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Kastre Vallavalitsus
pakub tööd
sotsiaaltööspetsialistile

Poka Sotsiaalteenuste
Keskus avab uksed
Pokal asuvas endises Mäksa
vallamajas on lõppemas renoveerimistööd ning peagi hakatakse
värskelt remonditud ruumides
osutama täisealistele hooldust
vajavatele isikutele päevahoiuteenust.
Päevahoiuteenusega
tagatakse päevasel ajal täisealistele
isikutele turvaline keskkond,
võimetekohane loov tegevus ja
toimetulekut toetavad tegevused,
vähendamaks tööealise pereliikme hoolduskoormust ning
andmaks lähedasele võimaluse
tööturule jõuda või ajutiselt
puhata. Päevahoiuteenust osutatakse tööpäevadel hommikust
õhtuni (kl 8.00-18.00) ning teenus on teenuse saajale tasuta. Küll
aga tuleb kliendil või pereliikmel
tasuda lõunasöögi eest. Teenus
sisaldab juhendamist ja abistamist
igapäevaeluks vajalike toimingute
ning hooldusprotseduuride sooritamisel, toitlustamist, abistamist
söömisel,
puhkamisvõimalust,

aktiviseerivatesse tegevustesse
kaasamist, ohutuse ja järelevalve
kindlustamist klientidele ja teisi
toimetulekut toetavaid tegevusi.
Päevahoiuteenust hakkavad osutama kaks tegevusjuhendajat.
Poka Sotsiaalteenuste Keskuse juhi kohale korraldatud
konkursil osutus valituks senine
Võnnu
piirkonna
sotsiaaltööspetsialist Delia Bergmann.
Keskuse juhi tööülesanneteks on
juhtida sotsiaalteenuste keskust,
koordineerida koduteenuse ja
tugiisikuteenuse
osutamist,
arendada pakutavaid teenuseid ja
korraldada keskuse igapäevatööd.
Päevahoiuteenusest huvitatutel palume täiendava informatsiooni saamiseks ja teenuse
taotlemiseks pöörduda Kastre
Vallavalitsuse sotsiaalosakonna
töötajate poole.
Karmen Vetemäe
sotsiaalosakonna juhataja

Kastre Vallavalitsus
võtab tööle täistööajaga
sotsiaaltööspetsialisti, kelle tööülesanneteks
on sotsiaalhoolekandealase töö koordineerimine
ja sotsiaaltöö korraldamine Võnnu piirkonnas
(nõustamine sotsiaalhoolekandelistes küsimustes,
sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine,
abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste
teostamine, andmete esitamine sotsiaalteenuste
ja -toetuste andmeregistrisse STAR, valdkonna
statistiliste andmete kogumine ja aruannete
koostamine, valdkonna haldus- ja õigusaktide
eelnõude koostamine, valdkonna projektitöödes
osalemine)
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltööalane);
• teadmised sotsiaalhoolekande põhimõtetest ja
võimalustest;
• teadmised töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, sotsiaalteenuste ja -toetuste süsteemist ning
riigi- ja omavalitsussüsteemist;
• kogemus asjaajamises ja dokumentide koostamises;
• oskus hoida ja järgida konfidentsiaalsust ja sotsiaaltöö eetikat;
• eesti keele suuline ja kirjalik valdamine kõrgtasemel;
• hea suhtlemis- ja väljendusoskus;
• tööks vajalik arvuti kasutamise oskus (teksti- ja
tabeltöötlusprogrammid);
• B-kategooria juhiload.
Kasuks tuleb:
• erialane kõrgharidus, inglise ja vene keele oskus
suhtlemistasandil.
Omalt pool pakume:
• Vastutusrikast, mitmekesist tööd ja arendavat
töökeskkonda, toetavat meeskonda ja erialaseid
täiendkoolitusi.
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Kandideerimise info: motiveeritud sooviavaldus,
elulookirjeldus (CV), haridust tõendava dokumendi
koopia saata hiljemalt 21. jaanuariks 2019 e-posti
aadressile vald@kastre.ee.
Täiendav info: sotsiaalosakonna juhataja
Karmen Vetemäe, telefon 7446527; 53325912,
e-post: karmen.vetemae@kastre.ee
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Kaasava eelarve hääletusel osaleb 5 ettepanekut
Kaasava eelarve menetluse käigus
esitati 11 ettepanekut, mille seast valis
7-liikmeline hindamiskomisjon välja
viis ettepanekut. Valitud ettepanekud
suunatakse 11. – 25. veebruaril toimuvale rahvahääletusele. Rahvahääletus
viiakse läbi elektroonilises hääletuskeskkonnas VOLIS – link hääletusele ja
muu info avaldatakse Kastre valla veebilehe www.kastre.ee. NB! – hea võimalus
enne EV Riigikogu valimisi kontrollida
oma elukoha andmete korrektsust!
Rahvahääletusel saab osaleda iga
vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht
on Eesti rahvastikuregistri andmetel
hääletuse hetkel Kastre vald. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada
ühe endale meelepärase ettepaneku
poolt. Hääletada saab ainult isiklikult,
hääletamiseks
identifitseeritakse
ennast isikutunnistuse või mobiil-IDga.
Rahvahääletuse tulemusena reastatakse
ettepanekud vastavalt saadud häälte
arvule, alustades enim hääli saanud
ettepanekust. Hääletuse tulemustena
selgunud paremusjärjestuse ja elluviimisele kuuluvad ettepanekud kinnitab
korraldusega vallavalitsus. Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras
rahvahääletuse tulemusena enim hääli
saanud ettepanek. Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objektide
realiseerimise korraldab vallavalitsus
koostöös ettepaneku esitajaga. Ettepanekute juures olevad fotod on illustreerivad.

Esitatud ettepanekud:

Eesti Lennupäevadeks lennundusmuuseumile uus peatrepp
Eesti Lennundusmuuseum on üheks
Kastre valla esinduslikuks ja rahvusvaheliselt tunnustatud suurobjektiks.
Lennundusmuuseumi
peasissepääsu
peatrepp ehitati 10 aastat tagasi EAS-i
toel. Peatrepp on kolmetasandiline,
kahekäiguline ja materjaliks on puit.

Veelkord on saanud kinnistust tõsiasi,
et meie kliimas suure külastajate läbikäigu (23 500 külastajat aastal 2018)
tingimustes ei ole puit pikaajaliselt
vastupidav materjal. Trepp on läbimädanenud, ohtlik ja juba lausa inetu.
Hinnanguline maksumus 15 000 eurot.

Kastre valla koolide ühisprojekt
Kõigi kolme Kastre valla kooli Võnnu, Sillaotsa ja Melliste koolide
juurde rajame olemasolevaid võimalusi
täiendavad õuespordiobjektid. Need
liikuma
kutsuvad
spordirajatised
on avatud kasutamiseks õpilastele,
koolide läheduses asuvate lasteaedade
lastele ning pärast tööd aktiivsete
kogukonnaliikmete
lastele.
Eesmärgiks
on
võimalusterohkemad
kehalise kasvatuse tunnid, aktiivsed
ja liikuma kutsuvad vahetunnid,
nutikalt sisustatud vaba aja veetmine,
õuesõppe võimaluste avardamine ja
mis peaasi - liikumine värskes õhus!
Hinnanguline maksumus 30 000 eurot.

Kurepalu välijõusaal võrkpalliplatsi kõrvale
Uue välijõusaali rajamine praeguse
amortiseerunud treeningplatsi asemele.
Hinnanguline maksumus 20 000 eurot.

Roiu puhkepark
Puhkepark sobiks Roiu kaupluse
kõrval asuvale tühjale maa-alale. Sinna
platsinurka on rajatud juba võrkpalliplats, kuid hulk maad on lihtsalt
kasutamata, suvel küll niidetakse
hoolsalt. Puhkepargis võiksid olla
istumispingid, kõnniteed, liivakast,
mõned atraktsioonid lastele, välitreeningvahendid. Võiks istutada ka
puid-põõsaid eraldusteks. See puhkepark oleks mõnus ajaviitekoht kõigile.
Asukoht on väga hea ja edaspidi saab
seda veelgi täiustada nt. turu kauplemiselauad kaupluse poole. Hinnanguline
maksumus 15 000 eurot

Võnnu madalseikluspark
Võnnu Keskkoolil on valminud
uhiuus staadion, mille rajamise lõppfaasis puhastati staadioniga piirnenud
ja võsastunud metsatukk. Idee on
metsatukk võtta aktiivselt kasutusse
nii kooli, lähedal asuva lasteaia kui ka
kogukonna jaoks. Sinna on võimalik
rajada madalseikluspark, mis sisaldab
12 platvormiga 11 erinevat seikluslikku
mänguelementi ja lisaks õhusõidu
võimalust. Hinnanguline maksumus 18
000.- eurot
Mart Keerutaja
arendusspetsialist
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Aasta 2018 Kastre vallas
arvudes
• 5252 elanikku oli Kastre vallas
01.01.2019
• 75 last registreeriti Kastre vallas
• 7 000 000 eurot oli valla kogueelarve
• 1 432 291 eurot oli sh
investeeringute maht
• 88 ehitusluba anti välja
• 393 õpilast õppis Kastre valla
koolides 01.01.2019
• 251 last käis Kastre valla
lasteaedades 01.01.2019
• 8 km teid sai tolmuvabaks
• 409km-l teostatakse lumetõrjetöid
• 40000 euro eest said
Hajaasustuse programmist toetust
17 majapidamist

Laste ja noorte
tegevustoetused
Kastre vald toetab laste ja koolinoorte tegelemist
erinevate huvialadega ka läbi spordilaagrite, võistluste, konkursside ja esinemistega seotud kulude
(osalise) katmise.
Toetust saab taotleda õpilasele ja kuni 26-aastasele koolinoorele, kes rahvastikuregistri andmetel on
Kastre valla elanik. Vabas vormis avaldus peab sisaldama: 1) informatsiooni vastava ürituse aja, koha ja
maksumuse kohta; 2) maksekorraldus tehtud kulude
tõendamiseks.
Tegevustoetuse taotlemiseks esitab avalduse iga
aasta 20. jaanuariks, 20. maiks, või 20. oktoobriks kas 18-26 aastane koolinoor ise, lapsevanem
või eestkostja. Toetuse taotlus vaadatakse läbi kolm
korda aastas (veebruaris, juunis, novembris) vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni koosolekul. Toetust
võib määrata kuni 50 % taotluse maksumusest, kuid
mitte rohkem kui 100 eurot taotluse kohta. Kui toetuse saaja osaleb ühe kalendriaasta jooksul mitmes
laagris, võistlusel, kontsertesinemisel, siis makstakse
ühe kalendriaasta eest toetust kokku kuni 200 eurot.
Toetusavaldus tuleb adresseerida Kastre Vallavolikogu
kultuuri- ja spordikomisjonile ning saata digiallkirjastatult vald@kastre.ee või tuua valla kantseleisse ühes
eksemplaris paberkandjal.
Rasmus Toompere
kultuuri- ja teabespetsialist

Vallavalitsuse istungitel
06.12
- liikluspinnale Kesktänav ruumikuju määramine
- hoidlapõllu maaüksusel kartulihoidla laiendamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- ehitusloa andmine (Haaslava
külas, Papli tee 14)
- kasutusloa andmine (Haaslava
külas, Kalda tee 12)
- raha eraldamine ühekordseks
toetuseks (Mäksa Maanaiste
Selts MTÜ)
- enampakkumise luhtunuks
tunnistamine (korteri müük)
- sotsiaaltoetuste maksmine
vallaeelarvest
- hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
- tugiisikuteenuse määramine
- avalduse rahuldamata jätmine
(sotsiaal)
- üldhooldusteenusele suunamine
- vähempakkumise luhtunuks
tunnistamine (invatransport)
- arutelud ja informatsioon
(elukoha registreerimise kampaania, Lääniste koolimaja,
personali liikumised seoses
struktuurimuutusega)
13.12
- korraldatud jäätmeveoga liitumisest mittevabastamine
- olmejäätmete valdajate korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks lugemine
- olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemine
- hajaasustuse programmi lõp-

paruande kinnitamine (Arro)
- ehitusloa andmine (Haaslava
külas, Pajusalu tee 26)
- ehitusloa andmine (Sarakuste
külas, Jõekääru)
- kasutusloa andmine (Haaslava
külas, Toominga tee 21)
- kompensatsiooni maksmine
(Hammaste-Võnnu kergliiklustee)
- huvihariduse ning huvitegevuse toetamine vallaeelarvest
- koduteenuste osutamine ja
lepingut sõlmimine
- ehitusloa andmine (Kriimani
külas, Saiba)
- arutelud ja muu informatsioon
18.12
- ehituslubade andmine (Aardla
küla, Pärna/Haaslava küla,
Pargi)
- kasutusloa andmine (Sarakuste
küla, Pärnapuu)
- sundvalduse seadmise menetluse algatamine
- raha eraldamine projektitoetuseks (MTÜ Mäksa kolhoos)
- raske ja sügava puudega lapsele
abi osutamise toetuse maksmine
- avalduste rahuldamata jätmine
(sotsiaal)
- tugiisikuteenuse määramine
- puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramine
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
- elukohateate tühistamine
- arutelud ja informatsioon
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Jõuluvana eriteade
Kodused lapsed ja mujal lasteaedades käivad
eelkooliealised lapsed! Teie kommipakid ootavad Teid
Kurepalus Kastre vallamajas kuni 01.02.2019.
Päkapikk
Täiendav informatsioon: lastekaitsespetsialist Triinu
Limbak, telefon 5883 9722
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Vallavolikogu 18.12.2018 istungil
Võeti
vastu
päevahoiuteenuse
osutamise kord. Määruse eesmärk on
turvalise keskkonna, võimetekohase
loova tegevuse ja toimetuleku tagamine
täisealisele isikule, kes terviseseisundist
ja tegevusvõimest tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes
iseseisvalt toime tulla, samuti teenuse
saaja lähedastele (vanemale/hooldajale/eeskostjale) võimaluse andmine
tööturule jõudmiseks/püsimiseks või
ajutiseks puhkuseks. Päevahoiuteenust
on õigus saada täisealisel isikul, kes elab
üksi, koos pere ja/või lähedastega ning
kellel on hindamisvahendi alusel tuvastatud päevahoiuteenuse vajadus ning
kelle rahvastikuregistri järgseks elukohaks on Kastre vald. Teenust osutab
vallavalitsuse hallatav Poka Sotsiaalteenuste Keskus. Teenust ei osutata statsionaarset ravi vajava psüühikahäirega
või somaatilisest haigusest tuleneva
põetusvajadusega isikutele; sõltuvusprobleemidega isikutele; nakkushaigusi
põdevatele isikutele nakkusohtlikus
perioodis ja isikutele, kelle agressiivne
käitumine on ohtlik teistele teenuse
saajatele ja teenuse osutajale. Teenus on
teenuse saajale tasuta (va toitlustamine
ja hooldus- ja abivahendid).
Muudeti määruse „Sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise kord“ § 9 lg 4
ja sõnastatakse see järgnevalt: „Ühistranspordiga hõlmamata piirkonnas,
kui vahemaa lähima koolini või bussipeatuseni on üle 3 km, makstakse
nimetatud vahemaa läbimise eest
õpilase vanemale sõidutoetust. Toetuse
määramisel lähtutakse lähima kooli või
bussipeatuse ja koduvahelise teekonna
pikkusest. Sõidutoetust arvestatakse
õpilase transportimisel vahemaa eest,
kui õpilane viibib transpordivahendis.
Sotsiaaltööspetsialistil on õigus kontrollida koolikohustuse täitmist. Toetuse
saamiseks esitab lapsevanem taotluse“.
Muudeti Kastre valla eelarvest
makstavate sotsiaaltoetuste piirmäärasid. Muutusega tõsteti õpilaste sõidutoetust ühistranspordiga hõlmamata
piirkonnas. Toetuse uus määr on 0,30
eurot/km ja mitte rohkem kui 150 eurot
kuus. Toetust tõstetakse tulenevalt
muudetud sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise korrast, mis näeb ette, et
toetust makstakse vaid läbitud km eest,
mil õpilane viibib transpordivahendis.
Eelnevalt oli toetuse suuruseks 0,20
eurot/km ja ülemiseks piirmääraks 100
eurot kuus.
Võeti vastu Kastre valla 2018.
aasta II lisaeelarve. Kastre valla 2018.

aasta II lisaeelarvega täpsustatakse
sihtotstarbeliselt laekuvate tegevustoetuste tulusid ja vastavate tegevusalade
kulueelarveid. Samuti paigutatakse
tegevusalade vahel ja tegevusalade siseselt ümber majandamis-ja personalikulud (kuluridade korrigeerimine) ning
täpsustatakse lisaeelarve koostamise
ajaks teadaolevate investeeringuobjektide tegelikke maksumusi. Kastre valla
2018. aasta II lisaeelarve on koostatud
Kastre Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekute, sõlmitud lepingute
ning Kastre Vallavalitsuse raamatupidamise andmete põhjal. Kastre valla
2018. aasta II lisaeelarve võetakse vastu
järgmiselt: 1) põhitegevuse tulud 83
389 eurot; 2) põhitegevuse kulud 959
eurot; 3) investeerimistegevus 216 359
eurot; 4) finantseerimistegevus 3 343;
5) likviidsete varade muutus 304 050
eurot. Lisaeelarvega on võimalik põhjalikumalt tutvuda Kastre valla veebilehe
dokumendiregistris aadressil http://
www.kastre.ee/eelarve-ja-majandusaasta-aruanded.
Toimus Kastre valla 2019. aasta
eelarve esimene lugemine. 2019. aastal
toimub üleminek kassapõhisest raamatupidamisest tekkepõhisele raamatupidamisele. Põhitegevuse tulud on eelarve
projektis planeeritud 7 518 629 eurot ja
põhitegevuse kulud planeeritud kokku
6 770 845eurot. Põhitegevuse tulem
747 784 eurot. Investeerimistegevus
kokku -1 311 710 eurot, eelarve tulem
-563 926 eurot, finantseerimistegevus
kokku -194 856 eurot ja likviidsete
varade muutus -758 782 eurot.
Otsustati seada tähtajatu sundvaldus
Telia Eesti AS-i kasuks. Telia Eesti AS
planeerib rajada Aardlapalu külas valguskaablivõrku, mille realiseerimiseks on
esitanud 01.10.2018 ehitusloa taotluse
nr 1811271/21630. Antud projektiga
rajatakse valguskaablivõrk kõikidesse
planeeringualal asuvatele kinnistutele.
Aardlapalu piirkonnas ei ole kõigil kinnistutel otse juurdepääsu üldkasutatavale
teele, mistõttu ei ole neile kinnistutele
tehnovõrke võimalik rajada ilma naaberelamukinnistuid läbimata. Kinnistutele,
mille kaudu tehnovõrk ehitatakse, oleks
võimalik tehnovõrgu talumise kohustus
seada servituudilepingu (isikliku kasutusõiguse lepingu) sõlmimisega, kuid lähtudes sellest, et antud projekti ehitusalas
on selliseid trassile jäävaid kinnistuid üle
30, on notariaalse lepingu sõlmimine
kõigi nende omanikega praktikas väga
raskesti teostatav, aeganõudev mõlemale
osapoolele ning majanduslikus mõttes

ebapraktiline. Lisaks muudavad isikliku
kasutusõigusega lisanduvad kulud projekti realiseerimise küsitavaks. Vastavalt
asjaõigusseadusele on Telia Eesti AS-ile
kuuluv sidevõrk avalikes huvides ehitatud tehnovõrk, kuna Telia Eesti AS osutab selle kaudu üldkasutatavat elektroonilise side teenust. Ka Aardlapalu külas
ehitatav valguskaablivõrk on osa sellest
võrgust. Vastavalt sama paragrahvi
lõikele 1 tekib avalikes huvides vajaliku
tehnovõrgu või -rajatise suhtes talumiskohustus kinnisasja sundvõõrandamise
seaduses sätestatud korras sundvalduse
seadmisega. Kastre Vallavalitsus algatas
oma 19.10.2019 korraldusega nr 500
„Sundvalduse seadmise menetluse
algatamine“ sundvalduse seadmise
menetluse ja edastas vastavasisulised
teated puudutatud isikutele. Viimane
tähtaega ettepanekute tegemiseks ja
arvamuse esitamiseks oli 12.12.2018. a.
Arvamuse esitasid ainult ühe kinnistu
omanikud. Kuna Telia Eesti AS-il ei
õnnestunud mainitud kinnistu omanikuga kokkuleppele jõuda, jäeti kinnistu
projektist ja käesolevast sundvalduse
seadmise otsusest välja. Telia Eesti AS
(rg-kood 10234957, asukoht Valge 16,
Tallinn) kasuks seati avalikes huvides
tähtajatu sundvaldus Tartu maakonnas,
Kastre vallas, Aardlapalu külas asuvatele
Kurepesa vkt 1, Kurepesa vkt 4, Kurepesa vkt 2, Kurepesa vkt 5, Kurepesa vkt
6,
Kurepesa vkt 8, Kurepesa vkt
10, Kurepesa vkt 11, Savijõe, Liivamäe,
Männi tee L1, Männisalu vkt 8, Männisalu vkt 9, Männi tee 2, Savitööstuse,
Linnu, Leesika, Olivia tee, Olivia tee
2, Olivia tee 6, Olivia tee 8, Olivia tee
4, Palupealse vkt 10, Palupealse vkt 2,
Palupealse vkt 1, Lageda tee, Sepa tee,
Angervaksa, Kadaka tee kinnistutele.
Sundvaldus seatakse otsuses ette nähtud
tingimustel.
Otsustati tunnistati kehtetuks
Kastre Vallavolikogu 24. aprill 2018
otsus nr 44 „Leader-projektitoetuse
projekti „Melliste loodus- ja liikumisrada“ sildfinantseeringu tagamine“.
Otsus tunnistati kehtetuks, kuna enne
sildfinantseerimise otsuse täideviimist
õnnestus MTÜ Mäksa Kolhoosil saada
laenu „Leader-projektitoetuse projekti
„Melliste loodus- ja liikumisrada“
elluviimiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuses. Kastre Vallavalitsus toetas
MTÜ Mäksa Kolhoosi laenuintresside
tasumisega vabaühenduste toetamise
korra alusel.
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär
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Tunnustati Tartumaa vabaühendusi
29. novembril toimunud tänuüritusel Väike-Rakke külamajas kuulutati
välja Tartumaa 2018. aasta maakonna
parim mittetulundusühendus, MTÜ
tegevuse toetaja ning aasta vabakondlane. Lisaks valiti sel aastal ka Tartumaa
Aasta küla. Tartumaa 2018. aasta
mittetulundusühendus on Kõrveküla
maanaiste selts Miina. Sama kategooria
nominentide hulgas oli ka MTÜ Mäksa
kolhoos Kastre vallast.
Tartumaa 2018. aasta vabakondlane
on Triinu Akkermann. Selles kategoorias olid nominentide hulgas ka Villu
Lepikov ja Evelin Avi Kastre vallast.
Villu Lepikov on olnud aktiivne koorivanem, hoidnud Võnnu Kihelkonnakoori
koos. Tänu tema pingutustele püüab
koor jõuda ka 2019. aasta laulupeole.
Lisaks on ta aktiivne nn. vaikiv taustajõud iga-aastasel Võnnu Saunarallil.
Villu on ka Kastre vallavolikogu liige,
valla kultuurikomisjoni esimees. Evelin
Avi on 2018. aastal palju panustanud
oma vaba aega Kastre valla kaugemate
piirkondade kogukondade heaks. Kogu
tema tegevus on suunatud kogukonna

ühtsemaks ja aktiivsemaks muutmisele.
Tema organiseerimisel toimuvad kogukonna, spordi- ja liikumisüritused ja
kaasatakse just lapsi ja noori.
Vabaühenduse tegevuse toetajana
tunnustati Elva vallavalitsust. Kandidaatide hulgas oli üles seatud ka Kastre
vald, kus saadakse aru MTÜde tegevusest ja nende toetamise vajadusest.
Oma ideed ei jõua veel lõpuni lausuda,
kui vald on juba abiks.
Uudsena sel aastal valiti ka ilma
projektita sündinud tegu, et innustada
mittetulundusühenduste eestvedajad
kasutama oma eesmärkide saavutamiseks ka teise viise ja tuua esile, et millegi
ära tegemiseks ei ole tingimata vaja
kirjutada projekti ja kogukonna liikmed
panustavad hea meelega, kui nende
poole pöörduda. Selles kategoorias
tõsteti esile võrdselt kahte tegu ja neid
teinud seltse. Tunnustust leidis Küla
kelmi märgi tegu Rakke külaseltsi poolt
ning Kokora Kandi Külaseltsi
tegevus ja nende Külabörsi käivitamine.
Tartumaa Aasta küla valitakse

Kodukant Tartumaa eestvedamisel iga
kahe aasta tagant. Sel aastal kandideeris
tiitlile kaks väga eriilmelist, kuid samas
võrdväärset küla – Lohkva küla Luunja
vallast ja Kirepi küla, Elva vallast. Tiitli
pälvis sel aastal Lohkva küla Luunja
vallast.
Konkursile Tartumaa Hea Tegu 2018
said enda kandidaadi tunnustamiseks
ja tänamiseks esitada kõik Tartumaa
kohalikud omavalitsused, maakonnas
ja linnas tegutsevad MTÜd kui ka eraisikud. Kokku laekus 37 ettepanekut.
Parimad selgitas välja komisjon, kuhu
kuulusid Kodukant Tartumaa, Tartu
Ärinõuandla, SA Domus Dorpatensise
ja Tartumaa Arendusseltsi esindajad.
Tunnustamiskonkursi
läbiviimist
korraldab Tartu Ärinõuandla, toetab
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Kadri Pau
SA Tartu Ärinõuandla
MTÜ konsultant

Virtuaalsed jõulud infotehnoloogia ajastul
Sellega, et jõulud on või vähemalt
peaksid olema lähedastega koosolemise
aeg, nõustub ilmselt enamus. Mis aga
juhtub siis, kui vanemad on jõulude ajal
tööga hõivatud ja kodust ära ning last
on lohutama jäetud arvuti...
Võnnu Keskkoolis on pikaajaliseks
traditsiooniks tuua jõulude ajal lavale
näidend, mis rõõmustaks kogu kooliperet. 20. detsembril etendunud Krista
Krumbergi näidend „Virtuaaljõuluõhtu“
oli oma sisult väga päevakajaline ja
sügavama sisuga kui esmapilgul paistis.
Poiss Harri jääb jõuluõhtul üksi
koju, sest tema vanemad peavad
minema tööreisile. Harri seltsiliseks
jäävad kass Miisu ja arvuti. Külla tuleb
ka koolivend Martin, kellega koos hakatakse mängima arvutimänge. Kuna jõuluõhtul on „portaalid lahti“, satutakse
arvutimängudest pärit kurjuse jõudude
sekka. Lugu lõpeb siiski õnnelikult, sest
tänu meie eesti mütoloogia haldjatele ja
krattidele saadakse pimeduse ja kurjuse
jõududest jagu.
Võnnu Keskkooli õpilasi oli laval alates algklassi õpilastest kuni abiturientideni. Suur rõõm oli näha kooliperet ühiselt pingutamas, samuti oli esietendusel
saal pilgeni täis toetajaid ja lähedasi.
Võnnu Keskkooli laste ja noorte süda-

Etendus Virtuaalne jõuluõhtu. Foto erakogu

mes on soov teha teatrit, nad on lavaga
sõbrad ja soovivad osaleda - selle eest
kuulub tänu kooli muusika-, draama- ja
kehalise kasvatuse õpetajatele ning
huvijuhile.
Peategelasi mängisid Ken-Cardo
Puustus, Alger Avi, Kirke Ojasaar, Kaspari Belisaar, Keitlin Kitsing, Mattias
Avi, Jaana Otsa, Aide Kiivits. Teistes
rollides osalesid Mona Saar, Joosep
Toom, Hans Erik Jakob Kööba, Gabriel
Avi, Kermo Kannik, Uku Lepikov, Ott
Lepikov, Sandra Kroon, Maria Runno,
Hanna Kull, Helena Kull, Martin Tee,

Liisa Käärma. Hiirekesi mängisid Fredy
ja Mart Purgats ning Karel Laasik ja
kurjuse jõududele andsid vägevust
juurde abituriendid Kert Kaidma, Heiko
Pärl ja Reimo Znamenski 11. klassist.
Etenduses lõid kaasa ka mudilas- ja
lastekoor. Järgmine etendus toimub
16. jaanuaril Võnnu kultuurimajas.
Oodatud on kõik, kellel lugu nägemata.
Südamlik tänu kõigile panustajatele
ja kohtumiseni!
Iiri Saar,
lavastaja
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Noorte stipendiumikonkurss
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. Lisaks soovime ära märkida ja
tunnustada ka noorte treenereid, õpetajaid ja juhendajaid. Seega
palume ka nende nimed ja lühitutvustused dokumentidele lisada.
Tuleviku täheks võib esitada ka gruppe ja kollektiive. Preemia
määramisega tunnustatakse noorte tänaseid edusamme ning
loodetakse nende positiivsele eeskujule valla kultuuri-, hariduse
ja spordielule. Arvestatakse 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.
Avalduse blankett on saadaval http://www.kastre.ee/taotlusvormid-ja-korrad
• Avaldus tuleb esitada 25. jaanuariks 2019 vald@kastre.ee.
Preemiad on rahalised: I preemia 300€, II preemia 200€ ja III
preemia 100€. Preemia laureaadid kuulutatakse välja Eesti
Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel 22. veebruaril
Võnnu kultuurimajas.
Rasmus Toompere
kultuuri- ja teabespetsialist

Kool, kus tähed säravad
Tähed taevas omavad meie jaoks sageli tähendust vaid
pilvitutel öödel, mil nende sära meid lummab, enamasti me
märkame nende olemasolu vaid siis. Meie lavatähed saavad olla
staarid vaid siis kui neid märgatakse. Iga inimese põhivajaduste
hulka kuulub tunnustusvajadus. Et saada tunnustust, peame
olema eelnevalt märgatud. Me kõik tahame olla märgatud.
Kodus on iga laps oma vanematele kõige kallim ja märgatud,
tingimusteta. Kooliteed alustades võib saada laps kogemuse, et
teda koolis eriti ei märgata. Järjest enam saavad koolis oluliseks lapse isikuomadused ja õppeedukus, et saada märgatuks.
Kes on silmapaistvam millegi poolest, seda lihtsalt märgatakse
rohkem. Mida rohkem on lapsi, seda silmapaistvam peab märkamiseks olema. Meie väikse maakooli lapsed saavad lihtsalt
palju rohkem tähelepanu ja seepärast ongi tulemused paremad. Olulisimad ongi laste enesekindlus, usk endasse, loovus,
julgus katsetada ja luua. Meie laste loomingut ja loomist võite
kohata looduskalendris, piparkoogi pakendil, kunstinäitustel,
lavalaudadel, laulupidudel, teleris jne.
Melliste Algkool-Lasteaias on võimalus igal lapsel saada
täheks, sest igaüks on märgatud. Meie väikese kooli südameasi on panna teie tähekesed särama. Kuidas me seda teeme?
Tulge vaadake! Olete oodatud Melliste Algkool-Lasteaia avatud
uste päevadele 31. jaanuaril ja 1. veebruaril ajavahemikul kell
08.15-13.00. Et saaksime sündmust paremini ette valmistada,
on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 25. jaanuariks. Täpsem
info ja registreerimine: huvijuht Janika Hinto, e-post: janika@
melliste.ee või õpetajate toa telefonil: 56 273 360.
Janika Hinto
MAL huvijuht

Tulge valima aasta tegu ja sündmust 2018
Vabariigi aastapäev on sobiv hetk
tänada ja võtta kokku möödunud aasta
tublimad saavutused ning teod. Just
vabariigi aastapäevale pühendatud
kontsert-aktusel tehakse teatavaks
Kastre valla aasta tegu, aasta sündmus.
Lisaks nimetatakse uuendusena ka
aasta vabakond ning pikaajalise panuse
eest antakse üle valla hõbemärgid. Vii-

Kastre valla aasta teo kandidaadid

mased kaks valib volikogu kultuuri- ja
spordikomisjon. Aasta teo ja sündmuse
valivad aga rahvahääletusel vallakodanikud. Hääletus toimub ajavahemikul
21. jaanuarist kuni 31. jaanuarini 2019.
Hääletada saab valla kodulehel või
paberkandjal. Lõika siit lehest sedel välja
ja pane hääletuskasti. Soovitud valikule
tõmba ring ümber. Igal hääletajal on üks

1. Lange kardikeskuse valmimine
2. Võnnu staadioni valmimine
3. Võnnu Keskkoolil uued köögiruumid ja söögisaal
4. Võnnu lasteaia õueala korrastamine ja uus söögisaal
5. Melliste Algkool-Lasteaia renoveerimine
6. Melliste loodus- ja liikumisraja valmimine
7. Võnnu raamatukogul uued ruumid
8. Sillaotsa Koolil uued tualett- ja käsitööruumid
9. Sillaotsa Kooli lasteaias avati 6. rühm
10. Tolmuvabaks sai 6 kilomeetrit valla teid
11. Kiire Interneti jõudmine Haaslava ja Aardlapalu küladesse
12. Lennundusmuuseumi jõudis uus inglise hävitaja Harrier
13. Keskustesse paigaldati 4 uut mänguväljakut
14. Uus kogukonnaköök ja disc-golfi rada Võõpstes
15. Lääniste külamaja uuendamistööd
16. Muu (Täpsusta) ……………………………………………..

Kastre valla aasta sündmused
1. Tigase Karikavõistlused rallisprindis
2. Võnnu saunaralli

hääl. Kui hääletate ka elektrooniliselt,
loeb pabersedelile märgitud hääl. Hääletuskastid asuvad Kurepalus Kastre
vallamajas, Roiu raamatukogus, Melliste
raamatukogus, Võõpste raamatukogus,
Võnnu teenuskeskuses.
Rasmus Toompere
kultuuri- ja teabespetsialist

3. Jüriöö orienteerumine ja mihklijooks
4. Haaslava Meestelaulupäev
5. Eesti Meistrivõistluste etapp motokrossis
6. Perepäev lastekaitsepäeval Kaagveres
7. Eesti Lennupäevad Langel
8. Jaanituli Käbitare platsil
9. Meie küla mängud Kaagveres
10. Kastre pargipeod
11. Issaku leibkonnapäev
12. Tartumaa suurmeistrite KV tõstmises Mellistes
13. Rahvateatri etendus Koidula
14. Jõuluetendus „Virtuaaljõuluõhtu“
15. Kurepalu perepäevad ja advendilaat
16. Sulle-Mulle vanavaralaat
17. Võnnu Kaera-Jaani võistutantsimine
18. Rotax Nordic Challenge etapp Lange kardirajal
19. II Kurepalu Bluus
20. Muinastulede öö Mellistes
21. Muu (täpsusta)……………………….
Hääletaja nimi.................................
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Kultuurisündmused
16. jaanuar kell 12.40
Võnnu kultuurimajas Võnnu
keskkooli jõuluetendus
„Virtuaaljõuluõhtu"
20. jaanuar kell 10.00
Tigase rallirajal Tigase KV
2019 IV etapp
25. jaanuar kell 19.00
Võnnu kultuurimajas
Taliharja simman kapelliga
Lustre
27. jaanuar kell 12.00
Vooremäe terviserajal Kastre
neliku 1. etapp „Suusatrall“
29. jaanuar kell 20.00
Võnnu kultuurimajas
mängufilm „Lõbus perekond“,
täispilet 5€, sooduspilet
(õpilane, pensionär) 4€
02. veebruar kell 10.00
Tigase rallirajal Tigase KV V
etapp
04. veebruar kell 10.00
Roiu päevakeskuses külas
Riigikogu esimees Eiki Nestor

10. veebruar kell
15.00 Maarjamaa
Hariduskolleegiumi
loomemajas Kaagvere
külaelanikel külas vallavanem
Priit Lomp
11. veebruar kell 10.00
Roiu päevakeskuses külas
Riigikogu liige Maarika
Tuus-Laul
11. veebruar kell
18.00 Priiuse seltsimajas
Mälumängusarja V etapp
16. veebruar kell 13.00
Võnnu V Saunaralli
17. veebruar kell 11.00
Melliste järve ääres Melliste
Kalapüügivõistlus
18. veebruar kell 10.00
Roiu päevakeskuses külas
vallavanem Priit Lomp
22. veebruar kell 18.00
Võnnu kultuurimajas EV 101
kontsert-aktus

05. veebruar kell 19.30
Võnnu kultuurimajas
„Kohtumine külalisega“,
külas Riigikogu esimees Eiki
Nestor

24. veebruar
Vabadussõja
monumentide juures
austusavaldamise
tseremooniad

10. veebruar kell 10.00
Tigase rallirajal Tigase KV VI
etapp

NB! Titaklubi Roiul lasteaia
saalis nüüd uuel kellaajal T kl
13.00

Tõstjate tegemistest
Meie
tõstjad
võistlesid
aasta lõpus kahel võistlusel.
Esmalt Valgas Eesti juunioride
meistrivõistlustel. Neidudel oli
kavas kolm kaalukategooriat.
Kehakaalus kuni 59 kg oli meilt
kaks võistlejat. Kuna võistlus
oli tõstetud kilode peale, siis
meie noored ja 41 kg kaaluvad
tüdrukud sel korral medalile ei
tulnud. Hanna-Liisa Mat tõstis 67
(29+38) kg ja sai sellega V koha.
Tema kogusumma tulemus on
uus Tartumaa noorte, juunioride
ja
täiskasvanute
rekord
kehakaalus kuni 45 kg. Väga hästi
võistles ka Loore-Lii Aviste, kes
püstitas uued isiklikud rekordid ja
tulemusega 62 (27+35) kg sai VII
koha. Kehakaalus kuni 64 kg tuli
võitjaks Mona Saar 129 (58+71)
kg-ga. Kehakaalus üle 64 kg tuli
teiseks Johanna Haljasorg 119
(51+68) kg-ga.
Teiseks võistluseks oli Tartus
Eesti võistkondlikud meistrivõistlused. Sel aastal oli formaat
selline, kus neljast võistlejast
läks kirja kolm parimat tulemust. Meie meeskonnas tõstsid
Jaan Korobov kehakaalus kuni
73 kg 170 (75+95) kg, Kerto
Pärl kehakaalus kuni 96 kg 248
(108+140) kg ja Tambet Ereline

samuti kehakaalus kuni 96
kg 233 (103+130) kg. Tambet
parandas seejuures isiklikku
rekordit rebimises ühe ja tõukamises 4 kilo võrra. Võistkondlikult saadi kaheksa meeskonna
konkurentsis viies koht. Meie
naised võistlesid seekord edukamalt. Hanna-Liisa Mat püstitas
nii rebimises (31 kg), tõukamises
(39 kg) kui ka kogusummas (70
kg) uued Tartumaa rekordid
kehakaalus kuni 45 kg. Reelika
Põdersoo tõstis kehakaalus kuni
64 kg 105 (46+59) kg. Samas
kehakaalus tegi hea võistluse
Mona Saar, kes rebis 65 kg,
tõukas 77 kg ja sai kogusummaks
142 kg. Rebimise ja kogusumma
tulemus on uued Eesti kuni
17-aastaste noorte ja juunioride
rekordid. Kehakaalus üle 87 kg
tõstis Johanna Haljasorg 127
(55+72) kg. Kogusumma on uus
Tartumaa noorte, juunioride ja
täiskasvanute rekord. Naiskondlikult saadi II koht. Seejuures
tulid kõik kolm auhinnalist kohta
Tartumaale. Võitjaks tuli Jõud
Junior ja kolmandaks Crossfit
Tartu. Neljas Tartumaalt pärit
naiskond Tartu Ülikool oli viies.
Viktor Korobov
tõstetreener

Kastre vallas käivitub valla terviseja spordiürituste sari Sportlik nelik
27. jaanuaril saab avalöögi Kastre
valla tervisespordi sari „SPORTLIK
NELIK“. Juba õige varsti teeme algust
tervet kalendriaastat hõlmava tervisespordiürituste sarjaga, mis viib osalejad
Kastre valla looduskaunitesse paikatesse. Üritustesari on mõeldud kõigile
neile, kes tunnevad liikumisest rõõmu
ja soovivad üheskoos pere ja sõpradega
aktiivselt aega veeta. Sarja „Sportlik
Nelik“ mõte on pakkuda tervisespordi
harrastajatele kerget sportlikku väljakutset ja olla abiks regulaarse tervisespordi
harjumuse kujundamisel. Sarjas saab
kaasa lüüa nii individuaalselt kui ka
tiimina ning igaüks saab raja läbida talle
sobivaimas tempos. Lisaks on etappidel
üles seatud distantsid, kus soovijad
saavad auhinnatud raja läbimise kiiruse

alusel. Kõigile osalejatele on garanteeritud tervisesepordist saadav hea energia!

“SPORTLIK NELIK“ etapid
• Suusatrall – 27. jaanuar Vooremäe
• Jüriöö orienteerumine – 21. aprill
Võnnu
• Rattamatk – 20. august Melliste
• Mihklijooks – 29. september Võnnu
Kõigi suusasõprade rõõmuks on
Sportliku Neliku avaetapiks „Suusatrall“,
mis toimub Vooremäe suusaradadel jaanuari viimasel pühapäeval (27. jaanuar)
algusega kell 12.00. Lisaks avatud rajale
toimuvad ka ajavõtuga võistlusdistantsid, kus kõik soovijad saavad läbida

ettevalmistatud raja elektroonilise ajavõtuga. Koostöös Suusabussiga pakume
võimalust laenutada suusavarustust
ja kõige pisematele on üles seatud
vigursuusarada, kus juhendaja abil on
võimalik saada väärt nõu suusatehnika
õppimisel. Õige pea saate tutvuda juba
esimese etapi juhendiga, kust leiate
informatsiooni ajakava, distantside,
registreerimise, tegevuste jm kohta!
Olete kõik väga oodatud osalema!
Riina Vals
Sillaotsa Spordihoone juhataja
kohusetäitja
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MTÜ Mäksa kolhoos 2018.a töövõitude aruanne
2018. aasta algas nagu aasta
ikka, kolhoosi kollektiivi jaoks
üsna rahulikult. Peamiselt ehitati
ja remonditi tehnikat. Mai alguses
korraldati talgud Melliste loodusja liikumisraja ehituse ettevalmistamiseks. Projekti toetus saadi
Leader meetmest ja omaosalusega
toetas Kastre vald. Ehitustööd
lõppesid septembris ning Melliste loodus-ja liikumisrada avati
novembris.
Lisaks on tegeldud töökoja Mäksa kolhoosi masinad võistlustules. Foto: erakogu
ehitusega. Noorte tehnikahusõidetud rehvi, üks õlituseta jäänud mootor
viringi tarbeks on kirjutatud kokku kolm
ja vett täis käigukast. Lõpptulemusena siiski
projekti. Töökoja soojustusmaterjali ja
neljas ja kuues koht.
juurdepääsutee rajamiseks vajaliku kruusa
Juuli keskel käisid need samad autod
soetamist rahastas Kohaliku Omaalgatuse
Lätis Signals EM Trophy võistlusel, mis oli
Programm. Mõned päevad enne jõule
ühtlasi EAL Eesti 4×4 Off-Road ringraja
lõpetati
töökoja põranda ehitustööd.
karikavõistluste teine etapp. Truck Norrise
Ka põranda ehituseks vajaliku materjali
võistkond saavutas kolmanda koha. Nunnu
soetamist rahastas KOP. Projektide omaosajäi rohkete remondipeatuste tõttu eelviimalustega toetas Kastre vald. Kolmas projekt,
seks (7.). Peamiselt kulutati väärtuslikku
mis hõlmab töökoja sisustuse soetamist
võistlusaega vastu kändu kõveraks sõidetud
tehnikahuviringi tarbeks on Tartumaa Arenvelje taastamiseks.
dusseltsi poolt heaks kiidetud ja ootab oma
Juuli lõpus toimus EAL Eesti 4×4 Offjärge 2019. aasta alguses.
road karikavõistluste neljas etapp. Võistluste
12. mail korraldati võistlus „Kevadkünd
staap asus Ahjal, ent osa võistluse etappe
2018“. Eelnevalt korrastati, märgistati ja
toimus ka Kastre vallas. Võistluste proloog ja
kujundati ka pisut ümber kolhoosi treeringrajasõit toimusid kolhoosi treeningrajal.
ningrada. Üritusel oli nii osavõtjaid kui
Augusti alguses osaleti Nõo vallas
pealtvaatajaid. Mai lõpus tutvustati kolhoosi
Lagujal toimunud heategevuslikul üritusel
võistlusveokeid „Truck Norris“ ja „Nunnu“
Lapsed metsa ja sõidutati suurperedest või
Tartus Raadil toimunud Street.ee hooaja
hetkel majanduslikes raskustes peredest
avaüritusel. Juuni alguses osalesid Truck
lapsi.
Norris ja Nunnu Ridala Offroad’il. TuleAugusti teisel nädalalõpul toimunud
mus oli üsna kesine – kokku kaks puruks

aasta suurvõistlusel Klaperjaht
2018 osales juba kolm kolhoosi
võistkonda. Taas rajale naasnud
Võsakunn saavutas esmakordselt
rajal olnud võistkonnaga kolmanda koha. Nunnul purunes
rehv ja tuli leppida kaheksanda
kohaga, ehkki võistluste keskpaiku oldi veel kolmandal kohal.
Truck Norrisel eemaldus kolmanda ringi alguses mudaauguga
tõsist heitlust pidades käigukasti
küljest vintsi väljavõte ja lõpptulemuseks jäi 13. koht. Kokku oli
stardis 16 võistkonda.
Oktoobris Andsumäel toimunud võistlusel Suure Maasturite Võidusõit osalesid
kõik kolm kolhoosi võistkonda. Üldiselt läks
hästi: Nunnu saavutas teise koha, Truck
Norrise võistkond viienda ja Võsakunni
võistkond seitsmenda koha. Lisaks oli rajal
veel üks Kastre vallast pärit võistkond
Hanso MK. Ehk siis pea veerand kolmeteistkümnest rajal olnud võistlusautost pärinesid
koduvallast.
EAL Eesti 4×4 Off-Road ringraja karikavõistluste koondtabelisse said tulemuse
kirja kokku 17 võistkonda. Kui hooaja
kokkuvõttes punktid kokku löödi oli Nunnu
kolmas, Truck Norris kuues ja Võsakunn
kaheksas. Aasta jooksul on suurenenud ka
kolhoosi kollektiiv. Oleme jätkuvalt avatud
koostööks ja ootame kolhoosi kollektiiviga
liituma tegusaid ja nägusaid ümbruskonna
off-road spordi harrastajaid.
kolhoosi juhatus

Võõpste Pereklubi aastal 2018
Armsad Võõpste Pereklubi liikmed,
meie sõbrad ja toetajad! Üks aastaring ongi
saanud läbi. Sel aastal sai Võõpste Pereklubi
18-aastaseks. Palju õnne meile – oleme
jõudnud täisikka. Minu ellu on Pereklubi
kuulunud vahelduva eduga juba nii mõnedki
aastad, peamiselt üritustel osalemisega.
Eriliseks teeb Võõpste Pereklubi asjaolu, et
siia kuuluvad kõik inimesed. Jah, ka sellised
perekonnad, kelle leibkonda kuulub vaid
üks inimene või kelle lapsed on kodust juba
lahkunud või kelle lapsed on alles tulevikuplaanides.
Kui mind 9 kuud tagasi juhatuse liikmeks valiti siis, ei kaalunud ma kaua, kuna
Võõpste Pereklubi usub ja innustab inimesi.
Siin saan ma olla see, kes ma päriselt olen
ning kõik austavad ja peavad üksteisest lugu.
Võõpste Pereklubi teeb seda, millesse usub
ja usub sellesse, mida teeb.
Jõulud ja aastavahetus on just selline
imeline aeg, mil saame teha läinud aastast
kokkuvõtted. Võõpste Pereklubi on olnud

harjumuspäraselt töine. Meil on toimunud
traditsioonilised üritused: vastlapäev Otepääl tuubitamisega, spordipäev koos EV100
raames ehitatud keksukasti avamisega, sünnipäev Tartu Loodusmajas ja jõulupidu täismajale koos ansambliga Vivalavita. Mõnusat
meelelahutust meie jõulupeol pakkusid ka
Mafalda ja Loreida.
Kuid see pole veel kõik! Sellel aastal kirjutas Eve Kangur koos abilistega kaks väga head
projekti, millele saime rahastuse. Täname ka
Kastre Vallavalitsust meid toetamast! Meil on
nüüd meie oma köök, kus esimesed pannkoogid valmisid juba mai alguses ja pirukas alles
mõned nädalad tagasi. Talgupäeval kogunes
siia majja suur hulk vabatahtlikke, kes terve
maja peal ringi siblisid nagu sipelgad. Talgupäevale eelnes palju ehitustöid. Minu jaoks
oli nii uskumatu, kuidas me kõik koos selle
valmis saime.
Juuli keskpaigas toimus meie hoovis
teatrietendus
„Mikumärdi“.
Pereklubi
toimetas kohvikus, mis läks väga edukalt.

Septembri lõpus toimetasime taas talgukorras - seekord ümber maja, paigaldasime
projektiga saadud disc-golfi raja. Niisiis, kõik
on oodatud aktiivselt rada kasutama. Kes
teab, äkki teeme 2019. aasta spordipäeval
juba isiklikke rekordeid.
Novembrikuu
viimsel
pühapäeval
tegime taas pliidi alla tule ja kogunesime
Tartumaa Kodukant korraldav üritusel
Ühisnädal, mille raames külakeskused avasid oma uksed.
Kõik, mis sellel aastal on Võõpste
Pereklubis ära tehtud, poleks olnud võimalik
ilma inimesteta, kes on leidnud vaba aega
ja tulnud appi. Tahan teid kõiki südamest
tänada. See, mida me täna Võõpste Pereklubis teeme on eeskujuks teistele ja tulevastele
põlvedele. Pidagem meeles, et kõige tähtsam
on perekond ning kõik saab alguse just sealt.
Hinnakem väikseid asju ja nautigem igat

hetke. Head alanud aastat!

Maarja Marmor
Võõpste Pereklubi „Noorus“
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Kastre nime päritolu üle peeti paguluses
vaidlust juba 40 aasta eest
Stockholmis ilmus 1950-1993
Välis-Eesti kultuuriajakiri „Tulimuld.“
Aastatel 1978-1980 vaieldi läbi ajakirja
nelja numbri Kastre nime päritolu üle.
Oponentideks olid Felix Oinas (19112004) folklorist ja keeleteadlane,
Indiana ülikooli professor Bloomingtonist ja Edgar Valter Saks (1910-1984)
kirjanik, Eesti eksiilvalitsuse haridusminister Montrealist. Lehe mahtu
jäämiseks on järgnevate lugude tekste
kärbitud.
„Tulimuld“ 1977 nr 4 professor
Gustav Ränk oma artiklis „Kustaa Vilkuna ja moodne Soome rahvateadus“,
kus Soome akadeemiku 75 juubelil
kirjeldati tema töid, pani kirja järgmise
lause: „Vilkuna leidlikkust kohanimede
seletamisel näitab kõige paremini
meie Emajõe äärse mõisa Kastre nime
tuletamine vanast vene sõnast „koster“,
mis tähendab kindlustust, seal kaitseks
Peipsi järvest Tartu viival veeteel.“
„Tulimuld“ 1978 nr 2: Edgar
Valter Saks „Kastre pole Vene nimi.
„Ajakirjas „Tulimuld“ nr 4, 1977 on
tsiteeritud akadeemik Kustaa Vilkunat
märkusega „Vilkuna leidlikkust näitab
kõige paremini Kastre nime tuletamine vanast vene sõnast „koster“, mis
tähendab kindlust. Kuigi praegu vene
mõjude oletamine on moeks, ei vasta
antud fakt siiski tõsioludele. Poola ja
Rootsi revisjonid 1582-1638 peaks
olema usaldusväärsemad kui oletused.
Poola revisjon (Polnische Akten
1) : 1584 Kastmut(?); 1585 Kastmut;
1586 Stary Kostr (veski) omanik Ans
Kozak (3/4 Poola haagimaad); 1588
Stary Kostr (Allten Thorn), omanik
vabamees Hans Kozak, maksab riigile
20 floriini ja veski eest 5 floriini aastas;
1592 Vana Kostr (?), veski, omanik
Hans Kozak.
Rootsi revisjon 1627: Wehrbeck või
Castor (mõis); veski „zum allten Thorn“
annab 10 floriini; Olden thorne küla,
mölder Tytz vaba ja maksab 20 floriini;
1638 Caster (Kaster).
Paiga nimi oli ilmselt Ordu ajal Allten Thorn – vana torn ja võis olla Ordu
ladinaperioodi esimestel sajanditel
lihtsalt „castrum“- s.t. kindlus, mida see
paik Emajõe ääres ka oli. Poolakeelne
nimi Stary Kostr on otsene tõlge saksa
keelest, nagu ürik näitab. Seega kõne
alla võib tulla Kastre nime algupärana
vaid poolaaegne versioon.“
„Tulimuld“ 1979 nr 1: Felix Oinas
„Kastre nimest. E. V. Saks esitab

lühikese märkuses rea vorme sellest
kohanimest Poola ja Rootsi revisjonide
andmeil ja märgib, et mõisa nimi võis
olla Ordu ajal lihtsalt „castrum“ ehk
kindlus. Nii veetlev, kui E. Saksa seletus meile ongi, ei pea see siiski paika,
Kastre nimi on tõesti vene algupära.
Kastre soomekeelset vastet „kastari“
võrdles juba Elias Lönnrot vene sõnaga
„koster“.
Üksikasjalise
uurimuse
Kastre nime ja selle läänemeresoome
vastete kohta avaldas professor Julius
Mägiste Lundi ülikooli Slaavi Instituudi
aastaraamatus 1949-1950 (ilmunud
1956. aastal), milles ta tõendas nime
vene algupära. Esitame allpool lühidalt
professor Mägiste lühiargumendid.
Mägiste näitab, et Rootsi ajal oli
Eestis kaks kohta tuntud Kastre (Caster) nime all: Vana Castern ehk Oldentorn (iseseisvuse ajal Vana-Kastre) ja
Caster (Hoff) ehk Warbeck (iseseisvuse
ajal Kastre). Vana Kastre oli ehitatud
Tartu piiskoppide poolt kaitseks Vene
rünnakute vastu 13. sajandil, tõenäoliselt endise Eesti linnuse asemele.
Pärast seda, kui see venelaste poolt
1558 purustati, jäeti see maha. Warbecki loss ehitati 14. sajandil. Kastre
nimi esineb Võnnu kihelkonnas ka
sellistes kohanimedes nagu Kastre-Peravalla ja Kastre-Võnnu. Kastre nimele
leidub vaste ingveris ja vadjas kujul
„kastari.“
Mägiste tuletab Kastre ja Kastari
vanast venekeelsest sõnast „kostiru“
(kindlus). Ingeri murdvorm kastari
vastab vene sõna hilisemale kujule
koster ja kastarkka, vene diminutiivile
kosterka. Kuna venelased ei ole kunagi
asunud Kastres siis ei ole võimalik,
et see nimi oleks saadud venelastelt
kohapeal. Sõna on laenatud vene keelset ühe kindlusetüübi tähistamiseks,
mis oli üle võetud vene viikingitelt või
venelastelt.
Kastre kohanime vene päritolu on
heaks kiitnud ka akadeemik Kustaa
ViIkuna, kes on näidanud, et Kastre
ehk Kastari oli nn sulgkindlus, mille
pea ülesandeks oli liikluse kontrollimine. Selle keskseks osaks oli puust
torn, mille ümber ehitati hiljem loss.“
„Tulimuld“ 1979 nr 3: Edgar Valter
Saks „Juba vene viikingid!“
„Loomulikult on härra Felix Oinas
vabadus tõstatada küsimus, et ristirüütlid ei tarvitsenudki muret tunda
Emajõe äärde ehitatud Kastre lossile
nime andmisega, kui kasutasid ladina-

keelset sõna „castrum“ (loss). Sel paigal
võis juba varem olla samakõlaline eesti
nimi. Võõrastav on, et too algupäraselt
laenatud eesti nimi olla laenatud arenemisel eestlastelt tunduvalt maja jäänud vepslaste-ingerlaste rahvaluulest
või koguni „vene viikingitelt“ (ilmselt
on siin viide Peipsi lodjavenelastele)
ja kõlanud vene algupäras „koster“ ehk
„kostira“. Wiedemann sellist sõna ei
tunne kantsi osas. Vastus aga leidub
siiski Wiedemannis, mitte sõnas „kastar“ vaid sõnas „kast“ – talupoja vangla
ehitus, „kasti panema“ vanglasse
panema. Kast-kasti-casta oli muinas
Eestis kindlustatud asulat, ka vanglat
märkiv mõiste ja ilmselt üsna laialt
käibel. Seega „Kastre“ võis olla juba
enne ordurüütlite tulekut Emajõe läbisõitu kontrolliv kindlustatud kivikants
nimega „kasta“. Rüütlid nimetasid seda
kantsi loomulikult „castrum“. Selle
mõistel ei ole midagi ühist vepsa-ingeri
rahvaluulega, nende „kosteri“ ja veel
vähem „vene viikingitega“.
„Tulimuld“ 1980 nr 1: Felix Oinas
„Veelkord Kastre nimest“. Härra E.
V. Saksaga ei näi meie mõttevahetus
õnnestuvat, sest räägime teineteisest
mööda. Oma kirjutistes näitasin,
et umbes 100 aasta kestel on kõik
teadlased tuletanud Kastre nime vene
kindluse-tähenduslikust sõnast kost(i)
r(u). Kuna vene tähestikku meie trükikodades ei leidu on raske „jer“ ja „jor“
tähti ladina tähestikus edasi anda.
„Vene viikingite“ kohta on isiklik
seisukoht väljendatud mu äsja ilmunud
raamatus „Kalevipoeg kütkeis“. Mainin
selles, et vene muistne ülikusugu peab
põlvnema Eestist ja selle naaberaladelt
Ingerist ja Karjalast. Härra Saks tuletab Kastre nime nimest „kast“, talupoja
vangla ehitus, varasemates ürikutes
„casta“, mis ei kannata aga keeleteaduslikku kriitikat välja. Härra Saks
näib Wiedemanni üldse ülehindavat.
Wiedemanni sõnaraamat on kahtlemata meie sõnavara suur varaait, aga
mitte tühjendav (nagu seda ei saagi olla
ükski sõnaraamat).
Härra Saks oma kirjutises atribueerib Mägiste ja Vilkuna seisukohad
minule. Teadlane, kes soovib Kastre
nime kohta uut seisukohta avaldada,
peab minema tagasi Mägiste ja Vilkuna
uurimuste juurde ja neis avaldatud väited ja faktid kõigepealt kummutama.“
Taivo Kirm

Jaanuar 2019
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Aasta naine 2018 valimine
Mäksa Maanaiste Selts korraldab Kastre valla „Aasta naine
2018“ valimise. „Aasta
naine 2018“ konkursile võivad kandidaate esitada kõik
valla elanikud, seltsid, ettevõtted, asutused või ühingud.
Konkursi kandidaatidelt eeldame aktiivset elulaadi, positiivset
ellusuhtumist, silmapaistvust mingil alal. Ettepanekuid „Aasta
naine 2018“ kandidaatide tutvustuse ja lühikese põhjendusega
saab esitada kuni 1. märtsini 2019 k.a. e-posti aadressile
raililass707@gmail.com. Ettepanekute põhjal valitakse Kastre
valla aasta naine 2018”. Konkursikomisjoni kuuluvad Mäksa
Maanaiste Seltsi juhatus, Kastre vallavalitsuse ja kultuuritöö
esindaja.
Raili Lass
Mäksa Maanaiste selts

KONKURSI AASTA NAINE
2018 REGLEMENT
1. EDUKA NAISE konkurss toimus aastatel 2001-2017
2. AASTA NAISE konkurss toimub alates 2018. aastast.
3. AASTA NAISE konkursi võitja valitakse ja kuulutatakse välja
eelnenud aasta põhjal (näiteks Aasta naine 2018 valitakse
2019. aastal jne.)
4. AASTA NAISE konkursile võivad kandidaate esitada kõik
valla elanikud, seltsid, ettevõtted, asutused ja ühingud.
5. AASTA NAISE konkursile saab kirjalikult esitada kandidaate
kuni 01. märtsini k.a. Hilisemaid esitusi ei arvestata.
6. AASTA NAISE konkursile esitatud kandidaadi tutvustusel
peab olema kirjas esitatava isiku ees- ja perekonnanimi ning
lühiiseloomustus. Esitamisel peab olema ära toodud ka esitaja
nimi.
7. AASTA NAISE konkursi kandidaatidelt eeldame aktiivset
elulaadi, positiivset ellusuhtumist, silmapaistmist mingil alal.
8. AASTA NAISE konkursi valimiskomisjonis on 7 liiget ja
selle moodustavad Mäksa Maanaiste Seltsi juhatuse (5 liiget),
kultuurivaldkonna esindaja ja vallavalitsuse esindaja.
9. Enne AASTA NAISE valimist on kõigil komisjoni liikmetel
võimalus tutvuda ülesseseatud kandidaatide iseloomustusega.
10. AASTA NAISE konkursi võitja valitakse salajasel hääletamisel kusjuures ülesseatud kandidaatide nimed on eelnevalt
kantud valimissedelile tähestikulises järjekorras.
11. AASTA NAISE konkursile esitatud kandidaatidele annavad
komisjoni liikmed punkte alustades suurimast (näit. kolme
kandidaadi korral on vastavateks punktideks 3;2;1, sealjuures
eelistatuimale kandidaadile antakse 3 punkti, järgnevale 2 jne.
12. AASTA NAISE konkursi võitjaks on suurima punktide
summaga kandidaat.
13. Võrdsete punktide korral kuulutatakse võitjaks isik, kes
saab kõige rohkem kõrgemaid punkte.
14. Valimiskomisjoni liikmed ei avalda AASTA NAISE konkursi
võitjat enne ametlikku väljakuulutamist.
15. AASTA NAISE konkursi võitja kuulutatakse välja märtsikuus toimuval naistepäeva üritusel.
16. AASTA NAISE konkursi võitjale kingitakse graaeringuga
hõbesõlg.
17. Kõigil AASTA NAISE konkursil osalenud kandidaate tänatakse lilledega.

Kandideeri rahvakohtunikuks!
Seoses käesoleva koosseisu rahvakohtunike volituste lõppemisega
2019. aasta aprillis otsib Kastre Vallavolikogu kandidaate, kes
soovivad osaleda õigusemõistmises Tartu maakohtu juures
kohtumenetluse seadustes sätestatud alustel.
Rahvakohtunik on inimene, kes osaleb õigusemõistmises ja omab
asja arutamisel võrdseid õigusi kohtunikuga. Seejuures ei pea
rahvakohtunikul olema juriidilist haridust, sest tema eesmärk ongi
tavalise inimesena näha kohtuprotsessi eelkõige inimlikust, mitte
juriidilisest aspektist.
Rahvakohtunikuks võib nimetada 25-70 aastase teovõimelise Eesti
kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ja on rahvakohtuniku
tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on: süüdi
mõistetud kuriteo eest; pankrotivõlgnik; tervise tõttu sobimatu;
rahvastikuregistri andmetel elanud Kastre vallas alla ühe aasta;
kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses; kaitseväeteenistuses;
advokaat, notar või kohtutäitur; vabariigi valitsuse liige; valla- või
linnavalitsuse liige; vabariigi president; riigikogu liige.
Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks
ja vastavad eelpool nimetatud tingimustele, palume
hiljemalt 31. jaanuariks 2019: saata digiallkirjastatud
kandideerimisavaldus e-aadressile vald@kastre.ee; saata
paberkandjal allkirjastatud kandideerimisavaldus posti teel Kastre
Vallavalitsusele, aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald,
Tartumaa; tulla Kastre Vallavalitsusse ja täita kandideerimisavaldus
kohapeal.
Avalduse vorm on leitav www.kastre.ee
• Lisainfot kandideerimise kohta saab vallavalitsuse kantseleist
(tel 7 446 526 ja annika.pajumaa-murov@kastre.ee)
• Lisainfot rahvakohtunike kohta leiab aadressilt:
www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/rahvakohtunikud
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Sünnid:

JENS SALLA 19.12.2018
ELISABETH KATHARINA
SOPHIE VON MOLLER
20.12.2018
SISSEL PAAS 29.12.2018

••

Mälestame
MAGDA TEDER
20.08.1930 – 23.12.2018

Eelkool
Alates 22. jaanuarist
2019 alustab Melliste
Algkool-Lasteaias
tööd eelkool järgmisel õppeaastal
1. klassi minevatele
lastele.
Eelkooli tund tulevase esimese klassi
õpetaja
Annika Apuhtiniga
toimub teisipäeviti
9.10-9.40.

HILMA VIDEVIK
26.04.1937 – 26.12.2018

Lisainfo:
annika@melliste.ee,
direktor@melliste.ee.

Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Rasmus Toompere
Kontakt: Rasmus Toompere, kultuurija teabespetsialist
7446520; rasmus.toompere@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 1950
Toimetusel on õigus kaastöid
toimetada ja lühendada.

Sillaotsa Kooli
eelkool alustas juba
sügisel.
Huvi korral lisainfo
sillaotsa@sillaotsa.edu.ee.

