luuleklassika
suurt poeeti. Henrik Visnapuu aasta on
hea võimalus heita pilk eestlase hinge
ja uurida seda, kust me tulnud oleme
ja kuidas värss üldse kulgeb. Kindlasti
aitaks suure luuletaja hinge ja loomingut paremini mõista Ahunapalu kandi
külastamine. Huvilised on siia vaikusesse alati teretulnud.
Ene Runtel
Järvselja raamatukogu juhataja
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Sillaotsa
koolipere sai
tunnustusi

Kodutütarde aastapäeva aktusel said
õpetajad Kaie Käär ja Annika Tõnurist
pikaajalise panuse eest organisatsioonis
eriliselt väärikale ja staažikale juhile
mõeldud autasu “Aitaja sõlg”. Palju õnne
kogu koolipere poolt!

Energy Advice 6.-9. klasside rahvusvahelisel õpilasvõistlusel jõudis meie kooli
võistkond koosseisus Kärt Pürn, Karoliina
Kübar ja Agnes Peitel finaali ning
saavutas 3. koha! Võistlust alustas üle
200 võistkonna. Aitäh, juhendaja Monika
Laisaar!
Chris Serglov
Sillaotsa Kooli huvijuht

Võnnu koolielust
Kui kujutada kooli sõbraliku,
mõistva, turvatunnet pakkuva lohena,
siis erinevalt muinasjuttudes toimuvast püüame võimsale lohele päid aina
juurde kasvatada.

Alustas eelkool
Sellise põhimõtte järgi toimime,
kui kutsume oma just 30-aastaseks
saanud majja sügisel kooliteed alustavaid neide ja noormehi. Eelkoolis
saavad nad lähemalt tuttavaks koolielu ja õpetajatega, osalevad vahvates
minitundides. Töö- ja õppevahendid
ootavad koolimajas. Ka õhtuoodet
süüakse koolimajas. Nii sarnaneb
kõik juba pisut päriskooli elule. Vahe
on vaid selles, et „koolipäeva“ lõpus
ootab ema või isa oma koolilast Võnnu
Keskkooli silti kandva maja ees või
sees. Alustati 6. veebruaril ja kokku
saadakse 12 korral neljapäeviti kuni
mai alguseni. Meie maja uksed on sõbralikult avatud. Koos Võnnu Lasteaed
Värvukesega panustame koolieelikute
arengukeskkonda ja sujuvaks üleminekuks kooliellu.
Meie kaitsva lohe teine pea on
suunatud gümnaasiumi õppe
rikastamisele
Sellest õppeaastast uuendasime
ja kaasajastasime gümnaasiumiosa
õppekursuseid. Lisaks traditsioonilistele
õppekava kohastele ainetele lisandusid
kooli valikutena tänapäevased, õpilaste
huvist ning tööturu vajadusest lähtuvalt
programmeerimiskursus,
graafilise
disaini kursus ning turundus. Turunduse kursuse teemade ringi mahub müügipsühholoogia ja turunduse alused,
aktiivne kuulamine ja tagasisidestamine

ning palju muud. Kursuste läbiviimisel
teeme koostööd TalTech Tartu Kolledžiga, Tartu Kõrgema Kunstikooliga ja
Tartu Kutsehariduskeskusega.
Tänapäevase täisvarustuses loodusainete labori loomine näib hetkel liialt
suure unistusena, kuid meie noored väärivad parimaid võimalusi õppimiseks ja
nii toimuvad keskkooliõpilaste loodusainete praktikumid erinevate kõrgkoolide
laborites. Gümnasistid tegutsevad Eesti
Maaülikooli füüsikalaboris, TalTechi
Tartu Kolledži keemialaboris ja TÜ
molekulaar- ja rakubioloogia instituudi
bioloogilaboris. Õppida saab õnneks
kõikjal!
Valikainetest on sel õppeaastal
õpilastel võimalik lisaks valida veel
sulgpallikursuse,
showtantsukursuse
ning kursuste „Maailmatunnetuse ning
mõtlemise alused ja piirid“ ja „Raketiteadus“ vahel. Koostöö on alanud ka
erinevate ülikoolide poolt gümnaasiumi
noortele suunatud e-kursuste osas.
Esmane huvi oli vähene, kuid õpime
olema ka õpilastena teadlikumad tellijad ja nii leiame iga noore huvidele ja
arengutasemele võimalikult sobivad
väljakutsed kursuste näol.
Inglise keeles edukatel gümnaasiumiõpilastel on võimalik valida kursus
„Inglise keelt kõnelevate maade kultuur“. Õpilaste teadmiste kõrget taset
näitab Cambridge’i C1 (kompetentne
keelevaldaja, valdab vabalt) keeletaseme
eksamile registreerunute arv (8 õpilast).
Eksamile pääsesid ainult kohustuslikud
inglise keele kursused läbinud ja C1
taseme eeleksami sooritanud õpilased.

Ehitud Võnnu koolimaja 30. juubelil. Foto Võnnu Keskkool

Valdek Rohtma
Võnnu Keskkooli direktor
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Aasta algus
tõstevõistlustel
Aastavahetus möödus meie noortel
tõstjatel töiselt. Juba 11. jaanuaril võisteldi
Kõrvekülas pikaaegse Tartumaa noortetreeneri Kalev Pensa IV mälestusvõistlusel.
Võistluse formaat oli vanusegrupiti ilma
kaalukategooriateta, kus paremusjärjestus
selgitati tõstetud kilode korrutamisel
kehakaalu koefitsiendiga. Vanusegruppe
oli seekord rohkem kui rahvusvaheliselt
tavaks. Neidude U14 vanuseklassis saavutasid meie neiud kaksikvõidu. Võitjaks tuli
nii rebimises kui ka tõukamises kiloga isiklikku rekordit parandanud ja 89 (38+51)
kg tõstnud Loore-Lii Aviste. Loore-Lii on
Eesti U13 vanuseklassi rekordiomanik
kehakaalus kuni 49 kg, kuid seekord
võistles ta esmakordselt kehakaalus kuni
55 kg. Teiseks tuli samuti uued isiklikud
rekordid püstitanud kehakaalus kuni 40 kg
57 (23+34) kg tõstnud Kirke Ojasaar. U16
vanuseklassis võistelnud Johanna Haljasorul seekord võistlus ebaõnnestus. Ta
rebis küll 51 kg, kuid tõukamises ei saanud
üles algraskust 65 kg. See eest õnnestus
väga hästi võistlus Mona Saarel, kes tõstis
kehakaalus kuni 64 kg. Ta sai rebimises
sirgetele kätele esimesel katsel 62, teisel
katsel 66 ja kolmandal katsel ka 68 kg.
Sellega parandas ta kahe kilo võrra enda
nimele kuuluvat U17 ja U20 vanuseklassi
Eesti rekordit. Ka tõukamine õnnestus
suurepäraselt. Esmalt sai ta sirgetele kätele
74 ja seejärel teisel katsel 77 kg. Sellega oli
püstitatud uus kogusumma rekord 145 kg.
Kolmandal katsel läks sirgetele kätele ka
80 kg, millega ta püstitas uued rekordid nii
tõukamises kui ka kogusummas tulemusega 148 kg.
Ka meie noormehed olid tublid. U12
vanuseklassis tõstis Lukas-Voldemar Süld
kehakaalus kuni 49 kg uuteks isiklikeks
rekorditeks 46 (20+26) kg ja tasuks tubli
XII koht. Üheksanda koha sai kehakaalus
kuni 39 kg 48 (20+28) kg tõstnud Ulric
Lukk. Ka Ulricu tulemused on uued isiklikud rekordid. U14 vanuseklassis lisas
Markus Boisen alles kolm nädalat tagasi
püstitatud isiklikule rekordile kogusummas veel kaheksa kilo ja tõstis seekord
kehakaalus kuni 62 kg 85 (36+49) kg. See
tulemus andis tubli kaheksanda koha. Ka
vanuseklassis U16 võistelnud Aimar Kiivits lõpetas võistluse isiklike rekorditega.
Tema tõstis kehakaalus kuni 73 kg 103
(45+58) kg ja tasuks seitsmes koht.
Viktor Korobov
tõstetreener

Melliste tüdrukud võrkpallis
maakonna kolmandad
16.01 toimusid Swedbanki
võrkpalli pallilahingu võistlused
Tartumaa koolide 1.-3. klassidele.
Tüdrukute võistkondi oli kokku
8. Oma alagrupis võideti kõik
mängud ning kohamängudes
kaotati Lähtele ja võideti Rannut.
Tulemuseks oli 3. koht Lähte
ja Luunja võistkondade järel.
Võistkonnas mängisid: Kendra
Sepp, Maribell Elisee Mardisalu,
Maarja Jagomäe, Emili Hass,
Kreeta Fischer, Annabel Truss,
Ceitlyn-Riin Haljaste.
Poistel alagrupiga ei vedanud,
satuti kokku mitu võistkonda
välja pannud suurkoolide ja
Konguta kooliga. Kaotused võeti
vastu Elva I ja Kongutalt, võideti
Lähte I. Alagrupi kolmas koht ei
saanud edasi kohamängudele,
seega jäädi jagama 7.-12. kohta.
Poiste võistkonda kuulusid Samuel
Nuija, Kevin Solna, Kenert Sopp,
Aleksander Arolepp, Timmu Saat,
Andre Uibo ja Hendrik Rannik.
Kristel Tobreluts
Melliste Algool-Lasteaia õpetaja

Osale lauluvõistlusel
5. aprillil 2020 toimub Kurepalus
Priiuse seltsimajas lauluvõistluse Tartumaa laululaps Kastre valla eelvoor.
Registreeruda saab 17.02-29.03.2020
valla kodulehel www.kastre.ee. Lauljaid hinnatakse neljas vanusegrupis:

Vanusegrupid:
I grupp - 3-7-aastased
II grupp - 8-10-aastased
III grupp - 11-13-aastased
IV grupp - 14-16-aastased
Vanuse määramine:
I-III vanusegrupi osaleja vanus
määratletakse seisuga 31.12.2020
IV vanusegrupi (ainult maakondlik
väljund) osaleja vanus määratakse
seisuga 01.05.2020
Lõppvõistlusele
pääseb
läbi
piirkondliku võistluse. Piirkondliku

võistluse koha saab laulja valida, kas
elukoha, lasteaia, kooli, muusikakooli
või huvikooli järgi. Korraga mitmel
piirkondlikul või ka erineva maakonna
võistlusel osaleda ei ole lubatud. Žürii
valib välja igast vanuserühmast kaks
lauljat, kes lähevad esindama oma piirkonda Tartumaa laululaps lõppvooru.
I-III vanuserühma laulja esitab konkursil
ühe oma emakeelse laulu, mis EI TOHI
OLLA pikem kui 3 minutit. Laulude
saateks on lubatud variandid: fono, klaveri- või muu instrumendi saade. Instrumentaalfonogrammil ei tohi olla inim-,
masin- ega muuhäälset vokaalesitust.
IV vanuserühm on Tartu maakonna
sisene võistlus ja laulja esitab konkursil
vanusele sobiva laulu (keelelist ja ajalist
piirangut ei ole). Lõppvõistlus toimub
03.05.2020 Nõo muusikakoolis, kus
selgitatakse välja parimad, kes lähevad
edasi ERR-i telesaatesse „Tähtede lava“.
Rasmus Toompere
kultuuri- ja teabespetsialist
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Pihlakobaral algas uus aasta
On hetki, mis elatud otse südamest,
on hetki, mis täis naeru ja rõõmu – koosolemisest. 24 aastat on paras nooruki
iga. MTÜ „Pihlakobar” ongi just sellises
kaunis eas. Uue aasta esimene üritus
toimus jaanuari teisel pühapäeval. Nagu
ikka kell 12 Melliste Algkool-Lasteaia
puhkeruumis. Aktiivseid liikmeid on
praegu kolmekümne ringis, vanuses
62-84 aastat. Üritusel osaleb alati bussijuht Aivar ning sageli ka pillimehed
Raul ja Kalle, kes lõõtsa - kandlega
kaasakiskuvat tantsumuusikat teevad.
Koidula Vassil - organisatsiooni hing
- tervitas kõiki ja tutvustas peo kava.
Südamlikult õnnitlesime jaanuarikuu

sünnipäevalapsi lilleõitega, Koidulalt
toreda salmiga kaart jne. Suurimad
õnnitlused läksid juubilar Elgile. Pärast
väikest kehakinnitust ja hea-parema
maitsmist, oli järg naisansambli „Pihlakobar” esinemisel. Koidula poolt olid
vaheteksid meie lauludele. Koos viibisime pooltunni talve võlumaal. Kõrvu
jäi kõlama:
„Aasta uus sult muud ei nõua,
ole see, kes olema sa pead...”
Ansamblinaised tänasid omalt poolt
Koidulat - organiseerimise ning teeminutite korraldamise eest ansambli proovide ajal. Samuti ansambli juhendajat
Heli Kihot, kes on teist aastat rikasta-

Miks need naesed kõikse aeg võltsi
vinguvad?
Kindlasti on paljudele meestele
tuttavad küsimused või etteheited:
„Millal puud laotud saavad!?“; „Kas
aiavärav lõpetab millalgi kriuksumise!?“; „Kas käidki külavahel
ringi nagu kalkar oma töö-riietes!?“
... Loetelu võib iga mees oma
kogemuste põhjal kohandada.
Aga vastusedki on kõigil teada:
„Puuriit on juba kolma’t päeva
valmis.“; „Aiavärava õlitamine on
laupäevaks plaanis.“ jne.
Niisuguse mõnusa, kuid vahel
pisut häiriva keskutelu võiks ühe
omapärase lahendusega hoopis
teiseks muuta. Vaevalt see igapäevast tonaalsust mõjutab, kuid
stiil oleks hoopis teine. Umbes
niimoodi: „Kas sa saad juba kodust
välja!?“; „Vaata, et sa hiljaks ei
jää!“; „Hakka juba ükskord minema!“Autor ei saa garanteerida,
et see nägemus täpselt õige on,
kuid lootus jääb. Mis oleks siis
niisugune põhjus, et häiriv võiks
meeldivaga asenduda. Arvan
selleks olevat klubilise tegevuse.
Kastre vallas tegutseb just nimelt
meestele mõeldud Haaslava Meesteklubi. Nimest ei tasuks Võnnu
või Mäksa meestel end häirida
lasta – võtke klubi tööst osa ja
nimetame vajadusel ümber – kas
või Sinilille Kojaks, kui seesugune
ettepanek peaks hääletusel läbi
minema. Mis siis sellesinases klubis toimub? Põhiliselt verbaalne
kaklus, kuna igal mehel on
kindlasti igast asjast oma arvamine. On isegi juhuseid ette
tulnud, kui ühe mehe arvamine
paljude omaks saab või vastupidi.
Aga ega’s ainult kakelda. Miskil
kombel on meesteni jõudnud ka

kuulamise oskus ja mida põnevam
ettekanne kellegi poolt või vahvalt
jutustav külaline, seda vaiksem on
klubi liikmeskond. Kohati tundub
juba päris vaikne klubi olevat,
kuna koletumal kombel tuleb
huvitavaid esitlusi. On jutustamas
olnud mehi, kes kätelnud paapuade või presidendiga. Mõned
räägivad ehitusest kus iganes
- kodumaal või Norras – ehitagu
siis põhust või puidust. Keegi teab
põlluharimisest äraütlemata palju,
teine taipab tehnikat, üks mõistab
käsitöö saladusi, mõni masinate
hingeelu. Kõik see serveeritakse
kohaliku ajaloo taustal ja värskete
tuultega Olümposelt, vallamajast
või Riigikogust. Klubis suruvad
sõbralikult kätt EKRE-mees ja
Reformierakonna liige, direktor
ja torumees. Jalgsi kohale tulnud,
törtsuva Žiguliga kohalekärutanu
ja uhke Mersu mees - kõik on
klubis võrdsed. Isegi presidendiks
saab otsevalimise teel.
Hää meesteklubist huvitatu!
Kui Sul on midagi arvata või
soovid arukoristust teiste meeste
arusaamadest, siis pruugib Sul
ainult vaatama tulla, kuulata, kui
tahad - räägid, jood lonksu sooja
jooki, näkitsed perenaise tehtud
kole-maru-häid võileibu ning
tunned end mõnusalt.
Aga kui kogu eelnev jutt
mingil põhjusel Sind ei puuduta,
peaksid juba ammu meesteklubis
sihte seadma. Soovid aidata,
osaleda, abi saada? Helista julgelt
otse presidendile: 53402122
Ants Laugma
Haaslava meesteklubi

nud meid uute ja ilusate lauludega.
Pidu jätkus jalakeerutuse ning
jutuajamistega, lauas ringles MTÜ „Pihlakobar” kroonikaraamat. Aknalaual oli
fotosid, millest igaüks leidis äratundmisrõõmu ja võimaluse meelepärase endale
valida. Uskumatu, aga tõsi – oli veel
hiline võimalus kingipakke lunastada.
Kuulasime ka lustakat aastakokkuvõtet
ning Juku anekdoote. Oli nalja, oli
naeru. Kui kohv ja tort söödud ja sõpradega jutud räägitud, oligi peoaeg selleks
korraks märkamatult otsa saanud. Uus
sisukas hooaeg eakatele sai avatud.
Imbi Praakle,
ansambli ja MTÜ „Pihlakobar” liige

Kultuuri- ja spordisündmused
13. veebruaril kell 19 Võnnu kultuurimajas mängufilm
Talve. Pääsmed kohapealt hinnaga 5/4€
15. veebruaril kell 12 Võnnu Saunaralli. Samal õhtul kell 19
simman ansambliga Härra Kuu. Pääsmed kohapealt hinnaga 10€
23. veebruaril kell 18 Eesti Vabariigi 102. aastapäeva pidulik
aktus Võnnu kultuurimajas
24. veebruaril pärgade asetamine Vabadussõja
monumentidele. 9.30 Võnnu, 10.00 Kurepalu, 10.30 Reola
27. veebruaril kell 10.30 Võnnu kultuurimajas kogupere
mängufilm Sipsik
27. veebruaril kell 12.30 Melliste algkooli vabaaja ruumis
Pihlakobara kohtumine. Külas vallavanem Priit Lomp ja
sotsiaalosakonna juhataja Karmen Vetemäe.
1. märtsil alustab Vooremäel tervisespordisari „Sportlik
nelik“ uut hooaega. I etapp – orienteerumine. Lisainfo kastre.ee/
sportliknelik
1. märtsil kell 11 Võõpstes kelgukoerte matk
2. märtsil kell 18 Priiuse seltsimajas mälumängusarja 6.
etapp
5. märtsil kell 17.30 Võnnu kultuurimajas vabaühenduste
kohtumine vallaametnikega
6. märtsil kell 20 Naistepäeva tantsuõhtu ansambliga
Wismari Poisid. Laudade broneerimine tel 5332 9819 Pääsmed
hinnaga 5€ Melliste raamatukogust ja enne tantsuõhtut
kohapealt.
11. märtsil kell 18 Priiuse seltsimajas Kurepalu külaseltsi
koolitussari „Viis võimalust kohtuda Kurepalus“ II koolitus
„Miks mu laps käitub nii nagu ta käitub?“. Lektor Rita Rätsepp.
Registreeri tasuta koolitusele marko.kivisalu@gmail.com või
56503503
18. märtsil kell 19 Priiuse seltsimajas Vana Baskini teatri
etendus Garaaz. Piletid eelmüügist hinnaga 17/15 eurot müügil
vallamajas ja Piletilevi.ee.
27. aprillil kell 19 Võnnu kultuurimajas Rakvere Teatri
etendus Ükssarvikute farm. Piletid hinnaga 16/14 eurot müügil
Piletimaailmas, Võnnu teenuskeskuses ja enne etenduse algust
kohapealt
Hoia end sündmustega kursis kastre.ee/kalender
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Kui Mäksal oli õllevabrik
Väidetavalt on kolm populaarsemat jooki maailmas vesi, tee ja õlu.
Arvatakse, et eestlaste esivanemad
hakkasid õlut pruulima 3000 aasta
tagasi. Tööstuslik tootmine algas 19.
sajandi alguses ja Tartus avas Reinhold
Schramm pruulikoja 1. märtsil 1826.
Tartumaal hakati esimeste seas õlut
tootma Mäksal.
Mäksa õllevabrik avati jaanuaris
1868. „Eesti Postimees“ 31. jaanuar
1868: „Tartu maakonnas, Mäksa
mõisas, 15 versta Tartu linnast, saab
6. jaanuari kuu päevast saadik hääd
toobi-õlut ja 1. veebruarist ka pudeli ja
Baieri õlut müüdud.“
„Eesti Postimees“ 20. märts 1868:
„Mäksa mõisavalitsus annab teada, et
maa, mis pagaritöökoja asutamiseks
kõlblik, üürile anda on. Et Mäksa
mõisas õllevabrik on, siis kõrtsimehed,
kes õlle järele tulevad, võivad ka pagari
kauba ostjad olla.“
Mäksa mõisal oli 1872. aastal viis
kõrtsi, kes oma õlut müüsid. Peagi
hakati õlut müüma ka naabrite juures.
„See läbi antakse teada, et 1. jaanuarist
1873 Kiidjärve mõisas Mäksa õlut, nii
Baieri, lauaõlut ja toopõlut, vabriku
hinnaga saab müüdud.“
1892. aastal maksis Mäksa mõisa
õllevabrikus pudel õlut 7 kopikat (pudel
oli kallis) ja toop 5 kopikat. Valmistati
ka mõdu, mille toop maksis 8 kopikat.
Riia toobi mõõt oli 1,08 liitrit, pudel
oli pool liitrit ja õlle kangus oli 3-4 %
kraadi.
Paarkümmend aastat müüdi õlut
kohalikes ja ümbruskonna kõrtsides.
Äri oli aga vaja laiendada ja 1890.
aastate keskpaigas avati Tartus oma
õlleladu.
„Postimees“ 15. märts 1896: „Mäksa
mõisa pruulivabriku valitsus annab
teada, et 11. märtsikuu päevast alates
Tartus Gildeni uulitsas õllelao on avanud. Soovitame järgmisi sortisid Mäksa
mõisa pruuli vabrikust: Müncheni
laua-õlu (mustjas), kõrge headusega
Pilsener laager-õlu, Eksport laager-õlu,
Bayerisch laager-õlu.“
Kuulutus 30. märts 1898: „Austatud ostjatele teatame, et maitsvaid ja
hõlpsasti hoitavaid Mäksa õllesortisid
järgmiste alandatud hindade eest saada
on: 25 pudelit Laagri õlut 1 rubla, 25
pudelit Väljaveo Laagri õlut 1.35, 25
pudelit Pilseneri õlut 1.45, 25 pudelit
Müncheni õlut 1.50.“
Kuulutus 26. oktoober 1898: „ Kõige
parem ja hää maitsega õlu on Mäksa
mõisa laagri-õlu, 1 rubla korv ühes
kodusaatmisega.“

Vahel tuli tootmises ette õnnetusi.
„Postimees“ 28. november 1898:
„Mäksa mõisa õllevabriku poiss Jaan
Teppan sai 19. novembril õnnetult
surma. Ta oli õllekeldris aamide
puhastamise juures töös. Keegi poiss
kiskunud roobiga laastusid aamist välja,
kuna Teppan küünlaga tuld näidanud.
Laastukiskuja kuulnud praksatust.
Pead üles tõstes nägi ta aamide ümbervajumist. Ehmatades karjatanud ta ja
jõudnud paar sammu ära jooksta, kuna
Teppan aamide vahele jäänud. Et küll
abi käepärast, olnud õnnetu surnud.
Vaatide nihkumine tulnud sellest, et
aamide vaheline puu katki läinud.“
Sajandivahetusel oli Mäksa õlu Tartu
õlleturul arvestatav tegija. Õllemeister
oli siis Saksamaalt tulnud taanlane
Jörgen Larsen. Kui Tartu õlletootjad
eelistasid toota peamiselt inglise tüüpi
õlut, siis Mäksal valmistati saksa tüüpi
õllesid.
„Postimees“ 22. detsember 1901:
„Mäksa mõisa õlleladu müüb pühadeks
õlut väga hea hinnaga, üks korv Wieneri
Märtsi õlut 1.75, Pilsneri õlut 1.65,
Lageri õlut 1.35.“
1902. aastal müüdi Mäksa õlut 24
kõrtsis - Kulbi, Piiri, Kalli, Melliste,
Mäksa, Ahisilla, Sarakuste, Kikka,
Kansi, Piirisaare, Prilli, Roiu, Kolga jne.
„Mäksa õlut on alati kõigis paremates
Tartu trahterites ja õllepoodides saada.“
Oma kaupa reklaamides võis konkurente maha teha. „Postimees“ 22. märts
1904: „Mäksa õlut, väga hää maitsega,
parem kui Riia õlu, soovitame pühadeks.“
„Postimees“ 15. märts 1905: „Mäksa
õllelaager Jurjevis soovitab austatud
ostjatele oma kuulsat ja hääd õlut
korviga: 25 pudelit Bayerisch 1.25, 25
pudelit Lager 1.35, 25 pudelit Pilsener
1.65 ja 25 pudelit Salvator 1.85.“
Mõnikord juhtus ka pahandusi.
„Postimees“ 15. juuni 1907: „Tulesüütamise katse.
Öösel pool kaksteist märkas linnavaht Aleksandri uulitsal nr. 33, Mäksa
mõisa õllelaos suitsu. Ta ruttas vaatama
ja nägi, et ruumid põlevad suure leegiga.
Kohe paistis silma, et siin süütamisega
tegemist on - seina ääres olid hunnikus
bensiinis leotatud puuvillad ja akna juures oli seitse bensiini pudelit. Linnavahil
läks korda juurde rutanud inimeste abil
enne tuld ära kustutada, kui see laiali
lagunes. Õllelao pidaja Soonberg võeti
vahi alla ja ta tunnistas oma süü üles.
Omaks vabanduseks seletas ta, et temal
1000 rubla mõisa raha ära varastatud
ja ta tulekahju tahtnud teha, lootuses

siis seletada, nagu oleks raha tuleroaks
saanud.“
Tartu õlleturul valitsevast konkurentsist kirjutas „Postimees“ 19. aprill
1913:
„Õlletarvitamine Tartus on pühade
ajal õige laialine olnud. Kuulda on, et
„Tivoli”(1884 loodud „Tivoli“ ühendati
aprillis 1912 Londoni õllekontserniga
A. Le Coq) vabrik üksi on pühade eelsel
nädalal iga päev 2000 korvi õlut läbi
müünud. Kõike seda ei tarvitatud muidugi ainult Tartus ära. Kui aga arvesse
võtta, et siin pääle „Tivoli” veel „Gambrinus“ ja „Jannau“ õllevabrikud õlut
valmistavad, Riia poolt veel Kotenhofi,
Waldschlösscheni ja Hinzenbergi (paistab, et Läti õlu oli Eestis ka sada aastat
tagasi tegija!), Tallinna poolt Saku ja
Pfaffi, Tartu ümbrusest Kambja, Mäksa
ja Krüüdneri õlu Tartu õlledele lisaks
voolab, siis võime enesele ette kujutada, kui palju meil õlut ära on joodud.
Bacchus ei saa Tartu üle nuriseda.“
„Postimees“ 19. juuli 1913: „Annan
oma kaubatarvitajatele teada, et Mäksa
õlleladu Aleksandri uulitsal sisse seatud on, ja seal alati Pilseneri, Lageri,
Kloostri õlut ja keedetud mõdu saada
on.“
Nõutavamad Mäksa õllemargid olid
enne ilmasõda hele Pilsner ja tume
Klosterbräu.
„Postimees“ 30. juuni 1914: „Ahja
Läänistes, kus seniajani jõe peal lodjas
aktsiaseltsil A. Le Coq (Tivoli) oma õlleladu oli, avati suviste pühaks endistes
kõrtsi ruumides Mäksa mõisa poolt uus
õlleladu, mis nagu kuulda, õige rohkesti
õlut ära müüb.“
See oli viimane Mäksa õlle edulugu.
Esimene maailmasõja ajaks pandi kogu
Vene riigis (seega ka Eestis) kehtima
kuiv seadus. Mäksa valla täiskogu tegi
28. oktoobril 1914 otsuse: „Mõlemad
Mäksa vallas tegutsevad kõrtsid - Melliste ja Parve - jäädavalt kinni saavad
pandud.“ Kuna õlut enam müüa ei saanud, jäi 1914. aasta sügisel õlletootmine
katki.
„Postimees“ 12. august 1917:
„Mäksal müüakse odavate hindadega
mitmesuguseid mõisa pruulikoja asju ja
masinaid.“
Jõumasin, katlad, pumbad, õllevaadid ja muu kraam tehti rahaks ja sellega
oli aastatel 1868-1914 tegutsenud
Mäksa mõisa õllevabrik lõplikult otsa
saanud.
Taivo Kirm
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Aasta naise kandidaate
oodatakse kuni
27. veebruarini
Kastre valla “Aasta naise” konkurssi korraldab
Mäksa Maanaiste selts. Aasta naise konkursile
võivad kandidaate esitada kõik valla elanikud,
seltsid, ettevõtted, asutused ja ühingud. Konkursiga otsitakse möödunud kalendriaasta põhjal
silma paistnud aktiivse elulaadi positiivse ellusuhtumisega naist.
Aasta naise konkursile esitatud kandidaadi tutvustusel peab olema kirjas esitatava isiku ees- ja
perekonnanimi ning lühiiseloomustus. Esitamisel
peab olema ära toodud ka esitaja nimi.
Aasta naise konkursi võitja kuulutatakse välja
6. märtsil Võnnu kultuurimajas toimuval naistepäeva peol Konkursi võitjale kingitakse graveeringuga hõbesõlg. Oma kandidaat esita raililass707@
gmail.com. Mäksa Maanaiste Seltsi tegemisi vaata
fb.com/maksamaanaisteselts.

Raili Lass
Mäksa Maanaiste Selts

Kastre valla tervisespordisarja
"Sportlik Nelik" avaetapp

Talvetrall
01.03.2020
Vooremäel
Oodatud on lapsed,
algajad ja harrastajad!

VOOREMÄE
ORIENTEERUMISPÄEV SOBIB
KÕIGILE, KELLELE
MEELDIB
LOODUSES
KAARDI ABIL
LIIKUDA NING
OMA OSKUSI
KODUKANDIS
PROOVILE
PANNA

INFOT:
ROHKEM
ortliknelik
kastre.ee/sp
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EV 102. sünnipäeva 23.02 bussiringid Võnnu
kultuurimajja:
Bussiring 1:
16.25 Võõpste; 16.30 Kastre; 16.40 Mäksa; 16.45 Sarakuste; 16.50 VanaKastre; 17.00 Kaagvere; 17.05 Kisla; 17.10 Poka; 17.15 Miinamõisa;
17.30 Melliste (Oraviku); 17.45 Võnnu
Bussiring 2:
16.45 Uniküla; 16.55 Villemi; 17.05 Reola raudteejam; 17.10 Aardla; 17.15
Kurepalu; 17.20 Roiu; 17.25 Kriimani; 17.30 Kurista; 17.35 Hammaste;
17.40 Võnnu
Bussiring 3:
17.10 Ahunapalu; 17.15 Agali; 17.20 Liispõllu, 17.30 Järvselja, 17.35 Kõnnu;
17.45 Lääniste; 17.55 Võnnu

Malev otsib tööandjaid
Suvi on tavapäraselt uute ettevõtmiste ning mitmete tööde
kõrghooaeg. Sel perioodil suureneb paljudel ettevõtetel tööde
maht, mille teostamiseks pakub Kastre Vallavalitsus appi
malevlasi.
Aastast 2019 korraldab Kastre Vallavalitsus 30 kohalikule
noorele õpilasmalevat, mille käigus teevad noored heakorra-,
haljastus- ja ladustustöid, aitavad kergetööstuses ja teenindusvaldkonnas, osalevad suurtalude abitöödel, korjavad marju
ja teevad teisi vajalikke töid ning teenivad seeläbi taskuraha.
Eelmine aasta näitas, et tööandjad saavad endale energilised
ja tublid töölised ning noored sisustavad oma aega kasulikult,
õpivad hindama tööd ja väärtustama teenitud raha. Kui
soovid panustada noorte arengusse ja malevlasi enda
töödele appi, siis võta julgelt ühendust!
Vaata ka kastre.ee/malev
Lisainfo noorsootööspetsialist Marge Tänava,
marge.tanava@kastre.ee, 5217274

16. veebruaril toimuma pidanud
Melliste kalapüügivõistlus
JÄÄB ÄRA!
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.

8. märts eakate kevadpeo bussiringid Kurepallu:
1. bussiring
Võnnu 12.30; Hammaste 12.35; Poka 12.40; Melliste (Oraviku) 12.45;
Võõpste 12.55; Kastre 13.00; Veskimäe 13.05; Mäksa 13.10; Sarakuste 13.15;
Vana-Kastre 13.20; Kaagvere 13.25; Kurepalu 13.45
2. bussiring
Ahunapalu 12.10; Agali 12.20; Liispõllu 12.30; Järvselja 12.40; Kõnnu 12.50;
Lääniste 13.00; Rookse 13.10; Kurista 13.20; Kulpna 13.30; Krimani 13.40;
Sillaotsa 13.50; Kurepalu 13.55
3. bussiring
Aardla 13.00, Reola rdtj. 13.05, Villemi 13.15, Uniküla 13.20, Sillaotsa 13.25,
Roiu 13.30, Kurepalu 13.35

Sünnid:

MARTEN AIA 13.01.2020
EMILI HALJASMÄE 20.01.2020
GREGORY BOTŠAROV 25.01.2020
HUBERT LILO 31.01.2020
ALBERT LILO 31.01.2020

Mälestame
ILME LUTTERUS 17.12.1934 – 10.01.2020
LEONID JAKOVLEV 06.11.1957 – 17.01.2020
VELDA VÕSASTE 27.05.1934 – 21.01.2020
AINO NAGLA 17.10.1926 – 30.01.2020
HILMA MIINA 10.12.1928 – 01.02.2020
AIMAR TILL 24.04.1956 – 01.02.2020
LEILI ROHTLA 03.03.1937 – 04.02.2020

