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Liis Roose. Foto ekjl.ee

Liis Roose pälvis
Fred Kudu
stipendiumi
Kastre valla elanik Tartu Ülikooli
kehakultuuri ja spordi eriala magistriõppe tudeng Liis Roose pälvis Fred Kudu
stipendiumi. Tartu Ülikooli Sihtasutuse
2018. aasta sügissemestri stipendiumide
üleandmine toimus 29. novembril ülikooli
kunstimuuseumis.
Alates 2007. aastast välja antava Fred Kudu
nimelise stipendiumi pälvis sel aastal kehakultuuri ja spordi eriala magistriõppe tudeng Liis
Roose. Stipendiumi andis Roosele üle K-Klubi
esindaja Toomas Savi.
Fred Kudu stipendium suurus on 960 eurot
ja selle eesmärgiks on anda õppetöös ja kergejõustiku edendamises väljapaistvaid tulemusi
omavale Tartu Ülikooli üliõpilasele võimalus
täielikumaks pühendumiseks enda erialasele
täiendamisele ja arendamisele. Stipendiumit
rahastavad võrdsetes osades K-Klubi, Eesti
Kergejõustikuliit ja korporatsioon Fraternitas
Liviensis. Liis Roose on ka mullune Kastre valla
„Tuleviku tähtede“ stipendiumi I spordipreemia
laureaat. Jõudu ja häid tulemusi ka infolehe
toimetuse poolt.
allikas: www.ekjl.ee

Kodanikujulguse aumärgi
pälvis ka Ragnar-Heini Landsov
Justiitsminister Urmas Reinsalu andis 3. novembril üle 27 kodanikujulguse aumärki. Ühe sellise pälvis ka Kastre valla elanik Ragnar-Heini Landsov. Järgnevalt sellest, mille eest mees aumärgi ära teenis. Möödunud talvel
sõitis Tallinnas autot ostmas käinud naine Tartusse kodu poole, kui tema
autol läks rehv katki. Värske autoomanik ei osanud seda vahetada, mistõttu
jäi ta pimedal ja tuisusel maanteel teeveerde seisma. Kuna ka tema telefon
oli tühjaks saanud, ei saanud ta abi kutsuda. Ta oli sunnitud tükk aega auto
juures külmetama ja ootama, enne kui tema juures peatus Ragnar-Heini
Landsov, kes pakkus küsimata abi, vahetas katkise rehvi ning aitas naisel
turvaliselt koju sõita. Täname Ragnarit ka omalt poolt hoolimise ning teistele kodanikele eeskujuks olemise eest
toimetus

Ilusaid saabuvaid jõule
ja meeleolukat aastavahetust!

Kastre Vallavolikogu, Kastre Vallavalitsus
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Melliste noortekeskus
sai uued jalgrattad ja
värsket inventari
Selleks aastaks küll jalgrattaga
sõitmise ilmad otsas aga koos kevadega
saabuvad need taas ning siis on hea
kohe rattad käiku lasta. Enam ei pea
keegi noortest jalgrattamatkadest ilma
jääma põhjusel, et ei ole ratast, millega
matkale tulla. Koos ratastega soetati
ka kiivrid, et ikka matkad mööduks
turvaliselt. Nüüd saame koos noortega
ette võtta pikemaid retki, eks ole meie
koduvaldki tunduvalt suurem. Jalgrattad soetati kahasse Melliste kooliga,
et neid vastavalt vajadusele jagada.
Toimuvad koolil ju kevaditi iga-aastased

jalgrattamatkad.
Lisaks soetati noortele uued sülearvutid. Ikka selleks, et paremini digimaailmas toime tulla.
Uuenduskuuri läbis ka bänditehnika
hoidmise ruum. Seina paigaldati riiulid,
et kõik oleks käepäraselt paigas ning
igal juhtmel ja vidinal oma koht riiulis.
Köögitehnika täienes uue kohviautomaadi ja nõudepesumasinaga, pottide
ja pannidega. Nüüd on kokandusringi
mugavaks läbiviimiseks kõik vajalik
olemas.
Noortekeskuses ootab endiseid ja

Melliste noorsootöötaja
Heloona Kalve
Minu nimi on Heloona Kalve. Alates detsembrist olen Melliste noortekeskuse noorsootöötaja.
Õpin Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias
huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialal, spetsialiseerudes loovtegevuste ning rakendusteatri suunale.
Varasemalt olen töötanud Stassi tantsustuudios
3-7 a. laste tantsutreenerina. Samuti olen vabatahtlik tugiisik MTÜ-s Vanem Vend, Vanem Õde,
mille eesmärkideks on toetada ühiskonnas tuge
ja eeskuju vajavaid lapsi, et ennetada nende riskigruppi sattumist ning pakkuda lastele tervet eeskuju, millele nad tuleviku valikuid tehes tugineda
saaksid. Minu missiooniks töös noortega on olla
inimene, keda vajasin siis, kui olin ise noor(em).
Melliste noortekeskuse tegemistel saab silma peal
hoida meie Facebooki lehel. Kohtumiseni noortekeskuses!

uusi noori vaba aega veetma ja huvitegevustest osa saama. Samuti on ruumid
kasutada kõigile soovijatele. Projekti
teostati LEADER noorte aktiviseerimise meetme toetuse abil. Projekti
omaosaluse kattis Kastre vald. Olete
oodatud noortekeskuse võimalustega
tutvuma ja noorsootöö tegemistest osa
saama.
Ülle Seire
projektijuht

Valminud ehted Võnnu noortekeskuses. Foto erakogu

Toimetusi Võnnu
noortekeskuses
Võnnu noortekeskuses on veel käimas logokonkurss, mis kestab
kuni 15. detsembrini. Logo peab sisaldama Võnnu noortekeskuse
nime. Konkurss on avatud kõigile ning võitja selgub loodetavasti
21. detsembriks. Tööd võib saata aadressile vonnu.noortekeskus@
kastre.ee või Võnnu noortekeskuse Facebooki lehele. Juba on mitmed tööd ka laekunud. Üks osaleja võib teha kuni viis kavandit.
Lisaks on toimunud juba mitmed kokkamisringid ning ka toredaid
meisterdamisi. Olime noorteka tiimiga esindatud ka jõululaadal, mis
toimus 9. detsembril Võnnu Kultuurimajas. Noored on jõulumeeleolu tekitamiseks juba kaunistanud noortekeskust ning endiselt
on noortekasse oodatud kõik kuni 26-aastased noored. Jaanuaris
toimub meil piljardivõistlus – tulge julgesti harjutama!
Veronica Kongi
Võnnu noorsootöötaja
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Teede talihooldus Kastre vallas
Teede talihooldus tähendab kõigi
Kastre valla kohalike teede ja erateede
talvist teehooldust. Teehooldust teostame nende elamuteni, kus inimesed
elavad püsivalt sees. Kui elamu on näiteks jäätmeveost vabastatud omaniku
soovil seoses sellega, et ta elamut ei
kasuta, siis teed sinna ei hooldata, v.a.
kui omanik selleks soovi avaldab. Igal
elamu omanikul on võimalik ise traktoristile või tee hooldaja firmale teada
anda, kus ei tohiks lükata või kus peaks
lükkama.
Talihoolduse teostamine 2018/2019
talveperioodil on jaotatud Kastre valla
territooriumil kaheksasse piirkonda.
Küsimuste tekkimisel või probleemide ilmnemisel konkreetsete tööde
osas palume pöörduda otse piirkonnas
lumekoristustööde eest vastutavate
isikute poole.
1. piirkonna külad: Aardla, Aardlapalu, Haaslava, Kurepalu, Mõra, Lange,
Igevere, Roiu, Päkste, Kitseküla, Kõivuküla, Tõõraste. Töövõtja – Ojamaa Talu
OÜ, tel. 5233643.
2. piirkonna külad: Metsanurga,
Koke, Kriimani, Kitseküla (Kitsejärve
tee), Uniküla, Paluküla, Kaagvere.
Töövõtja – OÜ Männiku Piim, tel.
5086798.
3. piirkonna külad: Päkste (Priisoo

tee), Ignase, Aadami, Uniküla (Roosi
tee), Tõõraste, Igevere, Kõivuküla.
Töövõtja – osaühing Sahkar TT, tel.
56939149.
4. piirkonna külad: Võruküla,
Sudaste, Poka, Melliste, Vana-Kastre,
Kaagvere, Tammevaldma, Mäletjärve.
Töövõtja – Pedaja mahetalu OÜ, tel.
56464615.
5. piirkonna külad: Sarakuste,
Mäksa, Tigase, Kaarlimõisa, Veskimäe,
Võõpste, Kastre, Vana-Kastre, Aruaia,
Melliste, Sudaste, Tammevaldma. Töövõtja – KP Teehooldus OÜ tel. 5046588
6. piirkonna külad: Mäletjärve,
Poka, Melliste, Tammevaldma, Terikeste, Võõpste, Mäletjärve, Kriimani,
Terikeste. Töövõtja – KP Teehooldus
OÜ tel. 5046588.
7. piirkonna külad: Kurista, Rookse,
Issaku, Imste, Kannu, Hammaste,
Võnnu. Töövõtja – FIE Jaanus Aviste,
tel. 5288312.
8. piirkonna külad: Terikeste,
Võõpste, Lääniste, Kõnnu, Võnnu,
Liispõllu, Agali, Ahunapalu, Rõka.
Töövõtja – HABEMIKU TALU, tel.
5066569.
Küsimus võib tekkida, miks ühes
külas teostab lumetõrjet mitu töövõtjat? Siin on lähtutud loogikast, et teenusepakkujal oleks tööde läbiviimine

võimalikult optimeeritud.
Töövõtja on kohustatud organiseerima lumetõrjetöid teedelt hiljemalt 12
tunni jooksul pärast lumesaju lõppu.
Kui küsimusele ei saa vastust või
probleemi ei õnnestu lahendada vastutavate isikute kaudu, palume pöörduda
vallapoolse kordineerija Maanus Ringo
poole, tel. 5089713.
Probleemiks on olnud lumekoristustööde tegemine tiheasustusega
piirkondades. Põhjuseks on majaelanike
autode parkimine avalikuks kasutamiseks mõeldud teele, mille tõttu jääb
tee sõiduosa vaevu 3 meetri laiuseks.
Selline olukord takistab teedel liikumist
ja tee hooldustöid. Automanikel tuleb
leida oma sõiduki parkimiseks kohad,
kus need ei takista lumetõrjetöid.
Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta
ning vältimaks tehnika lõhkumist
ja kraavi vajumist, palume erateede
omanikel tähistada kinnistul paiknevad
teeservad, mahasõidud ja teetruubid.
Tähistada tuleb ka teeservades
olevad väiksemad puud, põõsad, kivid,
aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus
kannatada saada või tehnika lõhkuda.
Kodanikelt ootame koostööd ja
mõistvat suhtumist.
Tõnu Muru
abivallavanem

Kastre valla Haaslava ja Mäksa-Võnnu
veopiirkonnas tõusevad korraldatud jäätmeveo
teenustasud
Kastre Vallavalitsus annab teada,
et alates 1. jaanuarist 2019. a tuleb
Kastre valla elanikel arvestada segaolmejäätmete veo kulude suurenemisega
Haaslava ja Mäksa-Võnnu piirkonnas.
Ragn-Sells AS esitas 07.09.2018.a
Kastre Vallavalitsusele taotluse korraldatud jäätmeveo teenustasude
muutmiseks endise Mäksa-Võnnu (sh.
Järvselja ja Rõka küla) ja Haaslava
veopiirkonnas. Hinnatõusu vajadust
põhjendas ettevõte segaolmejäätmete
käitluskulude kasvuga 80% ulatuses.
Kui 2017. aastal oli parima käitluslahendusena Võnnu ja Mäksa piirkonnas
jäätmete üleandmine Iru Jäätmepõletustehasesse hinnaga 33,50 €/t
(KM-ta), siis alates 1. jaanuarist 2019

on jäätmete üleandmise maksumuseks juba 63 €/t (KM-ta). Haaslava
piirkonnas oli hankehinna pakkumise
ajal parim käitluslahendus Aardlapalu
Jäätmekäitlus-keskus, mille vastuvõtuhinnaks oli 42 €/t (KM-ta), kuid
alates 1. jaanuarist 2019 on kehtestatud uueks vastuvõtuhinnaks 75,18 €/t
(KM-ta). Samuti on võrreldes 2017.
aastal hankesse esitatud pakkumusega
tõusnud kütuse hinnad, keskmise
brutopalk ning on kehtestatud teekasutustasu. Taotluses palus Ragn-Sells
AS, alates 01.01.2019 heaks kiita uued
olmejäätmete teenustasud, milleks oli
Mäksa-Võnnu piirkonnas 16,74 €/m3
(ilma KM-ta) ja Haaslava piirkonnas
10,13 €/m3 (ilma KM-ta).

Kastre Vallavalitsus ei nõustunud
olmejäätmete teenustasude tõusuga
76% ulatuses Haaslava piirkonnas
ning Võnnu piirkonnas 43% ulatuses
ja algatas läbirääkimised olmejäätmete
teenustasude muutmise osas.
Läbirääkimiste tulemusel esisitas
Ragn-Sells AS uue taotluse ettepanekuga kehtestada uueks olmejäätmete
teenustasuks Haaslava piirkonnas 8,90
€/m3 (ilma KM-ta) ja Mäksa-Võnnu
piirkonnas 15,10 €/m3 (ilma KM-ta),
millega Kastre Vallavalitsus nõustus.
Lepingu kogumahult tõuseb jäätmeveo kogumaksumus lepingu perioodil
Haaslava piirkonnas 37% ja Mäksa-Võnnu piirkonnas 17%.
Uued teenuse hinnad alates
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1.01.2019 on kätte saadavad Kastre
valla kodulehelt ning Ragn-Sells AS
kodulehelt (https://www.ragnsells.ee/
hinnakiri/?id=3775)
Vallavalitsus nõustus uute teenustasude
rakendamisega
alates
01.01.2019.a,
kuna
jäätemeveo
hanked, mis on sarnastes piirkondades läbiviidud on kujunenud kohati
märkimisväärselt kallimaks, kui saavutatud kokkulepe. Jäätmeveo lepingu
ülesütlemise korral oleks pidanud vald
korraldama uue korraldatud jäätmeveo
hanke, mille läbiviimise menetluse

KASTRE VALLA
kestvuseks on hinnanguliselt kuni 6
kuud. Vabaturu tingimustes, kuhu
oleksime võinud Ragn-Sells AS kokkulepet mitte saavutades jõuda, on suur
oht, et raskemini läbipääsetavad kohad
jäävad teenindamata ning jäätmeveo
maksumus kujuneks kallimaks ja valla
poolt kontrollimatuks.
Lähtuvalt nimetatud asjaolust
paneme
vallaelanikele
südamele,
et väga oluline on jäätmete liigiti
kogumine ja taaskasutusse suunamine. Keskkonnateadliku tegevusega
vähendame tekkivat segaolmejäätmete

kogust ja maksame jäätmeveo eest
vähem.
Jäätmekulude optimeerimiseks soovitame valida jäätmekogustele vastav
konteineri suurus ja tühjendusgraafik.
Kui majapidamises kasutatakse rendikonteinerit, siis kõigil Kastre valla
korraldatud jäätmeveo klientidel on
võimalik detsembri kuu jooksul tellida
tasuta olmejäätmete rendikonteineri
vahetamine väiksema mahuti vastu.
Tagastatav konteiner peab olema pestud või tuleb tasuda pesu teenuse eest.
Helbe Peiker
keskkonnaspetsialist

Vallavalitsuse istungitel
12.11
- hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine (Kuuse, Murulaane)
- liikluspinnale Uue-Eerika tee uue
kohanime ja ruumikuju määramine
- Lombi katastriüksuse lähiaadressi
muutmine
- Aruaia külas koha-aadressi
määramine ja vaba metsamaa maatükk
nr 17 erastamine
- ehitusloa andmine (Ahunapalu k.,
Vanaveski)
- ehituslubade andmine (Haaslava
k., Hõbepaju 3/Kalda tee 10/Metsanurga k, Oru )
- kasutusloa andmine (Hammaste
k., Nurme)
- riigihanke (viitenumber 201198)
„Kastre valla sotsiaalteenuste keskuse
ruumide renoveerimine“ tulemuste
kinnitamine
- vähempakkumise „Vooremäe Terviseradade hoolduse, heakorra, rajatiste
ja tehnika korrashoiu teenuse pakkumine“ tulemuste kinnitamine
- hooldusteenuse korraldamise toetuse määramised
- sotsiaaltoetuste maksmine vallaeelarvest
- transporditeenuse eest tasumine
- sotsiaaleluruumi kasutusele andmine
- tegevustoetuse maksmine (laste
laagrid)
- vähempakkumise „Sillaotsa kooli
varikatuse rajamine“ tulemuste kinnitamine
- jooksev informatsioon
21.11
- hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine (Kannu, Küüni,
Kruusamäe)
- nõusoleku andmine Päkste külas
Ritso-Paabo (18502:003:0160) katast-

riüksuse jagamiseks ning tekkivatele
katastriüksustele lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine
- Eerika tee järgi katastriüksuste
lähiaadresside muutmine
- detailplaneeringu algatamine ja
planeeringu koostamise tingimuste
kinnitamine (Ürgoru)
- Agrokeskuse vkt 4 maaüksusel
masuudihoidla
rekonstrueerimiseks
projekteerimistingimuste kinnitamine
- ehitusloa andmine (Veskimäe
külas, Parveotsa vkt 7)
- kasutuslubade andmine (Haaslava
k., Hõbepaju 13 ja 15)
- sotsiaaltoetuste maksmine vallaeelarvest
- hooldaja määramine ja hooldajatoetuste maksmine
- koduteenuse osutamine ja lepingu
sõlmimine
- üldhooldusteenuse kulu hüvitamine
- riigihanke viitenumber 195730
„Kastre valla kohalike teede ja tänavate
talvine hooldus 2018/2019“ hankemenetluse lõpetamine
- riigihanke „Kastre valla kohalike
teede ja tänavate talvine hooldus
2018/2019“ korraldamine
- raha eraldamine tegevus-, sündmus- ja projektitoetusteks
- Võnnu Lasteaed Värvuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
- arutelud ja jooksev informatsioon.
22.11
- riigihanke (viitenumber 202433)
„Elektrienergia ostmine perioodil
01.01.2019 – 31.12.2019“ tulemuste
kinnitamine
28.11
- õigusvastaselt võõrandatud Oru 31
talu maa osaline kompenseerimine

- hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine (Kuuse, Magnuse,
Kunglarahva)
- Kaselaane maaüksusel üksikelamu
ehitamiseks projekteerimistingimuste
kinnitamine
- Roosi vkt 11 maaüksusel üksikelamu rekonstrueerimiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- ehitusloa andmine (Haaslava külas,
Laane tee 2)
- ehitusloa andmine (Sarakuste
külas, Nõukase)
- kasutusloa andmine (Haaslava
küla, Hõbepaju tee 1)
- teenuste hindade kehtestamine
(Priiuse seltsimaja)
- sotsiaaltoetuste maksmine vallaeelarvest
- koduteenuse osutamine ja lepingute sõlmimine
- koduteenuste osutamise lepingu
lõpetamine
- riigihanke „Kastre valla kohalike
teede ja tänavate talvine hooldus
2018/2019“ tulemuste kinnitamine
- Kastre Vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu muutmine
- tegevus- ja sündmustoetuse taotluste mitterahuldamine
- ehitusloa andmine (Võnnu-Hammaste kergliiklustee)
- korraldatud jäätmeveo teenuse
kontsessioonilepingu muutmine Haaslava veopiirkonnas
- korraldatud jäätmeveo teenuse
kontsessioonilepingu muutmine Mäksa
ja Võnnu veopiirkonnas
- arutelud ja informatsioon (Farmbalt OÜ pöördumine).

Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär
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Kultuurikalender
14. detsembril kell 16 Priiuse seltsimajas
Roiu noortekeskuse jõulupidu
15. detsembril kell 19 Võõpste
külakeskuses jõulupidu elava muusikaga.
Lisainfo 5212997
17. detsembril kell 10 Roiu päevakeskuses
väike jõulupidu
17. detsembril kell 15 Priiuse seltsimajas
koduste laste jõulupidu. Kutsetega
17. detsembril kell 18 Võnnu kultuurimajas koduste laste jõulupidu. Kutsetega
19. detsembril kell 17 Võnnu lasteaia
jõulupidu
19. detsember kell 19 Priiuse seltsimajas
Kastre valla õpilaste jõulupidu
20. detsembril kell 16.30 Melliste
Algkool-Lasteaias lasteaia jõulupidu
20. detsembril kell 18 Melliste AlgkoolLasteaias kooli jõulupidu
20. detsembril kell 19 Võnnu
kultuurimajas Võnnu Keskkooli
jõuluetendus „Virtuaaljõuluõhtu“
21. detsembril kell 10 Sillaotsa Koolis
jõulupidu
21. detsembril kell 19 Võnnu kultuurimajas Võnnu kihelkonnakoori jõulukontsert
29. detsembril kell 20 Priiuse seltsimajas
aastalõpupidu ansambliga Justament.
Õhtut juhib Rohke Debelakk. Piletid
saadaval vallamajas hinnaga 15€
30. detsembril kell 17 Kaagveres
hariduskolleegiumi loomemaja 2. korrusel
jõulupidu ansambliga ONU. Osavõtumaks
2€ makstav kohapeal. Lisainfo 5107838
31. detsembril kell 20 Võnnu kultuurimajas aastavahetuspidu ansambliga Audru
jõelaevanduse punt. Õhtut juhib Ado Kirsi.
Piletid saadaval Võnnu teenuskeskuses
hinnaga 15€.
14. jaanuaril kell 18 Mälumängusarja
4. etapp Järvselja külalistemajas
Alates jaanuarist Titaklubil uus kellaaeg
Teisipäeviti kell 13.00 Roiu lasteaia saalis.

Roiu päevakeskuses
7. jaanuaril kell 10.00 tähistame uue
aasta algust!
14. jaanuaril kell 10.00 sünnipäevade
tähistamine
21. jaanuaril kell 10.00 käsitöö
Neljapäeviti kell 17.00 Roiu päevakeskuses
käsitööring.

5
Kastre valla stipendiumi-konkurss
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 2018. 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 2019 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.
Rasmus Toompere
kultuurispetsialist

Kastre Vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu muutmine
Kastre Vallavolikogu kinnitas
21.11.2017 otsusega nr 14 Kastre
Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri
ja teenistuskohtade koosseisu. 06.
märtsil 2018 delegeeris Kastre Vallavolikogu oma määrusega nr 22 Kastre
Vallavalitsusele kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lg 3 alusel
muudatuste tegemise õiguse ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade
koosseisus volikogu kehtestatud palgafondi piires.
Kastre Vallavalitsus arutas oma
28.11.2018 istungil Kastre Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri muutmise vajadusi. Kastre Vallavalitsuse
ametiasutuse struktuuri ülesehitus
ei vasta ootustele ja vajadustele, mistõttu otsustati ametiasutuse sotsiaal-,
majandus- ja arendusosakonnad
ümber struktureerida ja tööülesanded
ümber jaotada.
Kastre Vallavalitsus otsustas, et
avalike ülesannete täitmisel üldistes
huvides osutatava teenuse kvaliteedi
tagamiseks on vajalik muuta ametiasutuse struktuuri alljärgnevalt:

1) sotsiaalosakonnas arvatakse
koosseisust välja Roiu Päevakeskuse
perenaise töökoht ja lisatakse üks
hooldustöötaja töökoht, kelle tööülesannete hulgas on ka Roiu Päevakeskuse
perenaise tööülesanded. Muudatus on
vajalik, kuna päevakeskuse perenaise
töökoormus on oluliselt vähenenud
ja hooldustöö vajadus vallas seevastu
oluliselt suurenenud;
2) majandusosakonna ametnike
suure töökoormuse tõttu lisatakse
osakonda
majandus-spetsialisti
ametikoht. Uue ametikoha loomisega
arvatakse osakonnast välja vanem-majandustöölise ametikoht;
3) arendusosakonna struktuurist
arvatakse osakonnast välja üks kultuuritöö spetsialisti töökoht. Alles jääva
kultuuritöö spetsialisti teenistuskoht
nimetatakse ümber kultuuri- ja kogukonnatööspetsialisti teenistuskohaks.
Kultuurispetsialisti ametikoha nimetus muudetakse kultuuri- ja teabespetsialisti ametikohaks.
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär
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Melliste õpilased 4. - 5. klasside rahvastepalli
finaalis
Novembri alguses rõõmustas kogu koolipere poiste ja
tüdrukute edasipääsu üle rahvastepalli finaalvõistlusele. 23.
novembril kogunesidki Võru Spordikeskusesse tublimad
maakondade eelvoorudes selgitatud rahvastepallurid Võru-,
Põlva-, Valga- ja Tartumaalt, et omavahel finaalmängudes
kohad jagada. Võistluspäeva hommikul selgus, et haigus oli
meilt mõned võistkonna liikmed röövinud ja kehalise kasvatuse õpetajal tuli mõni õpilane vahetult enne bussi väljumist
tunnist asenduseks kaasa haarata.
Meie poiste võistkond mängis koosseisus: Hardi Ernits,
Markus Boisen, Stevel Mägi, Romet Mõttus, Christian Sopp,
Rasmus Suik, Maarjo Boisen ja Kaspar Möller. Poisid saavu-

Poiste võistkond saavutas Võrus I koha. Foto Ave Boisen

tasid I koha. Võistkonna parimaks mängijaks nimetati Hardi
Ernits.
Meie tüdrukud võistlesid koosseisus: Alice Kõiv, Getter
Vetemäe, Hanna-Liisa Mat, Hanna Suik, Lisandra Elming,
Karola Karu, Johanna-Janeli Karjane. Tüdrukud saavutasid
II koha. Võistkonna parimaks mängijaks nimetati Getter
Vetemäe. Kiitus võistlejatele! Aitäh, õpetaja Tiina Tolmoff ja
Kristin Saua tubli töö eest.
Aile Kilgi
Melliste Algkool-Lasteaia direktor

Tüdrukute võistkond saavutas Võrus II koha. Foto Ave Boisen

Isad ja pojad
Õpetaja: „Juku, kui vana on sinu isa?”
Juku: „9-aastane.”
Õpetaja: „See nüüd küll ei saa võimalik
olla!”
Juku: „Muidugi saab! Enne minu sündi ta
ei olnud ju veel isa!”
Et mehed saavad isaks ikka vaid
peret luues, tähistamegi isadepäeva
Melliste Algkool-Lasteaias perepäevana. Seekordsete tegevuste planeerimisel lähtusime oma selle õppeaasta
eesmärgist: Väärtusta ennast ja end
ümbritsevat. Meil olid külas Kaitseliidu
Tartu maleva mehed, kes tutvustasid
oma varustust ja ka naiskodukaitsjad,
kes õpetasid meile oma kodu kaitsmist.
Mängida sai interaktiivset Lotte loodusemängu, teha naelapilte ja osaleda
kruvikeeramise võistlusel. Lusti ja
elevust pakkus Jänku-Juss, kes õpetas

lapsi prügi sorteerima ning kindlasti ka
erinevad robotid, kelle abil ülesandeid
lahendati. Omal kohal oli ka kohvik,
mis alati oma maitsvate kookide ja võileibadega kostitab. Meil on kombeks,
et isadepäeva paiku toimub ka poiste
nädal. Sel aastal oli hittsündmuseks
MTÜ Mäksa Kolhoosi masinapargiga
tutvumine. Lisaks vaatamisele, saime
ka mudarajal kaassõitjaks olla. See oli
tõeliselt võimas kogemus! On tore taaskord kogeda, et poistele meeldib väga
kokata. Sel korral oli poistega köögis Jänku-Juss isadepäeval. Foto erakogu
Jarrod Young Ameerikast, kellele söögitegemine suureks kireks on. Üheskoos
valmistati poismeeste pitsat. Jarrod
mängis hiljem noortega ka korvpalli
ja igaüks sai vabalt oma inglise keelt
praktiseerida.
Janika Hinto
Melliste Algkool-Lasteaia huvijuht
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4H tegutseb jälle
Melliste Algkool-Lasteaias tegutseb jälle Noorteühing
Eesti 4H klubi. 4H on ülemaailmne noorteorganisatsioon,
mille nimi väljendab meie tegevusi ja eesmärke. 4H on rahvusvaheline lühend neljast H tähega algavast inglisekeelsest

sõnast, mis tähendavad inimese terviklikku arengut. Head/
pea - mõtlemine, Heart/süda - sõbrad, Hands/käed - isetegemine, Health/tervis - elustiil.
Tartumaa piirkonna peamine tegevus toimub laagrites,
lisaks võtame osa üle-eestilistes sündmustest – suvepäevad,
kiidupäev jt. Novembri viimasel päeval algaski Melliste Algkool-Lasteaias Tartumaa piirkonna jõululaager. Meie laagrid
on oluliselt meie noorte nägu, laagri organiseerimisest saavad
osa võtta kõik soovijad. Sel korral oli kavas lõkkeõhtu koos
vorstiküpsetamisega talvises metsas, spordiõhtu, öökino ja
meisterduste maraton. Lisaks muidugi mänge, kokkamist,
söömist ja niisama juttu. Detsembris loeme tibusid ehk
kogume liikmemakse oma liikmetelt ja ootame uusi liitujaid
meie Oraviku klubisse. Liitumistasu on 3 eurot ja järgnevatel
aastatel on aastamaks 2 eurot. Täpsemat infot saab Melliste
Algkool-Lasteaia huvijuhilt: Janika Hinto, janika@melliste.
ee. Lisainfot NÜ Eesti 4H tegevustest saab: www.eesti4h.ee
Janika Hinto
Melliste Algkool-Lasteaia huvijuht

Talvise lõkke ääres. Foto erakogu

Võnnust maailma, maailmast Võndu
Õppeaasta kolmandat kuud alustati
Võnnu Keskkoolis innukalt, oli saadud
sisse juba suur hoog. Traditsiooniliselt
ootas ees Gustav Suitsu sünniaastapäeva tähistamine, kuid kuna sel
õppeaastal on palju osaletud ka lähemal
ja kaugemal toimunud mälumängudel,
olümpiaadidel, viktoriinidel ja võistlustel, oli aus võtta vastutus ja kanda ka ise
mõne suurema sihtgrupiga sündmuse
korraldamise koormat. Pole just tihti
korraldatud meie juures mõnd maakondlikku koolinoorte sündmust.
Veel enne kui jõudis Võnnu Keskkoolis kätte kahe tippsündmuse aeg,
osalesime innukalt väiksema või
suurema esindatusega eriilmelistes
ettevõtmistes. Kui tähestikku kasutada
novembrikuu sündmuste märkimiseks,
kulub see ära tervenisti! Käidud sai
Nõos, Tartus, Tabiveres, Järvseljal ja
Tallinnaski. Esindajaid oli erinevatel
sündmustel kokkuvõttes pea igast klassist. Ja vahel polegi vaja kaugele minna.
Rahvakalendri tähtpäevi tähistasime
omas koolis, turvalisust rõhutavas
üleriigilises helkurkõnni ettevõtmises
tegime tiiru armsa Võnnu vahel. Ka
lastekoor pidas laululaagrit kodukoolis.
Et oli piisavalt käidud ja nähtud,
oli au ja hea meel võõrustada külalisi
lähemalt ja kaugemalt. Kodanikupäeval
kohtus kooliperega Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, maakondlikul

Luulekonkursi ühispilt. Foto erakogu

luulekonkursil „Minu pere ja muud
loomad“ oli külaliseks tuntud sõnaosav
sportlik Margus Konnula ehk Contra.
Temaga oli rõõm töönädalat koos
lõpetada ja hiljuti avatud staadionil 10
000 m rekordjooks maha silgata. On
hea meel, et kui kaugelt juba Võndu on
tuldud, ollakse valmis mitmeteks kohtumisteks ja tegevusteks. Nii õnnestus
Peipsimaa Arengufoorumilt Riigikogu
esimees Eiki Nestor tunnikeseks kooli
külla kutsuda. Ka Gustav Suitsu sünniaastapäevale külla kutsutud vastava
kirjanduspreemia laureaat Aare Pilv lei-

dis aega Võnnus väikesel kultuuriretkel
osaleda.
Oli rõõmus hingedeaeg, millega
lõppes ka I trimester ja väike verstapost
õpingutes sai maha märgitud. Tegime
kokkuvõtteid ja vaatame üheskoos mitte
ainult homsesse, vaid ülehomsesse, sest
unistada tuleb suurelt ja väikesed ideed
nendeni samm-sammult ellu viia. Kooliperel on hea meel, et oleme saanud oma
sündmustele kutsuda külalisi ja olla
soojad vastuvõtjad.
Valdek Rohtma,
Võnnu Keskkooli direktor
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Tartumaa Suurmeistrite nimelised
karikavõistlused Mellistes
Iga-aastasel ja tänavu juba XXXI
korda Mäksa Spordiklubi poolt korraldatud Tartumaa Suurmeistrite nimelisel
karikavõistlusel Mellistes oli seekord
lisaks Eesti tõstjatele osalemas kaheksa
välisklubi Lätist, Leedust ja Venemaalt.
Rõõm on tõdeda, et ka omad sportlased
võitsid esikohti. Naiste kehakaalus kuni
48 kg tegi väga hea võistluse Loore-Lii
Aviste, kes parandas nii rebimises kui
ka tõukamises isiklikke rekordeid 2 kilo
võrra ja sai tulemusega 60 (26+34) kg
tubli IV koha. Koha võrra kõrgemal oli
61 (26+35) kg tõstnud Hanna-Liisa Mat.
Kehakaalus kuni 63 kg tuli võitjaks Mona
Saar 136 (64+72) kg-ga. Kehakaalus
üle 63 tuli teiseks Liisbeth Rosenstein
93 (40+53) kg-ga ja võitjaks Johanna
Haljasorg 123 (51+72) kg-ga. Johanna
tõukamise tulemus on uus Eesti rekord
kehakaalus üle 90 kg. Meeste kehakaalus kuni 94 kg tuli võitjaks Kerto Pärl
246 (110+136) kg-ga. Juba nädal hiljem

võistlesid osad neiud Pihkvas «Power
Cup” nimelisel võistlusel. Lisaks kohalikele tõstjatele olid võistlemas sportlased
kahest Läti spordikoolist ja Novgorodi
oblastist. Võisteldi kahes vanusegrupis,
kuni 15-aastased ja 16- 19-aastased.
Kuna rahvusvaheline Tõsteliit kehtestas
enne tänavuse aasta
maailmameistrivõistlusi täiesti uued
kaalukategooriad, siis see oli meie tõstjatele esimene võistlus uutes kaalukategooriates. Kõik meie osalenud neiud
tulid oma kaalukategooria võitjaks.
Noorema vanuseklassi kehakaalus kuni
45 kg tuli võitjaks Hanna-Liisa Mat 63
/28+35) kg-ga ja kehakaalus üle 71 kg
võitis Johanna Haljasorg 118 (50+68)
kg-ga. Vanemas vanusegrupis kehakaalus kuni 64 kg tuli võitjaks Mona Saar
126 (55+71) kg-ga.
Viktor Korobov
tõstetreener

Abisaadetis
Härmalõnga
hooldekodusse
Teistkordselt on EELK Tartu
Peetri koguduse ja Tartu praostkonna
vahendusel teostunud projekt, mille
tulemusena said Eesti hooldekodud
kingituseks Saksamaalt automaatikaga
reguleeritavad põetusvoodid (turuhind
ühel seesugusel voodil jääb 1000 kuni
2000 euro vahemikku), nende juurde
kuuluvad öökapid, abitehnika hooldajaile ja muud abivahendid. Transpordikulud katsid samuti Saksa partnerid.
2016. aasta suvel said kingituse Pilistvere, Kõpu ja Sangaste hooldekodud.
Seekord jõuab saadetis hooldekodudesse Nõlvaku, Härmalõng ja Piigaste.
3 suurt transportautot saabus Eestisse
12. novembril. Hooldekodule Härmalõng toodi 21 voodit koos lisatarvikute
ja abivahenditega.
Ants Tooming
Tartumaa praost

Võõpste Pereklubi „Noorus“ osales Kodukant
Tartumaa Ühisnädalal
Teate hommikul seda tunnet, kui ööga on kodu jahedamaks muutunud ja teed pliidi alla tuld, teades, et tuba
täitub õige pea mõnusa sooja õhuga. Jah, just see tunne! Vot
samasugune meeleolu valdas meid 25. novembri lõunal, kui
meie kogukonnaköögis pliidi all praksusid puud ja ahju läks
mõnus seene-suvikõrvitsa pirukas, mille Eve Kangur oli oma
nobedate näppudega valmistanud. Ene Pungar valmistas kiiruga muffinitaignat ja Aile Kilgi lõikas veel viimased porgandeid. Vesi hakkas ka lõpuks kraanist voolama, siirad tänud,
Raimond Arolepp! Suure mõnusa laua oli enda valdusesse
haaranud hoopiski Maarjalill & Päevaliblikas, kes ühisnädala
raames tegid oma tööd Võõpste kogukonnaruumides,
mida kõik kohaletulnud jälgida said. Kehakoorijaid valmis
omajagu. Suure saali laudadel ilutses meie kroonika, samuti
kaunistasid laudasid Ene Pungari ja tema tütre imeilus kätetöö ning Melliste raamatukogu endise juhataja Aasa Sule
jõulukaartide näitus. Ja kogu sagimist saatis meie ruumides
tegutsev bänd ALaDuo. Pereklubi külastas ka Kodukant
Tartumaa eestvedaja Külli Pann oma meeskonnaga. Üheskoos sai kooki söödud ja lahedalt juttu aetud. Suured tänud
armsatele külalistele, kelle tee vana koolimaja ruumidesse
tõi ning kes meie tegemiste vastu huvi tundsid. Tänan kõiki,
kes abistasid maja koristamisega ja ürituse läbiviimisega!
Kui Sa meile külla ei jõudnud või soovid meid taas külastada,
siis ootame kõiki jõulupeole juba 15. detsembril kell 19.00.
Maarja Marmor, Võõpste Pereklubi „Noorus“
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Kastre vallas loodi 100 aastat tagasi Kaitseliit
Eesti Kaitse Liit (edaspidi KL) loodi
11. novembril 1918. KL ülesandeks oli
avaliku korra ja julgeoleku tagamine;
riigivarade ülevõtmine maalt lahkuvatel sakslastelt; võitlus kuritegevusega
kuni politsei ametisse astumiseni;
kohalike enamlaste ohjeldamine;
rahvaväele reservi loomine ning selle
väljaõpetamine; teede, telegraafi- ja
telefonivõrkude, riiklike ladude, vanglate ja valitsusasutuste valvamine jne.
KL astuja andis tõotuse: „Oma eestlase
ausõna ja allkirjaga tõendan, et ma
ennast KL korra alla panen ja tema
eesmärgist kõige suurema hoolega
kinni pean, ning selle eesmärgi kätte
saamiseks valmis olen sõjariistaga välja
astuma.“
Tartus oli KL esimesest korda väljas
20. novembril 1918, kui Raekoja ees
Suurturul peetud rahvakoosolekul
korda peeti. Tartu maakonna KL ülema
leitnant Julius Kuperjanovi käsu 6.
detsember 1918 järgi ”tuleb kõik Tartu
maakonna meessoost elanikud vanuses
25 - 40 eluaastani KL nimekirjadesse
võtta.”
Kastre - Võnnu vallas loodi KL üksus
8. detsembril 1918. Valla protokollist:
„Vallavanem oli täna vallanõukogu
kokku kutsunud, et kohalikku KL-tu
asutada. Nimekirjas olid Joosep Uiga,
Daniel Klaos, August Jalajas, Oskar
Rebane, Aleksander Saar, Kusta Paabu,
August Heido, David Rebane, Johan
Toomis, Karl Ango, Richard Polli,
Johannes Kukk, Jakob Möller, Kusta
Kangro, Jaan Aeru, Peeter Põderson.
KL esimeheks valiti kohalik elanik lipnik Daniel Anni.“
Võnnu kihelkonna kaitseliitlased
olid 20. detsembrini rindel Mooste Rasina - Lääniste joonel, kus neil oli
paar relvakokkupõrget punastega.
Kriimani mõisast pärit kaitseliitlane
Karl Oskar Krull langes lahingus 19.
detsembril 1918. Haaslaval loodi KL
üksus 9. detsembril 1918.
Valla protokollist: „9. detsember 1918 Haaslava valla KL meeste
koosolek. Ilmunud on 38 inimest.
Esimeheks valiti varem sõjaväes teeninud Johannes Eduardi poeg Kitsel,
29 aastat vana, elab Kurepalus pagar
Reinoti majas. Astusid KL-tu August
Kalpus, August Laaber, Johannes Link,
Jaan Kitsel, Johannes Kitsel, Eduard
Reiman, Johannes Meoma, Raimond
Päiv, August Silm, Eduard Meier, Jaan
Grossberg, Gustav Adamson, Georg
Vihm, Johannes Klaos, Voldemar Pihlapuu, Johannes Manglus, Kusta Lätti,
Karl Sild, Johan Soo, Johannes Treial,

Eduard Põderson, Peeter Reino, Gustav
Lukk, Jaan Hiio ja Karl Ratasepp.
Haaslava kaitseliitlased kuulusid
Kambja kihelkonna KL juurde. Lahing
vaenlasega peeti 19. detsembril Liiva
kõrtsi juures ja lahingus osales umbes
20 Haaslava meest.
Mäksal loodi KL üksus 9. detsembril 1918. Pealiku ja asutajate nimesid
ei ole kahjuks teada. 17. detsembrist
1918 ”pani vallavanem Mihkel Reinhold vallanõukogule ette, et KL Mäksa
rühma ülem nõuab petrooleumi staabi
ruumide valgustamiseks. Petrooleumi
ei ole aga mujalt saada, kui hangeldajate käest kalli raha eest. Vallanõukogu
otsustas, et rühmaülem muretseb
valgustuseks petrooleumi ise, vald aga
tasub temale selle jaoks tehtud kulud.”
21. detsembril 1918 hõivasid
punaväed Tartu ja Lõuna-Tartumaa
KL üksused lõpetasid tegevuse. Uuesti
moodustati valdades KL üksused
märtsis 1919. Nüüd arvati KL-tu kõik
16 - 60 aastased meeskodanikud, kes
ei olnud mingil põhjusel sõjaväeteenistusse võetud.
Kastre-Võnnu vallas oli 10. märtsil
1919 arvel 120 I kategooria ja 132 II
kategooria kaitseliitlast. KL üksuse esimene koosolek peeti 11. märtsil 1919
Võnnus „Lõokese“ seltsimajas. Koos oli
88 meest ning rühmaülemaks määrati
Jaan Treimann ja abiks Hermann
Rässa. Võnnu rühmal olid osakonnad
Kurista mõisas (jaoülem kooliõpetaja
Eduard Sõõru), Hammastes (jaoülem
Elmar Kadaja), Võnnus (jaoülem kooliõpetaja Peeter Hansing), Terikestes,
Võõpste (jaoülem August Aljak) ja
Peravallas.
Kastre-Võnnus oli viis vahipunkti.
1) Peravalla Sääsna tee peal, kus
karauulis iga päeva kaks meest; 2) Terikeste koolimaja ja sepikoja ümbruses,
kus iga päev väljas üks mees; 3) Kastres
Emajõe ääres iga päev kaks meest; 4)
Kikka kõrtsi ümbruses on iga päev
kaks meest; 5) Võnnus kiriku ja Suitsu
kõrsi juures iga päev kaks meest.
Haaslava vallas taasloodi KL rühm
12. märtsil 1919. Rühmaülem oli
Johannes Kitsel (teenis 1914-1917
tsaariväes 4. Armee automobiiliroodus) ja abi Johannes Tõnisson (kindral
Aleksander Tõnissoni vend?, saabus
hiljuti Saksamaalt sõjavangist).
KL kolmemehelised karauulid seati
alates 13. märtsist üles Haaslava parve
juurde, Aardla külasse, Uniküla teeristi ja Roio kõrtsi juurde. 26. märtsil
lisandus valvepost Haaslava vallamaja
juures. Roiu-Päkste tee peal oli kahe-

meheline liikuv patrull.
Mäksa vallas oli 12. märtsil 1919
arvel 162 I kategooria ja 117 II kategooria kaitseliitlast. KL rühma ülemaks
määrati Julius Kuus ja abiks kohalik
kooliõpetaja lipnik Abel Lepassaar.
Patrullimas käidi Kaagvere parve
juures, Poka mõisas, Sarakuste mõisas
ja Mäksa mõisas.
Kui mujal taotles vallavalitsus
ametnike teenistusest vabastamist,
siis Mäksal olid vallavanem Mihkel
Reinhold, abivallavanem Jaan Reino
ja vallasekretär August Braunbrück KL
liikmed ja käisid koos teistega võrdsetel alustel patrullis.
Ajaliselt loodi meie praeguses koduvallas KL kõige esimesena Läänistes
(kuulus tollal Ahja valda) 6. detsembril
1918. Ahja valla KL ülemaks oli Daniel
Nagel Läänistest.
KL taasloomisel 21. märtsil 1919
olid Ahja rühmas järgmised Läänistes
kaitseliitlased: rühma pealik Daniel
Hindriku poeg Nagel, 30 aastat
vana, põllutööline; Karl Arik, 17,
päevatööline; Karl Aljak, 57, taluperemees; Johannes Avik, 18, talutööline;
Aksel Aljak, 18, talutööline; Johan
Theodor George, 41, põllutööline;
Rudolf Häidesk 38, talurentnik; Daniel
Ivanthal, 42, rätsep; Jaan Joonas, 43,
põllutööline; Peeter Kure, 30, talutööline; Oskar Klaosen, 47, talutööline;
Kristjan Klaosen, 52, põllutööline;
Oskar Kooskord, 43, talutööline; Juhan
Kops, 54, väikekoha rentnik; Kristjan
Lipson, 52, taluperemees; Gustav
Mooses, 39, kingsepp; Juhan Nagel, 50,
taluperemees; Valter Nagel, 28, taluperemees; Rudolf Nagel, 18, talutööline;
Aksel Nagel, 20, talutööline; August
Nagel, 21, talutööline; Juhan Plaks, 53,
talurentnik, puusepp; Gustav Plaks,
45, taluperemees; Hindrik Rooma, 41,
taluperemees; Gustav Sotnik, 28, tisler;
Joosep Saarva, 44, taluperemees; Jaan
Saarva, 44, taluperemees; Leonhard
Saarva, 20, talutööline; David Saarva,
53, taluperemees; Peeter Valdman,
50, talurentnik, metsavaht; Johannes
Vares, 18, põllutööline; Ernst Viira, 16,
talutööline; Joosep Viira, 41, taluperemees; Viido Ziugand, 54, taluperemees.
KL valvepost oli Lääniste parve
juures ja korraga oli valves kaks relvastatud meest.
Taivo Kirm
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Novembrikuu Roiu noortekeskuses
Novembrikuu möödus Roiu noortekeskuses väga
kiiresti: meisterdasime mardimaske, helkivaid ehteid,
cd-plaadi ümbriseid, kõrvarõngaid ja kokandusringis
tegime juustuga kaeraküpsiseid, peekoniga ahjukartuleid, pasta bologneset ja kirjut koera. Laste seas on
väga populaarne lima tegemine, mida teeme tulevikus
kindlasti veel. Novembri lõpus oli üle-eestiline helkurkõnd, millest võtsid ka meie noored osa. Helkureid
sai jagatud viiekümne ringis ja inimesed olid nii tänulikud ja premeerisid lapsi kommipakkidega, mis andis
innustust helkurkõndi jätkata. Novembris hakkasime
meisterdama vaprusehelmeid, mis on mõeldud onkoloogiliste haigustega laste raviprotsessiga toimetuleku
toetamiseks. Nende helmeste abil saavad haiglas ravil
olevad lapsed rääkida oma lugu, mida on saavutanud,
mida läbi elanud ja millist vaprust ülesse näidanud. See
aitab vähendada kaost ja hirmu, mille saadud trauma
talle tekitada võib. Läbi nende helmeste meisterdamise
õpivad lapsed toetama abi vajavaid inimesi. Detsembrikuus on meil plaanis minna futuruumi ja pidada ära
üks tore jõulupidu Priiuse seltsimajas 14. detsembril.
Kohtumiseni Roiu noortekas!
Merili Tomikas
Roiu noorsootöötaja

Heategevuslikud vaprusehelmed. Foto Merili Tomikas

Järelsõna Koidulale
Jah, see oli Koidula tegemise aeg. Ilus aeg nii mulle, Jakobsonile kui kogu Kurepalu Rahvateatri rahvale. Ja meil on suur
rõõm, et Koidu rahvas Kastre vallas meie näitemängu rohkearvulise vaatajaskonnana sellise südamesoojuse ja hea järelkajaga vastu võtsid. Kes mäletab, see mäletab! Kes ei mäleta,
sellele tuletame ehk suvel veel ennast lavalaudadel meelde.
Loodame, et innustasime varjatud talente publiku hulgast
samuti Kastre vallas teatrit tegema. Oleme tänulikud neile,
kes võtsid vaevaks toetada etendust juba enne selle valmimist:
Tartumaa Omavalitsuste Liit, Kastre Vallavalitsus, Recander
OÜ, Uniro OÜ, Metsahaldus.ee, Hanso MK OÜ, Uus- Kiivitaja
OÜ, Emedor OÜ, Neumann Stuudio OÜ, Meelis Pärn, MTÜ
Kurepalu külaselts Priius.
Veel oleme tänulikud abi eest Teile: Kairi Kell – projekt toetusrahale; Elmet Neumann – helitehnika ja
valgustus; Mari Sults, Hille Reinvald, Gertrud Pleksner, Liis
Raag – grimm ja soengud; Ando Persidski ja Liis Raag – plakati
idee ja teostus. Täname ka Teid, kes Te laenasite etenduse
eheda õhustiku edasikandmiseks laval oma emotsionaalselt
väärtuslikke esemeid rekvisiitideks: Piret Pleksner, Taivo
Kirm, Valentina Pleksner, Uko Rahusoo, Lasse Suislepp.
Täname moraalse toe ja abi eest: Ants Laugma, Tiina Kaha,
Tiia Kerge, Ülle Seire, Rasmus Toompere, Tiit Kruusement.
Täname südamest ka kõiki neid pealtvaatajaid, kes poetasid
oma rahalise panuse Võnnu etendusel korjanduspurki ning
vabandame kõikide nende pealtvaatajate ees, kes Kurepalu

etendusel soovisid oma toetuspanust anda, kuid rahvateater
polnud selleks valmistunud. Täname Teid selle toetussoovi
eest veel ja veel.
Lõpp.
Kõik.
Kohtumiseni.
Lydia.

nr.

14detsember
2018
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Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem
ja hetkel ei õpi,
siis tule osalema TASUTA prak�lisel KOOLITUSEL

“Samm tööellu ̶
minu võimalused ja valikud”

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu
kohta ning julgust teha häid valikuid. Koolituse
(kokku 130 tundi) osad on:
1. E�evalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal
4. Tööõigus
5. Arvu� tööotsingul
6. Tööklubi

Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta
karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda
tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on
tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.

INFOTUND koolituse kohta 09.01.2019 kell 12.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 52 654
88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Kastre
Vallavalitsuse toel
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Melliste Algkool-Lasteaia jõulupeod

“Mängult on päriselt”
neljapäeval 20.12.2018
kell 16.30 lasteaia jõulupidu
18.00 kooli jõulupidu
Esinevad printsessid ja printsid,
hundid ja nukitsamehed
Kavas on etteasted
Eesti kinoekraanidelt ja
teatrilavadelt
Vaheajal avatud kohvik

Sünnid:

KRISTOFER ELMING		

13.11.2018

GENNERTH-GEERT SCHNEEBERG

13.11.2018

MARK NILOV		

19.11.2018

JOHANNES KRABI		

22.11.2018

BRIT BERTING		

24.11.2018

MIHKEL KASK		

03.12.2018

Kastre Vallavalitsuse teenuskeskus Pokal
on seoses remonttöödega ajutiselt suletud
kuni 2019. aasta jaanuarini. Sotsiaaltöötajaga kohtumiseks võtke ühendust
telefonil 53439209 või e-posti aadressil
liivi.sepp@kastre.ee
Toimetus vabandab lahkunu HULDA
REHELEM’i lähedaste ees novembrikuises
infolehes avaldatud vale nimekuju eest.
Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Rasmus Toompere
Kontakt: Rasmus Toompere, kultuurispetsialist.
7446520
rasmus.toompere@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 1950
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja
lühendada.

()

Mälestame
SERGEI VEIDENBAUM
03.07.1958 – 16.10.2018
HELLE KIRTSI
07.06.1952 – 12.11.2018
ARVO PÕDER
13.02.1955 – 14.11.2018
ÜLO KANGUR
30.06.1943 – 16.11.2018
JAAN KANDIMAA
01.03.1950 – 30.11.2018
ILMAR KOLK
26.02.1963 – 03.12.2018

