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Suvi toob vallas kaasa suures ulatuses ehitustöid
2019 suveperioodil on Kastre vallas
planeeritud erinevaid töid, millede hankemenetlus on ehitusfaasis.
Üheks selliseks on Hooldekodu
Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimine. Hangitavaks tööks on hoone fassaadide ja sokli soojustamine, akende
väljavahetamine soojustuse tasapinda
tõstmisega, pööningu põranda ja katuslae soojustamine, katusekatte vahetamine, kütte ja ventilatsioonisüsteemi
rekonstrueerimine ning PV paneelide
paigaldus.
Mitmed ehitustööd on seotud meie
haridusasutustega. Näiteks Võnnu
Keskkooli ja Melliste Algkool-Lasteaed
andmesidevõrgu väljaehitamine. Lisaks
Sillaotsa Kooli parklaaluse ehitustööd,
mille käigus teostatakse raietöid,
pinnase väljakaevamist ja äravedu
ning parklaaluse ehitust. Sillaotsal
saavad värskema ilme ka fassaad ja
köögiruumides toimuvad ehitustööd.
Hangitavaks tööks on Sillaotsa Kooli
katusekonstruktsiooni tuulekasti lammutamine ja uue ehitus, sademevee
ärajuhtimise paigaldise parendustööd.
Kooli köögi ja köögi abiruumide osaline
lammutus, üldehitus ja viimistlustööd
ning elektripaigaldise uuendamine
(elektrikaabeldus ja valgustid). Lisaks
veel sanitaarsõlmede rekonstrueerimine, soojavee trassi ja süsteemi väljaehitus köögiruumidele spordihoone
soojussõlmest. Kavas on ka Roiu
lasteaia tualettruumi ümberehitus, kus
plaanis ühe tualettruumi lammutus-,

Hammaste-Võnnu kergliiklustee ehitus on alanud. Foto erakogu

üldehitus- ja viimistlustööd ning uute
WC-boxide ehitus. Samuti vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehitus. Paigaldatakse
põrandaküte, soojussõlmes teostatakse
soojavee tarbevee süsteemi väljaehitus
ja paigaldatakse trass tualettruumi.
Võnnu Keskkoolis rekonstrueeritakse
fuajee. Hangitavaks tööks on Võnnu
Keskkooli fuajee seinte, lagede ja
põranda rekonstrueerimine. Peale selle
fuajee valgustussüsteemi rekonstrueerimine, fuajee ja palmisaali ruumi soojussüsteemi väljavahetus (radiaatorid
ja torustik), trepipiirete viimistlus ja
puitkäsipuu paigaldus. Melliste kooliga
ühendatud Melliste spordihoones on
plaanitud sademevee ärajuhtimiseks
paigaldada kivisillutis. Hangitavaks
tööks on Melliste spordihoone betoo-

nist äärepanduse lammutamine ja kivisillutise paigaldus sademevee ärajuhtimiseks, spordihoone laudkattematerjali
puhastamine, osaline immutamine ja
kahekordne värvimine.
Rekonstrueeritakse ka Karja tee
km 0,755 – 1,505. Hangitava töö
eesmärgiks on olemasoleva tööstus- ja
ettevõtlusala juurde avaliku tugitaristu
kaasajastamine. Ehitustööde raames
rekonstrueeritakse Võnnu alevikus
Karja tee tänav 750 m ulatuses. Tegemist on olemasoleva amortiseerunud
kruusateega, mille liikluskoormus on
suurenenud just raskeveokite osas.
Heaks
uudiseks
tervisesportlastele on Vooremäe suusatunneli
tööprojekti koostamine ja ehitamine.
Hangitava töö eesmärgiks on Vooremäel ühe olemasoleva puitsilla lammutamine, uue torusilla projekteerimine ja
ehitamine. Samuti pakub lisavõimalusi
Hammaste-Võnnu kergliiklustee ehitus.
Hangitavaks tööks on 2,3 km pikkuse
kergliiklustee- ja monteeritava torusilla
ehitus. Kergliiklusteega seotud tööd on
juba alanud ning alates sügisest saab
selle igapäevaselt kasutusele võtta.
Tõnu Muru
abivallavanem
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Detailplaneeringu algatamine
Kastre Vallavalitsus otsustas 14. mail 2019 korraldusega
nr 265 algatada Haaslava külas asuva Südame katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala moodustavad Südame (registriosa nr 12274350, katastritunnus
29101:001:0165, pindala 20818 m2, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa), Südame puhasti (registriosa nr 12274050,
katastritunnus 29101:001:0168, pindala 713 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa), Südame puurkaev (registriosa nr
2587804, katastritunnus 29101:001:0169, pindala 4143
m2, sihtotstarve 100% tootmismaa) ja Kaarli (registriosa
nr 4706404, katastritunnus 18501:001:1291, pindala 515
m2, sihtotstarve 100% tootmismaa) katastriüksused. Ehitisregistri andmetel Südame, Südame puhasti ja Südame
puurkaevu katastriüksustel hooned ja rajatised puuduvad.

Asutuste
lahtiolekuajad suvel
Kastre Vallavalitsus on
kollektiivpuhkusel 8.-26. juuli.
Kollektiivpuhkuse ajal on Kurepalus
vallamajas võimalik registreerida sünde,
surmasid ja elukohateateid esmaspäeviti
kell 10-14 ja neljapäeviti kell 10-13.
Võnnu raamatukogu
8. juuli - 11. august avatud teisipäeviti
kell 9.30 - 17.30.
Võõpste raamatukogu on suletud
9. juuli - 10. august.
Roiu raamatukogu on suletud:
15. juuli - 2. august ja 19. - 30. august.

Kaarli katastriüksusel paikneb üks hoone (ehitisregistri
kood 104049941, ehitise nimetus - kuur). Detailplaneeringu
eesmärgiks on jagada planeeringuala kruntideks ja määrata
ehitusõigus ridaelamute püstitamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääs, parkimine, haljastus, tehnovõrkudega
varustatus ja heakord. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu
algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga.
Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on
võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes
Teadaannetes ja Kastre valla veebilehel. Täiendav info: Kati
Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521.
Kati Kala
maaspetsialist

Kutse 15. Eestimaa
suvemängudele
Käesoleva aasta suurimaks sportlikuks
väljakutseks vallale on 12.-14. juulil Tartus toimuvad 15. Eestimaa suvemängud. Kastre vald
võtab osa kuni 8000 elanikuga omavalitsuste
arvestuses 11 spordialal. Hea vallakodanik, kes
sa oled oma sportlastee alguses või hilisemas
eas rahvasportlane ja oled huvitatud iseenda
sportlikust käekäigust ning soovid esindada
oma koduvalda Tartu maakonna ja üle-eestilistel mõõduvõttudel, siis oled oodatud meiega
ühinema. Loe täpsemalt http://www.joud.ee/
uudised?id=810. Lisainfo: riina.vals@kastre.ee
Riina Vals
Sillaotsa spordihoone juhataja

Melliste raamatukogu on suletud:
8. juuli - 4. august.
Järvselja raamatukogu on
10. juuni - 12. juuli avatud esmaspäevast
reedeni kell 17- 20.
15.juuli - 16.august avatud ainult
neljapäeviti kell 10 – 16. Kokkuleppel,
tel. 53814643, on võimalik raamatukogu
külastada ka teistel aegadel.
Melliste noortekeskus on suletud
8. juuli - 2. august.
Võnnu noortekeskus on suletud
8. juuli - 26. juuli.
Roiu noortekeskus on suletud
08. juuli - 08. august.
Juulis infolehte ei ilmu, järgmine
ilmumine 15. augustil.
toimetus

40. korda peetud Haaslava Meestelaulupäev pakkus hulganisti
emotsioone. Foto Riina Vals
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Vallavalitsuse istungitel
14.05
- liikluspinnale kohanime ja ruumikuju määramine (Haaslava k., Savipaju
tee, Nõmme tee, Nõmmevälja tee,
Saare tee, Pajuvitsa tee, Sadama tee,
Pihlaka tee, Jõe tänav)
- Melliste külas asuva Käbitare
katastriüksuse jagamisel kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- Võõpste külas asuva Kopli
katastriüksuse jagamisel kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- Võnnu alevikus asuva Tartu tn 20
katastriüksuse jagamisel kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- Võnnu alevikus asuva Kiriku park
katastriüksuse jagamisel kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- Hammaste külas asuva Järve
katastriüksuse jagamisel kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- nõusoleku andmine tehnorajatiste rajamiseks (Elektrilevi)
- ehitisele teenindusmaa, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Issaku
tee, Olli paisjärv)
- katastriüksuse sihtotstarbe ja
koha-aadressi määramine (Mäksa k.,
Kabelipargi)
- Kastre Vallavalitsuse 11.04.2019
korralduse nr 216 muutmine
- Haaslava külas asuva Südame
katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu algatamine
- ehituslubade andmine (Papli tee
21/Loosi tee 17, 19, 21, 23, 25)
- ehitusloa andmine (Kurista külas,
Liiva)
- kasutusloa andmine (Haaslava
küla, Toominga tee 21/Tigase küla,
Kastani)
- Metsanurga külas Paju maaüksusel tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste
andmine
- Tartu mnt 1 maaüksusel kauplusehoone ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste kinnitamine
- riigihanke nr 208188 „Haaslava
lasteaia projekteerimine“ tulemuste
kinnitamine
- huvihariduse ning huvitegevuse
toetamine vallaeelarvest
- erakorralise toetuse maksmine
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
- sotsiaaleluruumi kasutusele and-

mine
- avalduse rahuldamata jätmine
- päevahoiuteenusele suunamine
- riigihanke „Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu rekonstrueerimistööd“ korraldamine
- hanke „Melliste Algkool lasteaia ja
Võnnu Keskkooli kohtvõrgu väljaehitus“ korraldamine
- hanke „Sillaotsa kooli parkla ehitustööd“ korraldamine
- riigihanke „Melliste Spordihoone
sademevee ärajuhtimiseks kivisillutise
paigaldus“ korraldamine
- riigihanke „Roiu lasteaia tualettruumi ümberehitus“ korraldamine
- riigihanke „Sillaotsa kooli fassaadi
ja köögiruumide ehitustööd“ korraldamine
- riigihanke „Melliste keskusehoone
I etapi ehitus“ korraldamine
- info (kinnisvara võõrandamine
Kastre vallale EMÜ/Melliste Kevadralli
2019)

23.05
- Kõnnu külas asuva Juhkami-Metsa katastriüksuse jagamisel
kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- Raadiomajaka ja Tüüra maade
maksustamishinna määramine
- Kastre Vallavalitsuse 21.12.2017
korralduse nr 90 muutmine
- ehituslubade andmine (Loosi tee
15/Pajusalu tee 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23)
- ehituslubade andmine (Võnnu
alevikus, Tööstuse tee 4/6)
- ehitusloa andmine (Melliste külas,
Tartu mnt 8)
- kasutusloa andmine (Terikeste
külas, Päikesepargi)
- riigihanke „Karja tee km 0,755
- 1,505 rekonstrueerimise“ korraldamine
- suunatud pakkumisega hanke
„Sillaotsa Kooli parklaaluse ehitustööd“ tulemuste kinnitamine
- riigihanke „Karja tee km 0,755
- 1,505 rekonstrueerimise“ omanikujärelevalve korraldamine
- riigihanke „Vooremäe suusatunneli tööprojekti koostamine ja ehitamine“ korraldamine
- koduteenuste osutamine
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
- halduslepingu sõlmimine (sotsiaal)
- vabaühenduste nimekirja, kellega
sõlmitakse sündmuse-, tegevuse- ja

projektitoetuse leping, kinnitamine
- valla kinnistute liitumine projektiga Internet Koju
- info ja arutelu (sportlase abipalve/
omavalitsuse võimalus toetada vabatahtlike kaasamist oma piirkonnas)

30.05
- Kitsekülas asuva Oru katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- ehituslubade andmine (Haaslava
k. Papli tee 13/Mõra k. Tuigo ja Mäepealse)
- kasutusloa andmine (Kriimani k.
Tarekese vkt 41)
- huvihariduse ning huvitegevuse
toetamine vallaeelarvest
- huvihariduse ning huvitegevuse
toetamisest keeldumine
- riigihanke nr 208391 „Võnnu
Keskkooli fuajee rekonstrueerimine“
tulemuste kinnitamine
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
- hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
- tugiisikuteenuse määramine
- hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
- raha eraldamine tegevustoetuseks
(üliõpilaste MM)
- raha eraldamine sündmusetoetuseks (Kaerajaan)
- konkursi „Kaunis kodu 2019“
tulemuste kinnitamine
- raha eraldamine ühekordseks
toetuseks (Melliste loodusrada)
- raha eraldamine sündmustoetuseks (Peipsimaa Kogukonnaköök)
- raha eraldamine tegevustoetuseks
(MM Venemaal)
- Kastre Vallavalitsuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu muutmine
- raha eraldamine tegevustoetuseks
(MTÜ CapsLock)
- 2018 majandusaasta aruande
heakskiitmine
- info (Melliste jaanitule avaliku
ürituse luba/valla infolehe ilmumine
juulikuus)
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär
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Võnnus tantsiti võidu Kaera-Jaani
18. mail oli Võnnu alevik tavapärasest enam täis siginat-saginat ja
triibulisi seelikuid – siin peeti legendaarset Kaera-Jaani võistutantsimist.
Tänavu läks võistlustulle 10 tantsurühma kaugelt ja lähedalt.
Mõistagi osalesid meie valla enda tantsurühmad: Võnnu Väänikute
lasterühm, Kaera-Maride naisrühm, segarühm Kastre, Krüsanteemi
ja Wendeni seeniorid. Kaugemad külalised saabusid lausa mere tagant
- Saaremaalt oli tulnud võistlema kaks seeniorite rühma: Meelespea Kolmas Noorus ja Kanarbik. Harjumaalt tuli meile külla Turba tantsurühm,
Nõost Tähetar ja Tartust noorte segarühm Vassakule. Igalt rühmalt oli
oodatud kolm tantsu: üks oma lemmiktants, üks oma rühma poolt seatud tants ja kohustuslikus korras muidugi ka Kaera-Jaan.
Etteasteid hindas kolmeliikmeline žürii koosseisus Kati Grauberg-Longhurst (Tartu maakonna rahvakultuurispetsialist, segarühma
Torbikud üks juhendajatest – toim.), Kaie Tali (2017. aasta Helju Mikkeli
preemia laureaat, mitmete tantsurühmade juhendaja - toim.) ning asendus-üllatusliikmena Kastre vallavanem Priit Lomp.

Peol oli uus koht
Kaera-Jaani võistlus on 21 aasta jooksul mitu korda kolinud ja
formaati muutnud. Mitmeid aastaid tantsiti Lääniste linnamäel, kuid
tänavu toimus üritus esimest korda Võnnu alevikus Gustav Suitsu
majamuuseumi õuel. Päev algas seal juba hommikul laadaga, kus sai
osta, müüa ja vahetada eelkõige kohalikku kraami. Palju oli laadal müüa
istikuid ning need olid ka kõige otsitum laadakaup.
Pärastlõunal kogunesid tantsijad Võnnu kultuurimaja juurde, kus
moodustati rongkäik ning sammuti võistutantsimise paika. Kohale jõudes loositi tantsimise järjekord, järgnes väike hingetõmbepaus ja mindigi
võistlustulle.
Kõikidele rühmadele elati aktiivselt kaasa, kuid vast kõige suurema
tähelepanu said noorimad tantsijad – Võnnu Väänikud. Nende esitatud
Vandersell kumises nii mõnelgi pealtvaatajal veel järgmisel päevalgi peas
ja ajas suu muigvele.
Publik nägi erinevaid tõlgendusi kõigile tuntud Kaera-Jaani tantsust.
Näiteks Kaera-Maride Kaera-Jaan oli hoopis originaalis Naised Köögis
laul „Naised, naised“. Tantsurühm Vassakule võlus aga teatraalsuse,
hoogsuse ja kõrgete tõstetega.
Kiita said žüriilt kõik rühmad, üldvõitjaks kuulutati tantsurühm Vassakule. Nendele kuulus 500-eurone peapreemia ja rändauhind „Rusikas“.
Žürii andis välja ka kolm eripreemiat: tunnustas lasterühma Võnnu Väänikud kui rahva lemmikuid, naistantsurühmale Krüsanteem tehniliselt
täpse tantsu ning Nõo Tähetarile kõige naeratusterohkema esituse eest.
Edasi jätkus pidu juba simmaniga Untsakate saatel. Kogu päeva juhtis
Kaera-Jaaniks kehastunud Rohke Debelakk ehk Gaute Kivistik. Muidugi
tegi ta seda talle omasel muhedal moel.
Kristina Traks
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Kultuuri- ja
spordisündmused
15. juunil kl 13 Sillaotsa Kooli 9. klassi lõpuaktus.
16. juunil kl 10 Lange Motokeskuses Eviko
Suusarulli etapp.
16. juunil kl 12 Kaagvere staadionil kirbuturg
„Tuulutame kappe“.
20. juuni kl 17-23 Üldlaulu- ja tantsupeo tule
tulemine Kastre vallas.
Kl 17-23 Tule tulemine Võõpste vana koolimaja
õuel. Tantsulavastus, tantsukollektiivid, simman
ansambliga „Nedsaja küla bänd“.
Kl 16.30 Tule tulemine Võnnus Gustav Suitsu
majamuuseumi õuel. Avatud näitus, jäätise õpituba,
loetaks luulet jpm.
Kl 18.45 Tuletulemine Kurepalu lauluväljakul.
Üldlaulupeole avaldavad austust Kastre valla koorid.
21. juunil kl 19 - 02 Võnnus Gustav Suitsu
majamuuseumi õuel jaanituli ansambliga Kentukid.
22. juunil kl 12 Võnnu Keskkooli 9. klassi
lõpuaktus.
22. juunil kl 16 Võnnu Keskkooli 12. klassi
lõpuaktus.
22. juunil kl 17 - 02.30 Mellistes Käbitare platsil
Melliste küla jaanituli ansambliga Sinu naine.
23. juuni kl 10 Kurepalus, Võnnus ja Reolas.
Pärgade asetamine Vabadussõja monumentidele .
23. juunil kl 20 - 02 Kurepalu lauluväljakul jaanituli
ansambliga Iž-58.
24. juunil kl 13 Ahja kalmistul surnuaiapüha.
28. juunil kl 18 Kurepalus Priiuse seltsimajas.
Vallavanema vastuvõtt koolilõpetajatele. Kutsetega.
30. juunil kl 13 Ahunapalu kalmistul surnuaiapüha.
7. juulil kl 13 Võnnu vanal kalmistul surnuaiapüha.
14. juulil kl 15 Kastre pargis tantsuline pärastlõuna
ansambliga Uno Kaupmees ja Rein Kaasik bänd.
21. juulil kl 13 Võnnu uuel kalmistul
surnuaiapühad.
27. juuli Vooremäel Trailhunt Vooremäe 1000
jooksuvõistlus.
27. juulil kl 13 Issaku järve ääres Issakul
leibkonnapäev.
28. juuli kl 15 Kastre pargis tantsuline pärastlõuna
ansambliga Ervin Lillepea ja Kruiis.
4. august Mellistes Käbitare platsil vanavaralaat
„Sulle-mulle“
11. august kl 12 Võnnu staadionil „II Meie küla
mängud“.
11. august kl 15 Kastre pargis tantsuline
pärastlõuna ansambliga „Sada ja seened“
16. augustil kl 12 Võnnu kultuurimajas
talendikonkurss „Annetekoda 2019“

Võidukas rühm Vassakule. Foto Kersti Rüütli

Hoia end sündmustega kursis ka kastre.ee/
kalender ja facebook.com/kastrevv
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XXVII laulu- ja XX tantsupeo
„Tule tulemine“
XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Tule tulemine“ on avamäng juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge igasse
Eestimaa nurka. 2019. aastal saab tule tulemise traditsioon 50
aastaseks – esimest korda toimus üle-eestiline tule tulemine 1969.
aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga.
Seekordse juubelilaulu- ja tantsupeo juhtmõttest „Minu arm“
lähtudes on 2019. aasta „Tule tulemisel“ tule hoidjad ja edasikandjad
taas maakonnad, nii nagu ka 1969. aastal. „Tule tulemine“ on alati
väga emotsioonide rohke ja võimsaid elamusi pakkuv suursündmus.
Sel korral maakonnast maakonda liikudes, tekib väga paljudel inimestel võimalus „Tule tulemisest“ isikliku pühendumise kaudu osa
saada.
Tule süütasid 1. juunil Tartus ERM-i pargis XXVII laulu- ja XX
tantsupeo „Minu arm“ kunstilised toimkonnad. Järgnevad 33 päeva
on tuli maakondade hoida, liikudes läbi terve Eesti. Tule teekond
algas Saaremaalt ning lõppeb 4. juuli õhtul Tallinnas Kalevi staadionil, kus kell 19 algab XX tantsupeo esimene etendus.
Iga maakond annab tule piduliku rituaaliga järgmisele üle kahe
maakonna piiril kell 10.00 hommikul.
Tartumaa võtab Põlvamaalt peotule vastu 20. juunil Tartu vallas
Piirissaare sadamas. Sealt liigub tuli vett mööda Peipsiääre valda ja
jätkab teekonda mööda maismaad läbides Luunja, Kastre valdu ja
jõuab pika päeva lõpuks Kambja valda kus ööbib Reola Kultuurimajas. Kõiki Tartu linna ja maakonna rahvatantsijaid oodatakse tulele
tantsima 20. juunil alates kella 23:55-07:00. Järgmisel päeval jätkab
tuli oma teed Nõo ja Elva vallas ning jõuab õhtupoolikuks Tartu
valda, kus veedab öö Äksi kirikus. Sinna on oodatud tulele laulma
kõik koorid, kes soovivad laulupeo tulele isiklikult oma lauluga
austust avaldada. Selleks, et tulevalvajad teaksid nii tantsijaid kui
lauljaid oodata, saab oma tulekust teada anda tartumaa.ee lehel.
22. juuni hommikul kell 10 algab laulu- ja tantsupeo tuleteekond Tartus Maarja kiriku juures, jõudes õhtuks Tartu laulupeo
rongkäiku, et süüdata laulupeotuli Tartu laululaval. Pidutuli lahkub
Tartu maakonnast 23. juuni hommikul kell 10 Jõgevamaale. Tee-

konda saab jälgida: 2019.laulupidu.ee/tuletulemine-2019/.
Kogu Tartumaa ühine tuleteekonna nimetaja on SEPP, kätkeb ju
see nimi endas nii mitmeid ameteid ja eks meie kollektiividki sepista
oma oskusi just selleks laulu-ja tantsupeoks. Helju Mikkel on loonud just Tartumaal tantsu “Sõlesepad” mis tuleb tantsimisele ka

Tallinnas Kalevi staadionil. Eesti mütoloogias peetakse seppa
üheks kõige tähtsamaks loojaks, tänu kelle tööle on meie kohal
tähistaevas ja saavad sündima suured imeteod.
toimetus

Koorid lähevad üldlaulupeole
Meil on põhjust rõõmustamiseks, sest
Kastre vallast osaleb 4. - 7. juulil toimuval
150. juubelilaulupeol kuus koori : Haaslava Meeskoor Haaslava segakoor Priius,
segakoor Võnnu Kihelkonnakoor (KIHKO),
segakoor Rõõmusõõm, Võnnu Keskkooli
lastekoor (KIHKO Lastekoor) ja Melliste
algkooli mudilaskoor. Kahest koorist ka
lähemalt:
Võnnu Kihelkonnakoor
Ettevalmistusteks sai läbitud palju
tunde proovides ja koorilaagrites, kus valati
higi ja vahel ka pisaraid! Töö kandis vilja ja
nii me nüüd läheme, kes esimest korda, kes
ei tea mitmendat korda, laulupeole! Võnnu
Kihelkonnakoor, nagu ka mitmed teised
valla koorid, osaleb 22. juunil Tartu laulupeol. Täname oma koduvalda toetuse eest,
mis andis tuge nii ruumide kui ka finantsilise poole pealt! Kui sel aastal sai 5 - aastaseks segakoor Rõõmusõõm, kes andis sel
puhul ka kolm meeleolukat kontserti, siis
sügisel tähistab oma viiendat hooaega ka

segakoor Võnnu Kihelkonnakoor. Plaanis
on anda üks korralik sünnipäevakontsert.
Võnnu Keskkooli lastekoor
Sel suvel ootab pealinn Tallinn taas
laulma ja tantsima! Toimumas on XXVII
laulu- ja XX tantsupidu “Minu arm”. Suurel
ühislaulmisel saab sel korral osaleda ka
Võnnu KK Lastekoor. Rõõm laulupeole pääsemisest oli väga suur, sest ettevalmistusperioodil panustasime täiega ja tulemuste
ootamine oli ärev! Meie kooli lastekoor
esindab Kastre valda 16 õpilasega.
Sel hooajal oli kooris osalevate tütarlaste arv väiksem kui laulupeo miinimumkoosseis lubanuks ja seetõttu otsis dirigent
lauljaid naaberkoolidest. Ahja koolist liitus
meiega 3 ja Melliste algkoolist 4 lauljat.
Proove tegime koorilaulu tundides eraldi
ning laululaagrites (6 korda) koos. Osalesime ka kahepäevases laululaagris Alatskivi
koolis koos Kõrveküla, Alatskivi ja Tartu
Hansa Kooli lastekooridega.
Meie „ühendkoori” oli lisaks ette-

laulmistele võimalus kuulata ka kooli
kevadpeol ja segakoor „Rõõmusõõm”
sünnipäevakontserdil. Kuna laulupeorepertuaaris oli lastekooridel Pärt Uusbergi
laul „Igaviku tuules” koos segakooridega,
siis „Rõõmusõõmu” soovil tegime koostööd
ja esinesime koori 5. sünnipäeval Vabriku
talu õuel. Jälle uus ning meeldiv kogemus
nii kooridele kui ka dirigentidele. Kuigi
on tulemas suvevaheaeg ja lõpuaktused,
püüame kasvõi vähendatud koosseisus osaleda ka Kastre valla ühendkooridega koos
Tule tulemisel Kurepalu laululaval.
Tänan südikaid laulutüdrukuid, nende
vanemaid ja õpetajaid, kes meie laulupeole
pürgimisele on kaasa elanud ja soosivalt
suhtunud ning soovin jätkuvat meeldivat
koostööd!
Villu Lepikov
Võnnu Kihelkonnakoori vanem
Mare Muru
Võnnu Keskkooli lastekoori ja Melliste
algkooli mudilaskoori dirigent
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Isikliku abistaja päev ehk Kuldvõtmekese päev
1.juulil saab mul 20 aastat elatud
isikliku abistaja abiga. See tähendab, et
20 aastat tagasi sai Mäksa vallas alguse
uus teenus – isikliku abistaja teenus ehk
IAT. Tõsi, esimene pool aastat (1999)
rahastas seda minu enda kirjutatud
projekt Tartu Maavalitsusele. Projekti
kirjutades olin hooldekodu „Härmalõng“
elanik ja koos tolleaegse juhataja Vaike
Lillemäega soovisime, et kui mul oleks
hooldekodus isiklik abistaja, siis oleks mu
elu-olu seal parem. Õnneks ei pidanud
ma seal koos isikliku abistajaga olema
ühtegi tundi, sest juunis 1999 käisin ma
hooldekodu loal koos MTÜ Händikäpa
liikmetega Soomes just nimelt isikliku
abistaja koolitusel. Meid koolitasidki
erivajadustega inimesed, kellel endal olid
väga suured kogemused IAT klientidena.
Nii said meist koos MTÜ Händikäpaga
IAT maaletoojad Eestisse – ja minust
konkreetselt Mäksa valda.
Teadsin kogu aeg, et hooldekodu ei
ole veel minu jaoks – olin noor naine,
kes tahtis elada – ja äkki oli mul taskus
kuldvõtmeke IAT näol! Otsustasin
Soomest koolituselt tagasi tulles, et ma
ei lähe enam ühekski päevaks hooldekodusse – muidu oleksingi sinna jäänud.
Ja kui see oleks juhtunud, siis poleks ma
tõenäoliselt täna see Tiia, keda nii paljud
tunnevad ning kes aeg-ajalt ikka „häirib“
ühiskonda oma tegemiste ja soovide
ning vahel ka nõudmistega.
See elu IAT-ga ei ole ju nii väga
kerge. Samas ei ole siin ka midagi üle
mõistuse rasket. Mina kui IAT klient ja
tööandja pean suutma isiklikku abistajat
juhendada just neis asjades, millega
ma ise füüsiliselt toime ei tule. Samas
pean ise enda eest vastutama, otsuseid
tegema – nagu iga teine naine, kes elab
oma elu. Nende peaaegu 20 aastaga on
mul olnud 93 isiklikku abistajat. Ärge

kohkuge sellest numbrist ära – see on
täiesti normaalne, et üks abistaja on tööl
keskeltläbi pool aastat. See tuleneb sellest, et tegu on väga lähedase suhtega –
vähemalt minuga on see nii, et abistajaga
saame väga kiiresti sõpradeks, ja see võib
hakata töösuhet segama. Kõige kauem
on üks isiklik abistaja tööl olnud 3 aastat
ja kõige vähem ühe päeva – või pigem
paar tundi, sest isikliku abistaja tööd on
hea arvestada tundides. Ja enamus häid
abistajaid on jäänud minuga suhtlema
ning tulevad ikka mulle appi, kui mingi
SOS-olukord tekib.
On kaks murekohta: 1) Iga aasta lõpul
on mul mure, kas vald leiab võimaluse ka
järgmisel aastal IAT-d rahastada (kuigi
rahastan teenust ka omalt poolt) ja 2)
isiklike abistajate leidmine – seda tänasel
päeval, kus igal pool on töötajate puudus.
Mul on väga hea meel, et Kastre valla
arengukavas on IAT sees. Omalt poolt
teen kõik, et IAT-d saaksid kasutada kõik
füüsilise erivajadusega inimesed, kellel
on selleks soov ja motivatsioon. Üksnes
raha ja teenuse olemasolust siin ei piisa.
Inimesel ja ka tema lähedastel peab tingimata olema arusaam ja motivatsioon,
et ratastool ei ole erivajadusega inimese
jaoks takistus, et elada täisväärtuslikku
elu. Sellepärast korraldangi 13. juulil IAT
pühendatud ürituse:
13. juulil Kuldvõtmekese päevale
ootan enda endisi ja praegusi isiklikke
abistajaid, sõpru ja tuttavaid, kõiki toredaid inimesi, kes soovivad meeleolukalt
ja natuke tõsisemalt kaasa mõelda, kui
oluline on iseolemine ja erivajadustega
inimese iseolemisele, kuidas aitab kaasa
isikliku abistaja teenus. IAT on mulle
olnud kui Kuldvõtmekene, millega
salamisi keeran takistused iseenda sees
ja ees kelmikalt lahti. Kuldvõtmekene
on olnud minu käes või hoopis varvaste

vahel 20 aastat. Pidu ja trall toimub
Kurepalus Priiuse seltsimajas. Alustame
13. juulil kell 14.00. On tõsiseid jutte,
on meenutusi ja naljakaid lugusid, mis
on olnud minu ja abistajate vahel. On
minu raamatu “Kohvi, palun jalaga - õnn
on olla õnnelik” esitlus. On muusikat
ja tantsuralli. on jalaga maalimis- proovimisnurk, on lastele näomaalingud ja
mängunurk, on limonaadi ja kohvi ning
kooki, on üllatusi ka. Tulge koos peredega! Tasuta.
Oma tulekust palun öelda mulle email
tmloovus@gmail.com või telefonisti
5529317. Võib tulla ka lihtsalt etteütlemata. Miks mina MTÜ TM Loovusega
korraldan sellist päeva? Aga sellepärast,
et keegi veel julgeks hakata keerama
oma kuldvõtmekesega enda iseolemist
st kõikidele saagu isikliku abistaja teenus
kättesaadavaks, kes vajavad ja igatsevad
oma elu.
Veel oleme MTÜ TM Loovusega
mõelnud, et võime edaspidi korraldada
ka koolitusi kõigile, kes ei tea veel, või ei
tea väga hästi, mis teenusega tegemist
on. Koolitusi oleme juba teinud päris
palju ja mitmel pool, ja olen kuulnud,
et Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis käib
tundides ringi minu koostatud IAT-d
tutvustav kogumik.
IAT abil olen saavutanud omas elus
hästi palju, mis näib esmamuljel lausa võimatu. Hetkel on näiteks Hooandjas minu
teise raamatule tehtud projekt https://
www.hooandja.ee/projekt/kohvi-palun-jalaga, mida saab toetada 30. juunini.
Suve lõpus ootab mind ees näitus Rootsis. Võin südamest öelda, et saan teha
peaaegu kõike, mida soovin. Soovin edu
kuldvõtmekest kõigile lugejatele taskusse
Tiia Järvpõld
IAT klient ja MTÜ TM Loovuse
esinaine

Mälumängusarjas võidutsesid Soorebased
Järvselja jahilossis toimus 7. mail
Kastre valla mälumänguturniiri hooaja
2018-2019 kaheksas ehk lõppvoor.
Viktoriinid toimusid oktoobrist maini
Priiuse seltsimajas, Melliste koolis,
Võnnu kultuurimajas ja Järvseljal, igal
pool kaks korda. Nagu ka mitmel eelmisel korral võitis vooru ja saavutas turniiri
üldvõidu kilvarivõistkond „Soorebased“.
Veel osalesid vahelduva eduga (peaaegu
kõik saavutasid ka esi- ja auhinnalisi
kohti) „Aplaus“, „Mäksa“, Keeniused“ ja
Võnnu kooliõpilaste „Volt-Areen“. Hooaja pidulikul lõpetamisel anti parimatele
valla poolt auhinnad.
Võistkondades lõid kaasa: „Soore-

based“ (Tiina Pettai, Ene Runtel, Kaie
Ein, Riina Gordejeva ja Tanel Piir);
„Volt-Areen“ (Ken Kaevats, Mattias Avi,
Kert Kaidma, Alger Avi, Keitlin Kitsing
ja Heiko Pärl); „Mäksa“ (Allan Kaasik,
Ilmar Peedo, Mart Keerutaja ja Romet
Visnapuu); „Keeniused“ (Villu Lepikov,
Peep Puis, Janno Simm, Ellen Suits,
Merike Suits, Martin Suits ja Raido Vilt);
„Aplaus“ (Kairi Kell, Tiit Kruusement,
Rasmus Toompere ja Taivo Kirm).
Kastre valla „esindusmeeskond“
(Villu Lepikov, Allan Kaasik, Heiko Pärl,
Taivo Kirm) osales Tartumaa talimängudel, kus 12 võistkonna seas saadi
kaheksas koht ja mälumänguturniiril

Eesti Maakilb (voorud toimusid Räpinas, Pukas ja Luunjas. Viimases voorus
Luunjas oli meil suureks abiks Võnnu
Keskkooli ajalooõpetaja Mare Toompere), kus B Rahvaliigas saavutasime 36
võistkonna seas 18. koha. Nagu näha, on
arenguruumi veel kõvasti. Juulis osaleme
Eestimaa Suvemängude mälumängus.
Kastre valla mälumängusari jätkub
oktoobris. Esimene voor toimub Kurepalus ja lisaks „vanadele tegijatele“ on
oodatud kõik uued huvilised. Soov on
meie võistlusele kaasata ka naabervaldade rahvast. Kohtumiseni sügisel.
Taivo Kirm
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IMPRO teeb vabaks! Tule Improkooli!
Kastre noored vanuses 13 - 18
eluaastat - teile on pakkumisel erakordselt hea mõte, kuidas augusti alguses
koolivaheaega veeta: kandideeri Kastre
noorte IMPROKOOLI, mis toimub 5.-9.
augustini. Võnnu noorteteatri grupp
ootab koos endaga julgeid ja vahvaid
noori, kel on isu saada meeldejääv kogemus ning veeta viis päeva improvisatsioonis. Lisaks sellele, et saab hästi süüa
ning on vaimustav seltskond, saab 2019.
aasta IMPROKOOLIS läbida Tartu ühe

parima improteatri “Ruutu10” töötoas
improviseerimise kiirkursuse, mis teeb
sind kümme korda julgemaks ning
samapalju loovamaks. Tartumaa üks
parimaid harrastuslavastajaid ja dramaturge Janno Puusepp tuleb õpetama
teemal: “Kuidas olla laval naljakas“.
Draamalises suvekoolis kerivad pinget
ning ohjavad improvisatsiooni Marju
Marga ja Liisa Tammoja. Kokku saab
palju nalja, mänge, mõrvamüsteerium
toimub ning unetunde ära palju looda.

Loe lähemalt päevakavast ja toimumiskohast kodulehelt www.huvipesa.
ee. Vabu kohti vaid kuus, seega ruttu
regstreerima (registreerimisvormi leiad
kodulehelt). Osalustasu on ainult 20
eurot. Toimub Võnnust 13 km kaugusel
Lootvinas. Korraldab MTÜ Võnnu Huvikeskus koostöös MTÜ Iiskann. Kontakt
taskus: +372 525 7058, www.huvipesa.
ee. Improkool saab teoks tänu Kohaliku
omaalgatuse programmile.
Marju Marga

Võnnust maailma, maailmast Võndu
On teada tõsiasi, et kevad on eriti
haridusrahvale pööraselt kiire aeg. Kui
tagasi vaadata möödunud kuudel toimunud sündmustele, ei piisaks ühest valla
teataja numbrist. Oleme tänulikud, et
huvilised on kooli uue kodulehe omaks
võtnud ning sotsiaalmeedia kaudu kooli
tegemistega kursis. Mõni nope möödunud sündmustest.
Aprill oli tuntud naljakuu ja kuigi
nalja on ühtlaselt palju koguaeg saanud,
korraldasime sel korral midagi erakordset. Igal koolilapsel oli võimalus Eesti
parima kahevõistleja Kristjan Ilvese
juhendamisel sooritada elu esimene suusahüpe. Või koguni mitu! Pärast sportlasega kohtumist paigaldasime koostöös
Suusaliiduga staadioni kõrvale „Maru
mägi“ nimetust kandva trampliini ja seda
pidevalt veega kastes hakkasid rekordid
sündima. Erakordne oli sel õppeaastal
sportlike tegevuste juures, et meid soosis
imeilus päikeseline kevadilm.
Samal päeval oli ärevus suur eriti
gümnaasiumiastme noortel. Üle paari
aasta õnnestus võita Euroscola konkursilt preemiareis Euroopa Parlamenti.
Algas nädala kestnud hariv ja vahva
retk, mille tippsündmuseks oli 4. aprillil
Keitlin Kitsingu ettekanne Strasbourgis,
Euroopa Parlamendi suures saalis. Olime
uhked!

Reedel 24. mail korraldasime 3T
nimelise ohutuspäeva, kuhu oli külla tulnud MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühing,
Eesti Paraolümpiakomitee, Eesti Invaspordi Liit, Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja
kapten Lauri Teppo. Viie tunni jooksul
liikusid õpilaste rühmad saatjatega nii
õues kui majas, panid oma võimed proovile multi-fit rajal, mängisid istevõrkpalli
vigastatud noormeestega, kuulasid
missioonidel käinud sõjamehe muljeid,
kuulasid-vaatasid ettekannet parasportlaste elust ja said aimu tervishoiu
kõrgkooli tegemistest. Meie rikkuseks
on meie inimesed. Hoidma ja hoolima
peame õppima maast madalast ennast ja
kõiki enda ümber. Saatus on vahel karm,
kuid ühiselt mõistes, aidates ja toetades
saame ühiskonnana hakkama rõõmsamalt ja elujaatavalt. Ka erinevused on
rikkuseks!
Maikuu viimane nädal kujunes
pikaks tänu lastekaitsepäevale, kuid
sinna mahtus kogu gümnaasiumiastme
3-päevane riigikaitselaager Unikülas
ning koolikonverents meie kooli Palmisaalis, millega panime punkti kaks aastat
kestnud rahvusvahelisele laste loovuse ja
lugemise arendamise alasele Erasmus+
programmi projektile WATCH.
Suvekuud juhatas sisse loodetavasti
traditsiooniks kujunev lastekaitsepäeva

Juba sügiseks saab Võnnu kooli fuajee värskema ilme. Foto Valdek Rohtma

Suusahüppemägi Võnnus. Foto erakogu

tähistamine. Kogu kool oli avatud, näitasime, mis aasta jooksul on toimunud
ja palju oleme õppinud. Kutsutud ja
oodatud oli terve kogukond. Toimusid
töötoad, demotreeningud, kõlas laul ja
tants. Päeva kulminatsiooniks oli õpilaste endi poolt rajatud õuesõppeklassi
avamine. Täname kõiki, kes osalesid ja
said osa teistmoodi üldkoosolekust.
Valdek Rohtma
Võnnu Keskkooli direktor
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Sillaotsa Kooli õpilased Erasmus+ kohtumisel Itaalias
19. mail lendasid Sillaotsa Kooli kümme 5. - 6. klassi õpilast ja kolm õpetajat Lõuna-Itaaliasse, Corigliano Calabrosse,
Erasmus+ projekti “We School Europe” suvelaagrisse. Lisaks
meie kooli delegatsioonile osalesid suvelaagris ka teised projektipartnerid Makedooniast, Rumeeniast, Poolast. Vastuvõtt
projekti Itaalia kooli, Istituto Comprensivo “Erodoto” õpetajate ja õpilaste poolt oli soe, hästi organiseeritud.
Projekti eesmärk on viia õpilased kurssi Euroopa Liidu
temaatikaga, õppida tundma liitu kuuluvaid riike, nende kultuuri, teadussaavutusi, kombeid jm. Seega oli ka meie nädal
Itaalias tihedalt täis väljasõite ja külastusi. Koolis võttis meie
õpilasi vastu suur õpilasorkester, tantsiti, plaksutati ja lauldi,
võeti osa mitmetest muusika- ja kunstitundidest, disainiti
tulevikuäppe. Meie õpilased tutvustasid inglise keeles, mida
projekti jooksul teinud oleme ja näitasid ka valminud videot.
Suurt põnevust pakkusid Corigliano lossi külastus, antiikajast
pärit luksusliku elulaadi poolest tuntud Sibari linna väljakaevamised ja arheoloogiamuuseum ning ekskursioon Rossanosse, kus saime näha 6. sajandist pärit Rossano koodeksit.
Õpilaste sõnul toimus nädala jooksul päris mitu lahedat ajalootundi! Lagritsavabriku külastusel saime teada, et lagritsat
valmistatakse samanimelise taime juurtest. Ja loomulikult
veedeti kogu vaba aeg hotellis basseinis ja meres lustides ja
päikest võttes. Isu sai täis ka itaalia köögi tuntud roogadest
- söödi ohjeldamatult pastat ja pitsat. Viimasel õhtul toimus
rahvuslike tantsude pärastlõuna, kus tantsiti ka eestlaste

Sillaotsa Kooli õpilased Itaalias. Foto erakogu

Kaera-Jaani suure entusiasmiga. Õhtusöögil pakuti toredaid
itaalia köögi hõrgutisi.
Meie õpilastele oli reis ilma vanemateta ja nii kaugele
kodust esmakordne. Päris mitmed kogesid esimest korda
lennusõitu ja lennujaamades seiklemist. Laste sõnul oli
kõige huvitavam jälgida ja kogeda, kui erinev on eestlaste ja
itaallaste temperament ja suhtlusviis. Mitmed tunnistasid, et
võõral maal enda eest seismiseks tuleb vahel olla ka pisut ebaviisakas. Imelik oli näha kõrgeid mägesid, millega võrreldes
Eesti omad on pisikesed künkad. Kõige rohkem meeldis soe
ilm, palmipuud ja basseinis veedetud aeg.
Reisi lõpul tunnistati, et päris koduigatsust küll ei tekkinud, aga tunti puudust oma toa, hea WiFi ühenduse ja asjade
järele.
Maiga Hallap
Sillaotsa Kooli õpetaja

Sillaotsa koolipere korraldas
oma heategevusliku pardiralli
Sillaotsa Kooli Õpilasesindus võttis osa Pardiralli poolt
korraldatud loovkonkursist “Terviseprääks”. Projekti kaasati
terve koolipere, kokku 178 õpilast ja 20 õpetajat, mille tulemusena valmis südamlik video! Alustuseks tehti õpilaste seas
teavitustööd, tutvustamaks Pardirallit ja Eesti Vähihaigete
Laste Vanemate Liitu. Aitäh, Reet Maritsale! Seejärel asuti
ühiselt koos matkama ning looduslikest vahenditest “parte”
valmistama. Üritus päädis Sillaotsa isikliku Pardiralliga. Pardiralli võitjameeskonnale ulatati kohalike ettevõtete abiga
kogutud auhind 600 eurot, mis annetati Eesti Vähihaigete
Laste Vanemate Liidule. Suur-suur aitäh ettevõtetele, kelle
abiga korjati vähihaigete laste toetuseks nii suur summa!
Aitäh Masinakoda OÜ, Uniro OÜ, Hanso MK OÜ, Lepasalu
TKM OÜ ja E-Truck OÜ!
Suured tänud ka Jarek Kasarile, kes lubas kasutada videos
oma lugu „Minu inimesed“ Iga heategu loeb! Videot on võimalik vaadata Sillaotsa Kooli Facebooki lehel.
Chris Serglov, Sillaotsa kooli huvijuht
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Melliste kandis sai end ralliautos proovile panna
Treeningpäeval Melliste Kevadralli
2019 26. mail osales kokku 63 sõitjat.
Võistlusrada 4,2 km lõik asus Kastre
vallas Kaarlimõisa ja Tigase külas.
Täname: Kastre Vallavalitsus, Apex
Transport OÜ, CFMOTO Estonia,
Tamme Kuivatid OÜ, Mäksa Seeme TÜ,
Morbela, Autospirit, Tulilohe OÜ, AMK
Setopoisid, Photos By Kat ja Turbokilpkonn Racing Team.
MTÜ Klubi Melliste Racing
Team on korraldanud ralliüritusi
alates loomisest ehk 2011. aastast.
Põhitegevuseks on autosporti harrastavate inimeste ühendamine ning
autospordi propageerimine, toetamine
ja arendamine. Tegevusega oleme
tutvustanud ja tutvustame oma valda
kui autosporti harrastavate inimeste
keskust. Toetame ka kohalike noorte
ja teiste noorte vaba aja sisustamist
sportlike tegevustega. Aastatega oleme
loonud head tingimused tehnikaspordi
harrastamiseks. Meie võistlusrajad on
tunnustatud heal tasemel harrastussõitjate poolt. Korraldame autospor-

Kevadrallil. Foto Kätlin Kadastik

diüritusi ja ühendame autospordi
harrastajaid. Viimastel aastatel oleme
korraldanud lume-jääraja sarja (4-8
etappi) ja kevadsprindi. Osalejaid on
30 - 80 üle Eesti, lisanduvad pealtvaatajad. Meie tegevusest saab kasu ka

kohalik elanik ja piirkonnas tegutsevad
kaubandusettevõtted.
Peeter Tammoja
Melliste Racing Team

Melliste tõstjad võistlustules
Möödunud kuu on meie noorte
tõstjate jaoks olnud väga võistlusrikas. Lätis Balvis oli meilt võistlemas
neli neiut. Naiste jaoks oli kaks
kehakaalu, kus võisteldi omavahel
sinclairi punktide peale. Kehakaalus
kuni 49 kg sai V koha Kätlin Ivandi,
kes realiseeris kõik kuus katset ja sai
tulemuseks 43 (18+25) kg, mis andis
talle 77 punkti. Isiklik rekord paranes
rebimises kolme ja tõukamises viie kilo
võrra. Kolmanda koha võitis Loore-Lii
Aviste, kes rebis uueks Tartumaa
noorte juunioride ja täiskasvanute
rekordiks kehakaalus kuni 45 kg 32
kg. Tõukamises sai Loore-Lii sirgetele
kätele 42 kg ja kogusumma 73 kg andis
talle 122 punkti. Kehakaalus üle 49 kg
tõstis Johanna Haljasorg 124 (52+72)
kg, mis andis 136 punkti ja üheksanda
koha. Mona Saar rebis 57 kg ja tõukas
79 kg, mis on uueks isiklikuks ja Tartumaa noorte ja juunioride rekordiks
kehakaalus kuni 71 kg. See tulemus
andis talle 176 punkti ja kindla esikoha
ja ühtlasi ka parima naistõstja karika.
Järgmiseks võistluseks oli SK Edu
rahvusvaheline karikavõistlus Tam-

mikul. Sel võistlusel esindas meid neli
noormeest. Kehakaalus kuni 49 kg sai
kümnenda koha 30 (11+19) kg tõstnud Ulric Lukk ja koha võrra eespool
oli Lukas-Voldemar Süld 31 (13+18)
kg-ga. Mõlemad noormehed tõstsid
uued isiklikud rekordid nii rebimises
kui ka tõukamises. Kehakaalus kuni 67
kg sai neljanda koha tõukamises uue
isikliku rekordi püstitanud Lauri Soo
59 (25+34) kg-ga. Sama koha sai ka
kehakaalus kuni 89 kg uued isiklikud
rekordid püstitanud Markus Ivandi 62
(27+35) kg-ga.
18. mail võistlesid meie tõstjad
korraga lausa kahel võistlusel. Neli tüdrukut võistles Sindis Aleksander Kase
mälestusvõistlusel. Sellel võistlusel
võistlesid kõik naised ühes arvestuses
sinclairi punktide peale. Kirke Ojasaar tõstis kehakaalus kuni 40 kg 38
(16+22) kg ja sai selle eest saadud 78
punktiga tubli kaheksanda koha. Koha
võrra eespool oli kehakaalus kuni 45 kg
45 (19+26) kg tõstnud Kätlin Ivandi.
Väga hea võistluse tegi kehakaalus kuni
45 tõstnud Loore-Lii Aviste. Rebimises
sai ta sirgetele kätele 33 kg ja tõukami-

ses 46 kg , mis tegi kogusummaks 79
kg. Kõik need tulemused on uued Eesti
U13 vanuseklassi rekordid ja ka Tartumaa kõikide vanuseklasside rekordid.
Punktisummaks kogunes 132 punkti,
mis andis vaid 11 aastasele neiule väga
kõrge IV koha. Suurepärase võistluse
tegi ka Johanna Haljasorg. Rebimises
sai ta kirja 60 kg ja tõukamises 76 kg.
Nii need tulemused kui ka kogusumma
136 kg on uued Tartumaa noorte, juunioride ja täiskasvanute rekordid kehakaalus üle 87 kg. Punktisumma 148
punkti andis Johannale II koha. Kõik
meie neiud tõstsid nii rebimises kui ka
tõukamises uued isiklikud rekordid.
Samal ajal Tartus Tartumaa koolinoorte meistrivõistlustel tõstis Ulric
Lukk kehakaalus kuni 44 kg 33 (13+20)
kg ja sai selle tulemusega III koha.
Lukas-Voldemar Süld tõstis kehakaalus
kuni 49 kg samuti 33 (14+19) kg ja sai
II koha. Mona Saar tuli võitjaks neidude -71 kg kaalus 127 (56+71) kg-ga.
Viktor Korobov
tõstetreener
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180 aastat põllumajandustegelase Nikolai von
Esseni sünnist
19. sajandi viimasel veerandil
oli Kastre mõisa omanikuks Nikolai
von Essen. Edumeelse, avara pilguga
mõisnikuna ei püüdnud ta ainult võimalikult suurt tulu oma mõisast saada,
vaid teda huvitas ka mõisa väärtuse
tõstmine mitmesuguste uuenduste
abil.
Essenite ja Kastre seos algab Otto
Reinholdiga, kellele kuulusid varem
Patsu ja Liivi mõis Eestimaal. Kuna elu
näis Peterburiga seotud jäävaks, siis
müüs Otto von Essen 1843 aastal oma
Eestimaa mõisad ära. Kõik muutus aga
1849 aasta suvel, kui kindral oli Luunjas külas oma sõbral Ernst von Nolcenil, kellele kuulusid ka Kastre, Mäksa ja
Poka mõisad. Emajõe-äärsed valdused,
eriti aga siinse piirkonna metsarikkus
jättis külalisele sügava mulje. 1850.
aasta kevadel juhuslikult Tartusse
saabudes küpseski otsus nimetatud
mõisad ära osta. Tehingu väärtuseks
sai 190 tuhat hõberubla.
Nikolai vanem vend Alexander
kirjutab oma mälestustes nii: „Sellest
hetkest peale tekkis mu isal suur huvi
Mäksa vastu ning juba samal suvel
alustas ta vana maja värskendamist. Et
sest ajast peale minu ema ja vanaema
suveks sinna asusid ning ka isa pärast
laagrit kuuks ajaks saabus, siis laabus
maja ning mitmesuguste aiarajatiste
ehitamine üsna ladusalt. Mu isa oli
suur puude ja lillede sõber, ka Mäksal
on paljud puud tema oma käega istutatud.”
Nikolai von Essen sündis 28.
mail 1839. aastal Peterburis, sealses
paažikorpuses sai ta ka oma peamise
hariduse. Edasi ootas sõjaväekarjäär,
mis aga ebaõnnestus. Kui vanem vend
jõudis kindralleitnandi paguniteni, siis
Nikolai lahkus 1860. aastast sõjaväest
„vaid“ kaardiväekaptenina. Edasi töötas
ta kuni 1863. aastani Viru- ja Järvamaa
maakohtu assessorina. 1861. aastal sai
ta aga vanemate toetusel 125 tuhat
hõberubla maksma läinud Annikvere ja
Karula mõisate omanikuks Virumaal.
14. aprillil 1863 suri Otto Reinhold
von Essen 65 aasta vanusena südamerabandusse. Pärast mehe surma
sai Sophie von Essen Kastre, Mäksa ja
Poka mõisate ainuomanikuks. Kuna
ta ei soovinud majanduse juhtimisega
vahetult tegeleda, siis oligi lastest
Nikolai ainus, kes reaalselt sai siin asja
vedama hakata (vanem poeg tegi karjääri sõjaväes, noorem diplomaatias).

Nikolai asus oma isa surma järel silmapaistva põllumehena juhtima suurt
(25335 ha) maaomandit ühes arvuka
talupoegkonnaga Tartumaal.
Mõisapidamine sobis talle hästi, ta
oli edumeelne ja teovõimeline põllumees. Essen oli eeskätt suure mõisakompleksi majandusjuht, kes usaldas
spetsialiste ja nende nõuandeid.
Ta arendas suure eduga põllukultuuri, karjandust, eriti heina-ning
karjamaa- ja metsakultuuri.
1870-ndate aastate lõpupoole
seadsid mitmed Kastre mõisa renditalunikud mõisniku mõjutusel sisse
mitmevälja- külvikorra, hakkasid
kasvatama põldheina ja parandama
heinamaid. Põldude hoolika väetamise
tõttu kasvas väga hea vili, mida lõigati
sirbiga, et midagi kaduma ei läheks.
Keisri kööki varustati või, viina ja
jahuga. Nikolai korraldusel kraavitati
Kastre - Peravalla sood ning rajati sirgeid metsateid, suviti oli tööl 300 – 400
saarlast. Kastre soo kultiveerimine oli
tema armsaim ettevõtmine, millega
tegelemisel polnud ta kuludest hoolinud.
Essen asutas ning õhutas ka talunikke asutama meiereisid, andes neile
selleks mainimisväärsel hulgal ainelist
toetust. Kastres ja Mäksal aastast 1874
ellukutsutud esimesed Eesti talumeiereid, mille arv tõusis 1877 juba 30-le,
said varsti laialdaselt tuntuks Liivimaal
ja Eestimaal. Nikolai von Essenit peetakse Liivimaal piimamajanduse uutele
ratsionaalsetele alustele panijaks, mis
võimaldas talvekuudel suure osa piimatoodangust realiseerida Peterburis.
Palju tähelepanu pöörati põllumajandussaaduste
ümbertöötamisele,
kus eriline tuntuse saavutas juustu
41-tonnise aastatoodanguga Kastre
aurumeierei, mille toodang läks eeskätt
Peterburi, Saksa- ja Inglismaale.
Mõisate juures tegutsesid meierei
koos kaseiini- ja juustutööstusega,
viinavabrik, 3 tuule- ja 1 vesiveski,
õllekoda. Siin oli heal järjel söödavilja,
teravilja- ja kartulikasvatus. Korralikule söödabaasile ja tõuloomadele
toetudes oli laialt tuntud mõisate loomakasvatus.
Loomaaretuses võib esile tõsta
Esseni asutatud Kastres hobusekasvandust, kus kasvatati Peterburi
keiserlike tallide jaoks hobuseid. Tori
hobusekasvatus sai alguse samuti
Kastres kasvatatud hobustest. Nikolai

von Essen viis ka Tartu Põllumajandusnäituste korralduse õitsengule.
Nikolai von Essen oli aktiivne
ka ühiskondlikus elus. Ta tegutses
pikemat aega Liivimaa Üldkasuliiku
Ökonoomilise Sotsieteedi varahoidja ja
asepresidendina, Liivimaa Põllumajanduse ja Tööstuse arendamise Ühingu
(Tartus) asepresidendi ja presidendina,
ning ka Vene Põllumajanduse Nõukogus selle asutamisest saadik 1895.
aastast.
Nikolai oli ka suur aianduse
edendaja: igal aastal kinkis mõisnik
kõigile peremeestele neli õunapuud ja
marjapõõsaid, iga istutatud õunapuu
eest jättis rendist alla 50 kopikat. Kes
aga kuue aasta jooksul jättis kuus puud
istutamata, sellelt nõudis 2 rubla rohkem. Talumees, kes väljanäitusel õunte
eest auraha sai, sai mõisa poolt veel
rubla lisaks.
Talupoegadel võimaldas ta kergesti
raha saada ning renti maksta sellega,
et ostnud neilt soodsa hinna eest
kartuleid ja lambaid kokku. Mäksa
mõisavalitsus oli kinkinud mõisatööliste tütarlastele jõuludeks kääre,
õmblusniiti, riiet käsitöö tegemiseks.
Lüpsjatele kingiti pere peale saapad ja
meestele kahe peale korv õlut.
Nikolai von Essen suri 7. novembril
1900. aastal Kastres (maetud Mäksal). Kogu vald olnud suures leinas.
Kirst kanti õlgadel Kastre mõisast
perekonna kabelisse Mäksal. Matuste
puhul kingiti igale matuselisele härra
pilt ja anti trööstiks pits viina.
Pärast Nikolai surma jäi mõisasse tema noorema venna Otto von
Esseni poeg Aleksander von Essen,
kes abiellus Haaslavalt pärit lihtsa
taluneiuga. Aleksander olnud suur
jahimees. Tema suurimaks ettevõtmiseks oli 1912. a. Järvselja jahilossi
ehitamine. Samal ajal rajati ka Mäksa
mõisa juurde jahipark, kuhu toodi
elama faasaneid. Aleksanderi ajal viidi
lõpule talude päriseksostmine. Kastre
mõis saavutas tuntuse mitte ainult
Balti Kubermangudes ja Venemaal,
vaid laiemaltki ja seda XIX sajandi
lõpukümnendil. Kastres tehtu laiema
tutvustamise taga oli Nikolai von
Essen isiklikult. Mälestusmärgiks
tema töödele peetakse aga Kastre Peravallas 1921. aastal Tartu Ülikooli
õppemetskonna loomist.
Tiina Arike
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Võnnu Keskkooli põhikooli lõpetajad. Foto. Võnnu Keskkool

Võnnu Keskkooli 50. lend. Foto Võnnu Keskkool

Melliste algkooli 6. klassi lõpetajad vallamajas külas. Melliste koolil on juba
pikaajaline traditsioon viia oma 6. klassi lõpetajad kohtuma vallavanemaga. Teist aastat on vallamaja töötajatel rõõm võõrustada 6. klassi koos
klassijuhataja ja koolijuhiga Kastre vallamajas Kurepalus. Foto toimetus

Sillaotsa 9. klassi lõpetajad tutipäeval. Kui õpilased on rõõmsad, nagu
pildilt näha, on ka koolipere õnnelik koos tehtu ja koos veedetud aja üle.
See lend on esimene, kes alustanud Sillaotsa Koolis, mitte enam Silaotsa
Põhikoolis. Foto Chris Serglov

Vaata rohkem fotosid:
https://www.facebook.com/sillaotsakool/
https://www.facebook.com/vonnukeskkool/
https://www.facebook.com/mellistekool/

12

KASTRE VALD

23. JUUNIL KELL 20
KUREPALU
LAULUVÄLJAKUL

TAS
UTA

KUREPALU
JAANITULI
ANSAMBLIGA
IŽ-58
MÄNGUD JA VÕISTLUSED
LASTEPROGRAMM
SOE SÖÖK JA KÜLM JOOK
DJ MARKO KIVISALU

28. juunil kell 18 toimub Priiuse seltsimajas
vallavanema vastuvõtt koolilõpetajatele.
Vallavalitsus palub kõigil Kastre vallas elavatel kutse-,
kõrg-, ja ülikooli lõpetajatel endast teada anda hiljemalt
20. juuniks. Nimi, lõpetatud õppeasutus ja kooliaste saata
rasmus.toompere@kastre.ee

Sünnid:

VÕNNU

JAANITULI

TA

SU

TA

!

GUSTAV SUITSU MAJAMUUSEUMI ÕUEL

KONRAD KUHHI		
SABRINA SUMBERG		
ELISABETH ERNITS		
LISANDRA POLJAKOV		
MIRABELL OTTI		
OLIVER PRUUL 		

29.03.2019
23.04.2019
17.05.2019
18.05.2019
23.05.2019
03.06.2019

21.06 KELL 19

KAVAS:
19.00-21.00
MÄNGUD väikestele ja suurtele
TAIDLUSKOLLEKTIIVIDE
ETTEASTED

()

Mälestame

MATTI KASK 28.06.1941 – 13.05.2019
AUGUST TAMM 04.08.1934 – 16.05.2019
ELSA MEINHARD 04.10.1931 – 18.05.2019
VEERA MOSKALENKO 27.05.1950 – 18.05.2019
FLORIEDE UZDANOVA 27.04.1918 – 29.05.2019
Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Rasmus Toompere
Kontakt: Rasmus Toompere, kultuuri- ja teabespetsialist
7446520; rasmus.toompere@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 1950
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

Ü

tab
lus HVIK
t
i
To
KO
ÕE
J
LE

21.00 SÜÜTAME JAANILÕKKE
21.15-1.00 TANTSUKS
ANSAMBEL KENTUKID
1.00-2.00 DJ MARKO KIVISALU

Korraldab Kastre Vallavalitsus
Rohkem infot: https://www.facebook.com/events/2226350147681103

