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Kurepalu küla järveäärse piirkonna
ühisveevärgi– ja kanalisatsioonirajatiste ehitustöödeks on töövõtuleping
sõlmitud. Uued torustikud rajatakse
hoonestatud kinnistute liitumispunktideni. Peale ehitustööde lõppu (oktoober
2021) on võimalus piirkonnas liituda
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniteenusega, mida pakub AS Emajõe Veevärk.
Ehitustööde teostamise enda kinnistul alates liitumispunktist korraldab
iga kinnistu omanik ise. Kinnistusiseste
torustike rajamiseks tuleb esmalt sõlmida Emajõe Veevärgiga liitumisleping
ja seejärel korraldada kinnistusiseste
torustike ehitustööd. Kinnistusiseste
torustike valmimise järgselt tuleb
Emajõe Veevärgile esitada digitaalne
teostusjoonis. Teostusjoonise esitamise
vajadus on seadusest tulenev nõue ja see
ei sõltu toru pikkusest. Teostusjoonise
olemasolu tagab, et ka järeltulevad põlvkonnad, kes torude ehitamist ei mäleta,
saaksid hõlpsalt kätte informatsiooni
torude paiknemise kohta.
Ühiskanalisatsiooniga
liitumisel
tuleb vanad kogumiskaevud või septikud kanalisatsioonisüsteemist välja
jätta ja likvideerida. Nende süsteemi
töösse jätmisel tuleb kinnistuomanikul
neid aeg-ajalt tühjendada, mis oleks
täiendav kulu lisaks kanalisatsiooniteenusele. Pealegi on reoveepuhasti protsesside paremaks toimimiseks oluline,
et kogu reovesi jõuaks puhastini.

Eraldi liitumistasu uutele
liitujatele ei ole.
Paigaldatav veearvesti on kaugloetav ja iga kuu tuleb maksta reaalselt tarbitud teenuse, st üksnes arvesti poolt
mõõdetud koguste eest. Püsimakseid
sellele ei lisandu.
Täna kehtivad Emajõe Veevärgi
piirkondades järgmised hinnad (koos
käibemaksuga):

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine Kurepalu reoveekogumisalal (joonisel punane
ala)

Vesi: 1,463 €/m3
Kanalisatsiooniteenus: 1,850 €/m3
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
tänavatorustikud ehitab välja Osaühing
Mihkel X. Magistraalide ehitustööd
algavad veel sel kuul lõigus Roiu-Kurepalu. Lisaks on lähiajal planeeritud
ehitustöödega algust teha järgnevates
piirkondades: Roiu-Priiuse seltsimaja,
Silvaku-Põdra kinnistute, Lauluväljaku-vallamaja-Vainu kinnistute, Mõraoja
tee ja Kastani-Käbi-Männioksa kinnistute lähialal. Ehituse käigus teostatakse kaevetöid ning tavapärane
liiklus ja juurdepääsud võivad olla
pisut raskendatud. Töövõtja ja vald
jagavad valla ajalehes ja sotsiaalmeedias
operatiivselt infot ehitustöödest. Tööde

teostaja ajutine kontor paigaldatakse
Kurepalus vallamaja kõrvale ning tööpäevadel saab küsimuste korral otse
sinna pöörduda.
Kurepalu piirkonna ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arendamise projekti
rahastajad on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kastre Vallavalitus ja
AS Emajõe Veevärk.
Ootame Teid meie vee- ning kanalisatsiooniteenusega liituma!
AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56, Tartu
e-post: evv@evv.ee
telefon: 731 1840
www.evv.ee
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Vallavalitsuse istungitel
08.10
• sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest (2)
• ehituslubade andmine (Võnnu alevikus, Kooli tee 15; Roiu
alevikus, Väljaku; Mõra küla, Tamme)
• kasutusloa andmine (Haaslava külas, Pihlaka tee 36;
Päkste külas, Soo; Kaagvere külas, Vooru tee 4 ja Vooru
tee 5; Haaslava külas, Pajuvitsa tee, Saare tee ja Pihlaka tee
maagaasi jaotustorustik)
• huvihariduse ning huvitegevuse toetamine vallaeelarvest
• Võõpste külas asuva Uibo katastriüksuse jagamisel
kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
• Melliste Algkool-Lasteaed hoolekogu koosseisu kinnitamine
• info ja arutelud
15.10
• sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
• koduteenuste osutamise lõpetamine
• olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
• hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine (Rulli
talu)
• hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine (Tammiku talu)
• riigihanke „Haaslava lasteaia C-korpuse ehitus“ korraldamine
• riigihanke (viitenumber 294251) „Kastre valla kohalike
teede, tänavate ja parklate talvine hooldus perioodil 20202023.aasta.“ tulemuste kinnitamine
• riigihanke „Kastre valla kohalike teede, tänavate ja parklate
talvine hooldus perioodil 2020-2023.aasta piirkonnale IV
ja VI“ korraldamine
• ehituslubade andmine (Agali külas, Rammo; Veskimäe
külas, Tammemäe; Päkste külas, Metsaääre; Mäksa külas,
Ürgoru; Veskimäe külas, Tammelehe; Päkste külas, Saunaaasa; Haaslava külas, Pajuvitsa tee 13; Poka külas, Põlde)
• kasutuslubade andmine (Mäletjärve külas, Hoidlapõllu;
Haaslava külas Jõe tn 7; Aardlapalu küla Lõopesa; Haaslava
külas, Papli tee 19)
• sundvalduse seadmise menetluse algatamine (Emajõe Veevärk AS kasuks)
• Võnnu Lasteaed Värvuke töötajate koosseisu kinnitamine
• Võnnu Lasteaed Värvuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
• hanke „Melliste noortekeskuse sisustuse ostmine“ tulemuste kinnitamine
• riigihanke nr 227409 „Vooremäe tervisespordikeskuse
teenindushoone projekteerimine“ tulemuste kinnitamine
• info ja arutelud
22.10
• päevahoiuteenuse osutamise lepingu lõpetamine
• sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest (3)
• ehitise teenindamiseks vajalikule maale sihtotstarbe
määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning
arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
• katastriüksuste kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
• ehitise teenindamiseks vajalikule maale sihtotstarbe
määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigimaale ning
arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta
• Imste külas asuva Metsa katastriüksuse jagamisel
kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
• olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (2)
• ehituslubade andmine (Sudaste külas, Kislafarmi; Sarakuste küla, Ristiku; Kaagvere küla, Vooru tee 13; Võõpste

külas, Niiluse; Poka küla, Kalju; Lange külas, Langemäe tee
5; Roiu alevik, Oja tn 3; Rõka küla, Semmi)
• kasutusloa andmine (Aardlapalu küla, Kurepesa vkt 2;
Võnnu alevikus Tartu tn 7, 9, 11, 13, 15, 24, 28, 34 ; Tööstuse tee 2, 4, 6 ; Hammaste-Rasina tee, Haigla tee ja Haigla
pargi kinnistul asuva kaugküttetorustiku kasutusele võtmiseks; Mäksa küla, Ürgoru tn 6; Haaslava küla, Pajuvitsa
tee 1, Lehise tee 15, Lehise tee 4, Pajuvitsa tee 3, Pajuvitsa
tee 9, Pajuvitsa tee 5; Pajuvitsa tee 7)
• raha eraldamine ühekordseks toetuseks
• huvihariduse ning huvitegevuse toetamine vallaeelarvest
(57)
• koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamine
• info ja arutelud
29.10
• täisealisele isikule hooldaja määramisest keeldumine
• sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest (3)
• raske ja sügava puudega lapsele abi osutamise toetuse
maksmine
• Unikülas asuva Tenso katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
• nõusoleku andmine tehnorajatiste rajamiseks
• sundvalduse seadmise menetluse algatamine (Emajõe Veevärk AS kasuks Haaslava külas, Kingu)
• ehituslubade andmine (Kurista külas, Kulla; Kaagvere külas,
Kaveri tee 5/2, 3, 5/1, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 maaüksusel; Võnnu
alevikus, Tööstuse tee 10; Kurepalu külas, Mõraoja vkt 10,
Kurekese, Priiuse seltsimaja, Semmeli ja Vallamaja; Uniküla
Roosi vkt 12; Haaslava külas Heki tee ja Loosi tee; Uniküla,
Haaslava-Aadami-Uniküla tee T2 Roosi vkt; Haaslava külas,
Pajuvitsa tee 4; Metsanurga küla, Paju maaüksusel; Igevere
külas, Toomu; Haaslava külas Ülesoo tänava, Kurepalu külas
Järvekalda tänava, Mõra külas Sinilinnu vkt 10, Silla ja
Sinilinnu teelõik 2; Lääniste külas, Saarepõllu maaüksusel;
Veskimäe külas, Tammelehe; Mõra külas, Tuigo)
• kasutusloa andmine (Haaslava küla, Pihlaka tee 19)
• riigihanke nr 228159 „Võnnu Keskkooli elektripaigaldise
osaline rekonstrueerimine“ tulemuste kinnitamine
• riigihanke (viitenumber 228777) „Kastre valla kohalike
teede, tänavate ja parklate talvine hooldus perioodil 20202023.aasta piirkond IV ja VI“ tulemuste kinnitamine
• huvihariduse ning huvitegevuse toetamine vallaeelarvest
(25)
• lammutusloa andmine (Kaagvere külas, Mõisaköögi tee 1 ja
Mõisatorni kinnistud)
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Teede talihooldus
Viimased kaks aastat on küll
lumevaesed talved olnud, aga see ei
tähendaks, et talihoolduseks ei peaks
valmis olema. Teede talihooldus tähendab
kõigi Kastre valla kohalike teede, kergliiklusteede, parklate ja erateede talvist
hooldust. Lumekoristustööde ühekordne
kogumaht Kastre vallas on 421 km. Lisaks
kuulub talihooldus tööde hulka lumekoristus parklates ühekordse kogumahuga
29418 m².
Teehooldust teostame nende elamuteni, kus inimesed elavad püsivalt sees. Kui
elamu on näiteks jäätmeveost vabastatud
omaniku soovil seoses sellega, et ta elamut
ei kasuta, siis teed sinna ei hooldata, v.a.
kui omanik selleks soovi avaldab. Igal
elamu omanikul on võimalus ise otse
traktoristile või tee hooldaja firmale
teada anda, kus ei tohiks lükata või kus
peaks lükkama. Talihoolduse teostamine
perioodil 2020-2023 on jaotatud Kastre
valla territooriumil seitsmesse piirkonda.
Küsimuste tekkimisel või probleemide
ilmnemisel konkreetsete tööde osas
palume pöörduda otse piirkonnas lumekoristustööde eest vastutavate isikute poole.
1. piirkond: Aardlapalu, Haaslava,
Kurepalu, Mõra, Roiu, Päkste, Kitseküla,
Kõivuküla. Töövõtja – Ojamaa Talu OÜ,
tel. 52 33 643
2. piirkond: Aardla, Mõra, Lange,
Igevere, Tööraste, Päkste, Ignase, Aadami,
Uniküla, Kõivuküla. Töövõtja – OÜ
Uus-Kiivitaja, tel. 56 470 424
3. piirkond: Metsanurga, Koke, Kriimani, Kitseküla, Uniküla, Paluküla, Kaag-

vere, Mäletjärve, Päkste, Alaküla, Kurista.
Töövõtja – OÜ Uus-Kiivitaja,
tel. 56 470 424
4. piirkond: Võruküla, Sudaste, Sarakuste, Poka, Melliste, Vana-Kastre, Kaagvere, Tammevaldma, Mäletjärve.
Töövõtja - Pedaja Mahetalu OÜ,
tel. 56 464 615
5. piirkond: Tammevaldma, Mäksa,
Tigase, Kaarlimõisa, Veskimäe, Melliste,
Võõpste, Kastre, Terikeste, Aruaia.
Töövõtja - KP Teehooldus OÜ,
tel. 50 46 588
6. piirkond: Kurista, Rookse, Issaku,
Imste, Kannu, Hammaste, Võnnu.
Töövõtja - Agrifor OÜ, tel. 52 88 312
7. piirkond: Terikeste, Võõpste,
Lääniste, Kõnnu, Võnnu, Liispõllu, Agali,
Ahunapalu, Rõka. Töövõtja – Habemiku
talu, tel. 50 66 569
Lepingu järgselt on töövõtjad kohustatud organiseerima lumetõrje töid järgnevalt:
• koolide- ja lasteaedade parklad, kaupluseesised parklad, vallamaja ja teenuskeskuste parklad ning kergliiklusteed
ja juurdepääsud riigimaanteedelt kella
07.00-ks;
• avalikud teed ja tänavad hiljemalt 8
tunni jooksul peale lumesaju lõppu;
• erateedel, Vooremäe Tervisekeskuse
parklates ning avahooldusel olevate inimeste teedelt hiljemalt 12 tunni jooksul
peale lumesaju lõppu.
• Üldjuhul alustatakse lumetõrje töödega,
kui langenud lumekihi paksus teedele
ületab 12 cm.

Küsimus võib tekkida, miks ühes külas
teostab lumetõrjet mitu töövõtjat? Siin
on lähtutud loogikast, et teenusepakkujal
oleks tööde läbiviimine võimalikult optimeeritud. Kui küsimusele ei saa vastust
või probleemi ei õnnestu lahendada vastutavate isikute kaudu, palume pöörduda
vallapoolse koordineerija, majandusspetsialisti Maanus Ringo, poole: tel. 50 89 713
Varasematel aastatel on probleemiks
olnud lumekoristustööde tegemine tiheasustusega piirkondades. Põhjuseks on
majaelanike autode parkimine avalikuks
kasutamiseks mõeldud teele, mille tõttu
jääb tee sõiduosa vaevu 3 meetri laiuseks.
Selline olukord takistab teedel liikumist ja
tee hooldustöid. Automanikel tuleb leida
oma sõiduki parkimiseks kohad, kus need
ei takistaks lumetõrjetöid.
Et lumetõrjetööd sujuksid tõrgeteta
ning vältimaks tehnika lõhkumist ja kraavi
vajumist, palume erateede omanikel
tähistada kinnistul paiknevad teeservad,
mahasõidud ja teetruubid. Tähistada tuleb
ka teeservades olevad väiksemad puud,
põõsad, kivid, aiad jms, mis võivad tõrjetööde käigus kannatada saada või tehnika
lõhkuda. Kodanikelt ootame koostööd ja
mõistvat suhtumist.
Talverõõmud algavad mõnel aastal
varem ja mõnel aastal hiljem, aga pikema
aja statistika kinnitab rahvatarkust - ega
talv taeva jää.

Tõnu Muru
abivallavanem

OHTLIKE JÄÄTMETE
JA ELEKTROONIKA
KOGUMISRING
Kastre vallavalitsus korraldab koostöös AS-iga Epler &
Lorenz ohtlike jäätmete ja elektroonika kogumist.

Tasuta võetakse vastu järgmisi
kodumajapidamises tekkivaid ohtlikke
jäätmeid:
• patareid
• ravimid
• kemikaalid (ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalide
jäätmed, lahustid, leelised, fotokemikaalid)
• taimemürgid
• värvid
• vanaõli ja õlifiltrid
• ohtlikke aineid sisaldavad pakendid
• elavhõbedajäätmed
• elektroonika

Elektroonika ja ohtlike
jäätmete kogumisring
21. novembril

Elektroonika ja ohtlike
jäätmete kogumisring
28. novembril

• 10.00-10.30 Mäksa bussipeatus
• 10.45-11.15 Võõpste korterelamud
• 11.30-12.00 Melliste koolimaja esine
plats
• 12.15-12.45 Kurista endise kaupluse
kõrval
• 13.00-13.30 Võnnu kultuurimaja kõrval
• 13.40-14.10 Lääniste endise kaupluse
kõrval

• 10.00-10.30
Kaagvere
(katlamaja
korstna juures platsil)
• 10.40-11.10 Roiu (kaupluse platsil)
• 11.30-12.00 Ignase küla keskplatsil
• 12.30-13.00 Aardla kortermajade kõrval
• 13.10-13.40 Haaslava uuselamurajoon
(Loosi tee ja Jõe tänava ristmikul)

Karen Katri Voll
Keskkonnaspetsialist
Muul ajal võivad Kastre valla elanikud kasutada Tartu linna jäätmejaamu:
Jaama 72C ja Selli 19 Tartu, mis on avatud E–R 10–18, L–P 10–16,
riigipühadel suletud.
Vaata ka www.kastre.ee/et/jaatmejaam
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Eesti elanike postkasti jõuavad
kriisiolukorras käitumise juhised
Novembrist alates jõuavad kõikide
Eesti elanike postkasti juhised sellest,
kuidas võimalikes kriisiolukordades edukalt hakkama saada.
Kriisi puhul tuleb arvestada sellega, et korraga on abivajajaid
palju ja seetõttu jõuab abi hädasolijateni tavapärasest kauem.
Seepärast ongi oluline, et iga leibkond oleks tavapärasest
erinevas olukorras võimeline mõnda aega ka iseseisvalt toime
tulema.
Käitumisjuhiste avaldamine just nüüd ei ole märk sellest,
et Päästeametil oleks infot mingist võimalikust kriisist, mis
võiks lähiajal puhkeda. Küll aga on viimased aastad näidanud,
et kriisid tabavad ka Eestit – mullu oktoobris jättis ulatuslik
torm Kagu-Eestis elektrita 60 000 majapidamist ning muutis
inimeste igapäevaelu tundmatuseni. 2019. aasta jaanuaris
tabas ulatuslik elektrikatkestus Saaremaad. 15 aastat tagasi
ujutas jaanuaritorm üle kogu Eesti lääneranniku ja saared.
„Kriise ei tasu karta, kuid nendeks tuleb valmis olla. Tark
inimene valmistub koos perega – ta mõtleb läbi, kuidas tavapärasest erinevas olukorras toime tulla, hoolitseb selle eest, et
kodus oleksid piisavad toidu-, joogi- ravimi- ja esmatarbekaupade varud ning mõtleb läbi ka selle, kuidas aidata eakaid lähedasi. Samuti tasub valmistumisel teha koostööd naabritega.
Kodudesse jõudev trükis jagabki nõuandeid sellest, kuidas
inimesed peaksid kriisideks valmistuma ning teeb ülevaate,
missugused kriisid võivad meie igapäevaelu muuta,“ selgitas
Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viktor Saaremets.
„Kriiside puhul on suurim probleem see, et katkeda võivad
erinevad elutähtsad teenused, aga ka mugavusteenused – meil
ei pruugi olla elektrit või internetiühendust, meil võib olla
üleujutus või mingil põhjusel ei ole näiteks teed enam läbitavad. See omakorda toob vajaduse toidu- ja veevarude ning

informatsiooni järele,“ lisas Saaremets.
Päästeameti 2019. aasta lõpus läbi viidud uuring näitas,
et vaid 15% Eesti elanikest on hinnanud oma valmisolekut
kriisiks piisavaks ning vaid 35% elanikest peab võimalikuks, et kodukohas võib hädaolukord tekkida. Võimalikuks
hädaolukorraks on kõige paremini valmistunud Lääne- ning
Lõuna-Eesti elanikud, kõige halvemini saaksid hädaolukorras
hakkama Põhja-Eesti elanikud, muukeelsed Eesti elanikud
ning eakad.
Kriisiolukorras käitumise juhised jõuavad 532 000 leibkonna
postkasti järgmise paari kuu jooksul. Juhised on kolmes keeles
– eesti, vene ja inglise keeles. Lisaks trükisele saab vajalikku
informatsiooni ka mobiilirakendusest „Ole valmis!“ ning kodulehelt olevalmis.ee
Päästeamet

Kas oled juba päriselt Kastre valla elanik?
Kastre vallas elab 1.novembri 2020
seisuga 5411 inimest. Need on inimesed, kes on Rahvastikuregistris oma
elukohaks märkinud Kastre valla.
Kindlasti elab vallas ka neid inimesi, kelle elukohaks on märgitud
mõni teine koht. Põhjuseks võib olla
näiteks see asjaolu, et alles hiljuti on
kolitud siia elama.
Valla toimimiseks on oluline
iga inimese panus, kes peab Kastre
valda oma koduks. Uued plaanid ja
ideed saavad teoks ning tavapärased
tegevused jätkuvad tänu tulumaksule,
mille laekumine sõltub vallas elavate
inimeste arvust, kes on ka Rahvastikuregistris märkinud oma elukohaks
Kastre valla. Valla poolt pakutavate
toetuste taotlemiseks ning teenuste
saamiseks on samuti oluline elukoha
registreerimine.

Kui tegelikult elab valla territooriumil inimesi rohkem, võib teenuste
kvaliteet kannatada ning kahju ei saa
mitte üksnes ebakorrektsete elukoha
andmetega inimesed, vaid ka keed, kes
on registreerimiskohustust korralikult
täitnud

Elukohateadet saab
esitada:
• e-rahvastikuregistris
www.rahvastikuregister.ee Vajalik
sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või
Smart-ID-ga.
• Vallamajas (Kurepalus) ja valla
teenuskeskustes (Mellistes ning
Võnnus) Kaasas peab olema isikut
tõendav dokument.
• Posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendavast dokumendist.

• E-posti teel vald@kastre.ee digitaalallkirjaga allkirjastatult.
Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise
vanema nõusolek. Teise vanema
nõusolek on vabas vormis kirjutatud ja
allkirjastatud dokument.
Kui elanik ei ole ruumi (maja,
korteri) omanik, tuleb elukohateatele lisada ruumi kasutamise õigust
tõendava dokumendi koopia (näiteks
üürileping) või ruumi omaniku luba
(allkiri elukohateatel).

Vallavalitsus kontrollib elukohateate nõuetele vastavust 10 tööpäeva
jooksul teate saamisest. Kui teade
vastab nõuetele, kannab vallavalitsus
elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.
Registreeri oma elukoht Kastre
vallas juba täna!
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Kastre
Vallavalitsus
pakub tööd
koduhooldustöötajale

Ettevaatust!
Libakõnedega
püütakse petta
Aastast aastasse langevad kümned
Eesti elanikud telefonikelmide ohvriks.
Ehkki suurem osa eestimaalasi on üpris
hästi kursis sellega, mis on libakõned ja
kuidas käituda, õnnestub kuritegijatel
vahel siiski leida mõni inimene, kellelt välja
petta suuri rahasummasid. Kannatanute
puhul on tegemist põhiliselt eakamate
inimestega. Selline kelmuseskeem pole uus
ning kurjategijad üritavad ohvreid leida
erinevates Eestimaa paikades.
Tavaliselt tuleb libakõne lauatelefonile Leedu +370 suunakoodiga
numbrilt. Helistajaks võib olla nii mees
kui naine ning kelmid räägivad venekeeles.
Kelmid kasutavad oma ohvritelt raha väljapetmiseks mitmeid stsenaariume.
Helistaja võib esitleda end näiteks,
politseinikuna, sealhulgas ka Läti
politseinikuna, aga ka uurija, advokaadi,
juristi või meditsiinitöötajana. Nad
räägivad, et keegi teie lähedastest, sõpradest või tuttavatest on põhjustanud
liiklusõnnetuse või muu õnnetusjuhtumi,
sooritanud kuriteo või vajab abi.
Pidage meeles, et kelmid ei tea teie
sugulaste nimesid või kas teil on lapsi
või lapselapsi. Nad helistavad lauatelefoni numbrile, mis on reeglina pärit telefoniraamatust või avalikust andmebaasist.
Mõnikord esitlevad kelmidest helistajad
end kõne saanud inimese sugulase või lapsena, selgitades, et hääl või kõnemaneer
on muutnud, sest ta on saanud näotrauma.
Raha nõutakse tavaliselt selleks, et mitte
alustada kriminaalasja, kompenseerida
kahju väidetavale kannatanule või ravikuludeks.
Kahjuks juhtub tihtipeale see, et inimesed, kellele helistatakse, annavad kelmile
ise välja informatsiooni oma lähedaste
kohta. Kõne võib olla selline: «Hallo, hallo,
vanaema?!» – «Kes räägib, kas Kristina,
sina või?» – «Jaa, mina. Ma põhjustasin
liiklusõnnetuse. Ei saa hästi rääkida, sest
mul on lõualuutrauma. Minu suhtes tahab
politsei alustada kriminaalasja. Sinuga räägib nüüd uurija.» Selle peale võidakse toru
anda teisele kelmile või sama kelm muudab lihtsalt häält, esitleb end uurijana ja
selgitab, et on võimalik mitte alustada kriminaalasja, kui praegu nõutav rahasumma
ära maksta. Loomulikult toonitab ta, et

Töötaja ametikoha peamiseks
eesmärgiks on osutada
koduteenuseid hooldust vajavale
isikule, tagamaks kliendi parim
võimalik toimetulek koduses
keskkonnas.
asjaga on kiire ja tema, uurija, riskib teid
aidates paljuga.
Summad, mida kelmid nõuavad nö kriminaalasja mittealustamiseks või ravikulude katteks, on suured, ka 50 000 eurot.
Tavaliselt lepivad kuritegijad ka vähemaga.
Tänavu on neil õnnestunud meie pensionäridelt välja meelitada summasid alates
300 eurost ja lõpetades 10 000 euroga.
Kõige olulisem on sellises olukorras säilitada rahu. Närveerivat inimest
on kergem veenda, et tõesti on toiminud
midagi tõsist. Tavaliselt kiirustavad
kelmid tagant, et kõne saanud inimesel
poleks aega rahulikult järele mõelda, oma
lähedasele helistada ja infot kontrollida.
Kui te saate taolise kõne ja vestlus tundub
teile kahtlane, siis tehke paus, öelge
helistajale, et ta helistaks teile hiljem
või küsige tema numbrit ja lubage tagasi
helistada. Tavaliselt loobuvad kelmid siis
edasisest suhtlemisest.
Üheks heaks näiteks on pensionärist
proua, kes sai kõne end proua tütrena
esitlenud kelmilt. Pensionär küsis «tütrelt»,
mitu last tal on. Sellele isehakanud tütar
vastata ei osanud ja katkestas kõne. Veel
üks naisterahvas, kellele tundus saadud
kõne kahtlane, lubas küll raha maksta ja
leppis ka kohtumise kokku, kuid helistas
kohe numbrile 112. Kohale saabunud
politseinikud võtsid raha järele saabunud
kelmid kinni.
Kui teil on eakad sugulased, eriti juhul,
kui nad elavad eraldi või viibivad suurema
osa päevast üksi kodus, rääkige nendega
nendest kelmuste skeemidest, veenduge,
et nad on sellega kursis ning teavad, kuidas
sellises situatsioonis käituda – keelduda
maksmisest ja katkestada kõne. Kui te
saate libakõne, palume võimalusel
fikseerida number, millelt helistati, ja
anda kõnest teada numbrile 112.
Palun pidage meeles – Eesti politseinikud ei hakka mitte kunagi, mitte
mingil põhjusel nõudma inimestelt
sularaha.
Politsei- ja Piirivalveamet

Nõuded kandidaadile
•
•
•
•

vähemalt põhiharidus
B-kategooria juhiluba
hea suhtlemisoskus
organiseerimise ja koostöö
tegemise võime
• hea pingetaluvus ja
empaatiavõime
Kasuks tuleb
• erialane väljaõpe
(hooldustöötaja kutse)
• töökogemus sotsiaal- või
tervishoiu valdkonnas
• vene keele oskus
Omalt poolt pakume
• täistööajaga töökohta
• tööülesannete täitmiseks
ametiautot
• huvitavat ja mitmekesist tööd
• koolitusvõimalust
• konkurentsivõimelist töötasu
Töökoha asukoht: Kastre vald,
Tartumaa
Tööle asumise aeg: niipea kui
võimalik
Kandideerimine:
Sooviavaldus, elulookirjeldus
(CV) ning haridust tõendavate
dokumentide koopiad saata
hiljemalt 23.11.2020
e-posti aadressile vald@kastre.ee
Täiendav info:
Kastre valla sotsiaalosakonna
juhatajalt Karmen Vetemäe
telefon:
744 6527; 53 32 59 12
e-post:
karmen.vetemae@kastre.ee

6

KASTRE VALLA

Malest, mõttemängudest ja ettevõtlusõppest
Võnnu Keskkoolis
Juba aastaid on Võnnu Keskkoolis
esimese kuni kolmanda klassi õpilastel võimalik treenida oma aju malet
mängides ning muid mõttemänge
harjutades. Mõttemängude õppimine
on kasulik kõigile, kuna mänguliselt ja
lõbusalt lihvitakse eluks hädavajalikke
oskusi: ressursside haldamist, strateegilist mõtlemist ja loogikat. Mängides
peab pingutama mälu ja tähelepanuvõimet, arvutama ning planeerima.
Teistes mõttemängudes saab lisaks
harjutada koostööoskust ning proovida
analüüsida olukordi osaliselt varjatud
informatsiooni oludes. Lauamängude
mängimine arendab noorte suhtlusoskust väljaspool ekraanide maailma.
Males ja mõttemängudes omandatud
oskused aitavad kergemini õppida
muid aineid koolis ning saada hiljem
paremini hakkama ka igapäevaelus.
Mõned mõttemängud on lihtsustatud
ettevõtluse simulaatorid, mis pakuvad
noortele võimalust pärisraha kaotamata
erinevaid strateegiaid katsetada.
Igal kevadel toimuvad Võnnu Keskkoolis kooli meistrivõistlused males,
kus selgitatakse välja malemeister, kes
saab rändkarika omanikuks. Loodetavasti selgub järgmine meister ka eeloleval kevadel. Males saavad omavahel
jõudu katsuda kõik õpilased vanusest
sõltumata ning nooremad usinalt treeninud lapsed ei pruugi üldse väga alla
jääda endast vanematele.
Võnnu Keskkooli gümnaasiumiosas
saavad noored teadmisi ettevõtlusest.

Tänapäevases maailmas kuluvad kõigile
ära arusaamised ettevõtete loomisest,
turundamisest, rahastamisest, maksudest ja seadustest. Õpilased saavad
harjutada projektide kirjutamist ning
hiljem rahastuse saamisel oma projekti päriselt teostada. Võimalik, et
koolis saadud arusaamad ettevõtlusest
julgustavad mõnda noort peale kooli
lõpetamist alustama oma ettevõtte loomise ja arendamisega. Ettevõtlusõppe
teiseks suunaks on inspireerida noori,
et neist saaksid tulevikus sädeinimesed
ja aktiivsed kogukonnaliikmed.
Käesolev kooliaasta on terves koolis
pühendatud ettevõtlusõppele ning
pikemaajalistes plaanides on arendada
välja kõikidesse kooliastmetesse sobivad ettevõtlusõppe moodulid. Sellel

aastal on kolm korda tulemas ettevõtlusele pühendatud projektipäevad, mis
pakuvad kooliastmeti eakohaseid ettevõtlikkust arendavaid tegevusi tervele
koolile.
Õpilaste igakülgse arendamise eest
male, mõttemängude ja ettevõtlusõppe
abil tuleb tänada kooli juhtkonda
eesotsas visionäärist direktori Valdek
Rohtmaaga. Hea strateegilise planeerijana soovib direktor, et õpilased saaksid
võimalikult palju vajalikke oskusi, mis
aitaksid neil olla edukad ning õnnelikud
tulevases elus.
Meelis Kuldkepp
ettevõtluse õpetaja ja ringijuht
Võnnu Keskkool

Muutuste märkamine - elus edasiviiv oskus
Septembrikuus kogusid Võnnu,
Roiu ja Melliste noorsootöötajad kohalikelt noortelt muutuste lugusid, mis
on neis toimunud tänu noortekeskuse
külastamisele. Kokku koguti 15 lugu.
Noorsootöötajad valisid omaltpoolt
välja 6 lugu, mis anti tutvumiseks
rühmale inimetele, kes noortekeskuse
tööga igapäevaselt kokku ei puutu.
Oktoobri viimasel nädalal kohtusid
Priiuse seltsimajas peegeldusrühma
liikmed, et analüüsida ning kommenteerida noorsootöötajate poolt
kogutud lugusid. Peegeldusrühma kuulusid Melliste Algkooli huvijuht Janika
Hinto, Sillaotsa Kooli sotsiaalpedagoog
Jane Merits, Võnnu Kooli direktor
Valdek Rohtma, Lõuna prefektuuri
noorsoopolitsei Kirsika Jõks, kultuuris-

petsialist Ülle Seire, haridusspetsialist
Katrin Nurm, lastekaitsespetsialist
Triinu Limbak, Kastre valla juhtiv
noorsootöötaja Kirsika Mühlberg ja
Eesti Noorsootöötajate Kogu liige Airi
Park. Lauale kerkisid huvitavad ning
kõiki spetsialiste puudutavad arutelud
ning kuigi esialgu oli keeruline valida
lugude seast see üks kõige olulisem,
siis lõpuks see siiski õnnestus. Peegeldusrühm valis välja kaks noorte endi
poolt märgatud kõige erilisemat ja
olulisemat muutuse lugu. Oluliselt jäi
kõlama Janika Hinto poolt välja toodud
tähelepanek, et noorsootööd ei teha
noortele, vaid seda planeeritakse ja
tehakse koos noortega! Ta pidas antud
taktikat tähtsaks, et ka enda töös seda
rohkem rakendada. Noorsootöö mõju

on olnud raske hinnata, kuid kasutusele
võetud muutuste märkamise protsess
on väga vajalik ning efektiivne tööriist
noorsootöö arenguks noortekeskustes,
vallas, linnas või koguni terves riigis.
Airi Parki sõnul tegid Kastre valla
noorsootöötajad lugude kogumisel ja
kommenteerimisel väga tublit tööd.
Hoiame kokku ja toetame üksteist,
sest iga lugu ja iga märgatud muutus
on lõpuks samavõrdselt olulised. Üks
muutus viib teiseni, mis võib kujuneda
väga vajalikuks tulevikuplaanide paika
panemisel.
Kirsika Mühlberg
juhtiv noorsootöötaja
Melliste noortekeskus
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Helesinine
vagun äratab
lapsepõlvelood

Kastre valla noored esitlesid Hiiumaal
enda loodud veebilehte - Minuidee.ee
Ühisprojekt, mille koostööpooled on
Kambja, Kastre ja Põlva vald ning MTÜ
Õnnemaa, hakkab lõppema. Koostööpiirkonna nimeks on KTG Ülenurme.
Projekti viimane osa, esitluskohtumine
Hiiumaal, toimus 23.10. – 25.10.2020
Pühalepa Vaba Aja Keskuses. Seal tehti
esitlus Hiiumaa noortele, et tutvustada
projekti jooksul (2019-2020.a.) noorte
endi loodud veebilehte minuidee.ee. Esitlust filmiti. Osalesid Ülenurme, Tõrvandi
ning Kambja pere- ja noortekeskused,
Kuuste Kool, Roiu noortekeskus ja Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskus. Projekti
rahastaja, Haridus- ja Noorteamet, paneb
filmitud materjalist kokku video, mida
hiljem on võimalik näha ka teistel noortel ja noorsootöötajatel üle Eesti. Noored

olid väga tublid, sest nad ise filmisid kogu
tegevust ning esinesid oma esitlusega
kaamerate ees. Kahe aasta jooksul on
noored õppinud koostööoskust, delegeerimisoskust, esinemisoskust ning on saanud palju julgemaks ja enesekindlamaks.
Projektis osalemine on neis arendanud
suhtlemisoskust ja meeskonnatööoskust
ning julgust viia oma unistusi ellu. Preemiaks said nad Hiiumaal külastada
Emmaste noortekeskust, Jalutada Sääretirpi, külastada Villavabrikut, Ristimäge
ning käia veediskol ning kummitavas
Suuremõisa lossis ööekskursioonil.
Merili Tomikas
noorsootöötaja
Roiu noortekeskus

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi
Peipsiveere programmi 2021. aasta tegevuskava koostamiseks
Peipsiveere programmi eesmärk on
aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja
vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset
ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust
ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku
eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.
Programmi rakendatakse Alutaguse,
Mustvee, Peipsiääre, Luunja, Kastre ja Räpina
vallas ning Tartu vallas Piirissaare ulatuses.
Taotlusi võivad esitada programmi

rakendamise piirkonna omavalitsusüksused
ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Toetuse suurus projekti kohta on 3 200
kuni 32 000 eurot, tegevustoetuse puhul
kuni 20 000 eurot. Taotleja oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt
15% projekti abikõlblikest kuludest.
Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on
avatud 06. novembrist kuni 07. detsembrini
2020. Täpsem informatsioon ja taotlusvorm
on Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel
www.tartumaa.ee

Kastre valla Segakoor Rõõmusõõm
on entusiastlikult alustanud oma
6-ndat hooaega. Paha koroona pole
koori ridu hõrendanud ning oleme
mõne laulja võrra isegi paksemaks
läinud. Kuna maskides on paha laulda
ning häälerühmakaaslast 2 meetri
kauguselt ei kuule ja ülisuurtele
lavadele meil asja pole, jätsime kevadkontserdid ära. Seda enam oleme
kõik elevil ja indu täis ootamas uusi
esinemisi koduses vallas.
Kui lauljatelt küsida, milline
repertuaar neil kõige rohkem
emotsioone esile toob ning sügavalt
sisemust kõditab, saame üheselt vastuseks kõik need tuntud ja rohkem
tuntud lood, mis kuuldud ja kaasa
lauldud juba maast madalast. Sestap
on meil seekord valikus justnimelt
laulud, mis meie koori lauljad ise välja
valinud on ja mis nendega lapse- või
nooremas pubekaeas kõige rohkem
kaasas on käinud. Kõik, kes tulevad
meid vaatama ja kuulama, saavad
kindlasti ägeda äratundmise osaliseks
ning särtsu keresse, millega D-vitamiini vaesele ajale vastu minna. Kõik
lood on seatud koorile kas varasemast
või meie endi armastatud dirigentide
poolt just nii, nagu meie koorile kõige
paremini sobib. Kontserdilt ei puudu
ka nostalgiline üllatus!
Suur tänu Kastre vallale, kes on
Segakoor Rõõmusõõmu toetanud
ning võimaldanud kooril koos käia
ning harjutada ajal, mil paljud koolid
ja muud seltsimajad naljalt võõrast
rahvast oma ustest sisse ei lasegi.
Võta nüüd kalender ette ja
tõmba 1. detsembrile ilus rasvane
ring ümber ning kirjuta sinna
juurde ka kellaaeg 19:00 ning
kohaks Priiuse seltsimaja Kurepalus. Võta kaasa kõik sugulased,
tuttavad ning ära unusta kirjutada
ka oma parimale lapsepõlvesõbrale
messengeri. See on just see aeg ja
koht, kus vanu mälestusi ja unistusi
taaskord silme ette manada. Kontserdile sissepääs on kõigile prii.
Broneeri endale mõttes koht juba
täna Helesinisesse Vagunisse ning ära
rongist maha jää.
Alar Lutsar
segakoor Rõõmusõõm
president
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Võõpste pereklubi
20. sünnipäev
Kirjulehelisel sügisesel pühapäeval, 18. oktoobril, tähistasime
külakeskuses Võõpste Pereklubi “Noorus” 20. sünnipäeva. Tõesti
tõsi. Aeg on nii kiiresti möödunud. Kahekümne aasta jooksul on
toimunud mitmesuguseid üritusi, millest on välja kujunenud
traditsioonid. Kirjutatud on taotlusi toetuste saamiseks, et korrastada meie kasutuses olevaid ruume, korraldada üritusi ja soetada
mitmesuguseid vahendeid nii tuppa kui ka õue.
Sünnipäevi oleme 20 aasta jooksul tähistanud erinevate tegevustega nii meie majas kui ka väljasõitudega huvitavatesse Eestimaa paikadesse. Käesoleval aastal piiras paha koroonaviirus pisut
meie plaane. Nii otsustasime seekord sünnipäeval pakkuda külalistele teatrit ja torti. Naabervallast tõi meile teatri koju kätte Luunja
Aidateater. Nende mängitud Jan Rahmani “Sõit” oli humoorikas,
rahvaliku sisuga ja värvikate tegelaskujudega külaelu tükk.
Sünnipäeva tort oli kena ja maitsev. Selle suure ja marjadega
kaunistatud iluduse valmistas Ene Pungar.
Uute värviliste ruloodega ruumi, kus külalisi sünnipäeval võõrustada saime, tegime korda kohaliku omaalgatuse programmist
saadud toetusega. Projekti kirjutas ja tööde teostamist juhtis Tiina.
Aile on hoolitsenud selle eest, et kõik meie tegemised tulevaste
põlvede jaoks kroonikasse saaks. Sinna juurde kuulub mitu albumitäit fotosid meie inimestest ja tegemistest läbi aastakümnete.
Eve valis välja sadakond fotot, mida ürituse ilmestamiseks suurel
seinal külalistele näitas. Need tekitasid muhelust ja äratundmisrõõmu nii noortes kui vanades. Veetsime toreda pealelõuna külarahva ja kaugemalt tulnud külaliste seltsis, kes soovisid Pereklubile
kestmist veel vähemalt 20-ks aastaks. Võtsime head soovid tänuga
vastu ning loodame pakkuda kogukonnale ka edaspidi kooskäimisvõimalust ja sisukat tegevust.
pereklubi nimel Tiina ja Aile

Sündmuste kalender
25.11 algusega kell 18.00 Volikogu Kärajad Melliste uues
raamatukogus.
29.11 advenditulede süütamine Roiul, Mellistes ja Võnnus.
29.11 kell 13.00-16.00 advendilaat Mellistes.
01.12 algusega kell 19.00 segakoori Rõõmusõõm kontsert Priiuse
seltsimajas.
06.12 kell 13.00-16.00 advendilaat Kurepalus.
13.12 kell 11.00-15.00 jõululaat Võnnus.
14.12 algusega kell 18.00 mälumängusarja 3. etapp Võnnu
kultuurimajas.
28.12 kell 12.00-16.00 eakate jõululõuna Võnnu kultuurimajas.
Esinevad Ivo Linna ja Antti Kammiste.
30.12 algusega kell 19.00 Kastre valla aastalõpupidu Melliste
spordihoones. Esineb 2 Quick Start.
Seoses koroonaviiruse levikuga võivad üritused ära jääda
või edasi lükkuda.
Jälgige infot valla kodulehel ja Facebooki kanalil.
Vaata lisa: www.kastre.ee/kalender

VÕÕPSTE
PEREKLUBI
JÕULUPIDU
12.DETSEMBRIL 19.00
VÕÕPSTE
KÜLAKESKUSES
ÕHTUT JUHIB JA
TANTSUMUUSIKAT
TEEB

VOLLI
PILET 5-.
LAUA BRONEERIMINE
MAIRE 58160084

LAUA KATAB IGAÜKS ISE.

Kastre Vallavalitsus kuulutab välja
avaliku konkursi SA Hooldekodu
Härmalõng juhataja leidmiseks
SA Hooldekodu Härmalõng juhataja ülesanneteks on asutuse eesmärgipärane juhtimine
ja seadusjärgne esindamine töölepingu kehtivuse ajal
vastavalt asutuse põhikirjale, ametijuhendile, seadustele ja
teistele õigusaktidele. Hooldekodu majandus- ja finantstegevuse eesmärgipärane juhtimine ja kodukorra tagamine.
Ootused kandidaadile
• kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöö, haldusjuhtimise,
meditsiini või majandusalane)
• juhtimiskogemus
• head majandusalased teadmised sh teadmised personalitööst, tööseadusandlusest jne
• meeskonnatöö valmidus ja hea suhtlemisoskus
• teadmised organisatsiooni arendamise protsessidest
• hea suhtlemisoskus
• täpsus, korrektsus ja pingetaluvus
Kasuks tuleb
• teadmised Eesti sotsiaal-ja tervishoiusüsteemi korraldusest
• juhtimiskogemus sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonnast
Omalt poolt pakume
• konkurentsivõimelist töötasu
• professionaalset ja toetavat meeskonda
• võimalusi täiendkoolitusteks
• isikliku sõiduauto kompensatsiooni
Konkursil osalemiseks tuleb kandideerijal esitada:
• elulookirjeldus (CV);
• motivatsioonikiri koos palgasooviga;
• kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
Kandideerimistähtaeg on 22.11.2020
Tööle asumise aeg: jaanuar 2021
Teenistuskoht asub aadressil Tartumaa,
Kastre vald, Kastre küla, Mõisahäärberi
Kontaktisik: Priit Lomp, 7 33 7602, priit.lomp@kastre.ee
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Peale viit, enne kuut
Kui ma esmakordselt kuulsin KIHKO-t laulmas paar aastat tagasi, tundus
koor täitsa tavaline ja keskpärane Eesti
koor. Ajast, kui Henri koori dirigeerib, on
aastaga koori tase märgatavalt paranenud. Olin eelnevalt Kaitseliidu majakoori
laulja. Kuna koor läks laiali ja laulmise
soov oli väga suur, siis jõudsin otsapidi
KIHKO lauljate sekka. Pean ütlema, et
mul on ääretult hea meel viibida selles
seltskonnas. Uue lauljana olin mõningaid
laule ainult paar korda näinud ning juba
sain lavale laulma - nii tore tunne. Meie
kontserdi konferansjee - Peep Puis – suutis kergusega nii publikut kui ka esinejaid
naerma ajada ja pingeid maandada.
Kogu kaaskonnaga ühiselt laulda ühise
eesmärgi nimel (vähemalt minul oli
eesmärk anda endast laval parim) - see
tunne meenutas laulupidu. Tegelikult oli
ka veidi hirmuäratav üle pika aja laval
olla. Kui juba laulud hakkasid üle huulte
tulema, läks hirmutunne ära ja oli tore
kooriga koos laulda. Peale kontserti oli
meil ka oma pidu. Sain tutvust teha inimestega, kellega laulmise ajal pole aega
rääkida. KIHKO-s on väga äge rahvas.
Nagu meie konferansjee ütles, igas vanuses rahvas - nagu üks suur perekond. Mul
on väga hea meel olla osa sellest suurest
perekonnast.
Viktoria Kerge
KIHKO laulja alates 2020. sügisest
Reedel toimunud Võnnu Kihelkonna
koori kontserdilt sain peale laulurõõmu
ka mõnusa tunde vahvate inimestega
koosolemisest. Kultuurimaja saal oli
rõõmsat ja ootusärevat publikut täis.
Kohaletulnud olid kõik seotud ühe väikese, kuid juba päris pikalt tegutsenud
koori ettevõtmistega. Endised kooriliikmed, dirigendid, toetajad ja sõbrad olid
kogunenud ühe Kastre valla koori sünnipäevakontserdile. On tore, et segakoori
on tulnud viimasel ajal uusi lauljaid, kes
annavad oma panuse koori laululusti ja
kvaliteeti. Mina, alles liitunud koorilauljana, tundsin end enne esinemist laulude
selgeks saamise pärast veidi ärevalt, et
kuidas laulud kõlavad, kuid kogu pinge
kadus, kui laulsime lavalt esimest laulu “Tulgu tuuled.“
KIHKO on mõnusalt kõlav ja kokkuhoidev koor. Toetudes õlaga teisele
häälerühma liikmele, sain julgust,
enesekindlust ja mõnusa laulutunde.
Iga esitatud laulu eel kõneles Peep Puis,
KIHKO asutaja, väga värvikalt koori
tegemistest, sõpradest ja saavutustest.
Olin siin lauljana alles alustamas, kuid
seisin uhkusega koori ridades, sest KIHKO-l on õhtujuhi sõnul olnud põnevaid
saavutusi. Näiteks see, et väike maakoor

on end visa töö tulemusel laulupeole
välja laulnud! Tundub, et KIHKO-l on
ka dirigentidega vedanud, sest praegune
noor dirigent, Henri Käärik, on nii südamega muusik kui dirigent. Esimene kooriproov, milles osalesin, toimus augusti
lõpus. Kohtumine uute inimestega,
tutvumine, lauljate naljatlemised, kogukonna elu sündmuste arutelu ja jutuvada
lõppes kohe, kui dirigent alustas väga
tegusat kooriproovi. Koorivanem, Villu
Lepikov, ulatas lahkelt esimesed noodid,
mida koor õppis just selleks sünnipäevakontserdiks. Minu üllatuseks oli see väga
mahukas repertuaar. Väga ilusad, kuid
keerulised laulud oli vaja selgeks saada
üsna kiiresti. Ühine laululaager, mis toimus oktoobri alguse väga ilusal nädalavahetusel, andis meile kõigile koori kõla
parandamiseks palju. Häälerühmade
kooskõla, harmoonia liikumine, tekstide
selgus, ühised hingamised - kõik need
vajasid harjutamist, kooslaulmist. Miks
ma liitusin KIHKO-ga? Olen muusikaga
tegelenud oma elus palju. Laulsin viimased aastad Tartu Õpetajate Naiskoori
ridades. Seoses sellega, et elan nüüd juba

mitu aastat Kastre vallas ja ka töötan
siin, otsustasin kaasa lüüa koduvalla
kultuurielus. Olen koorist saanud uusi
häid tuttavaid ja õnnelik, et siin on
selline koor, kus saab oma hobiga edasi
tegelda. Soovin kõigile kooriliikmetele
palju jõudu, rõõmu ja inspiratsiooni
edaspidiseks! Laulmiseni!
Krista Brusko
KIHKO laulja alates 2020. sügisest
Kontsert selleks korraks antud. Kes
käis kohal, see nägi, kes ei käinud, see
kuulis muljeid. KIHKO andis endast
parima! Eelnevad arvamusavaldused
koori kohta küsisin just nimelt uutelt
lauljatelt. Nemad näevad seda, mis
vanadel olijatel hakkab meelest ära
minema. See on see rõõm ja energia,
mis saadakse siis, kui raskesti õpitu
saab ilusa kõlava väljundi kontserdil.
Ülal öeldule ei oskagi rohkemat lisada!
Tulge laulma, sest laul teeb hingele pai!
Villu Lepikov
KIHKO laulja
alates esimesest proovist

Mida teha pimedatel sügisõhtutel?

Tule tantsima!
Seltskonnatantsijad ootavad oma
ridadesse uusi liikmeid.
Oled noor või vana, tantsimisega
tegelenud või mitte – tule kindlasti!
Tantsutrennid igal kolmapäeval
algusega kell 19.00 Priiuse
seltsimajas
Info:
Teilika
56 81 00 31,
Maie
56 77 57 88
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Suurärimees Karl Jänes Kriimanis
Vabadussõjas Eesti riigile osutatud
teenete eest anti Kriimani mõisasüda
1921. aastal sanitaar kindralmajor
Aleksander Paldrockile. 6. juunil 1935
müüs Paldrock (eestistatult Paldrok)
Heiti 1 kinnistu (54,5 hektarit) 27 460
krooni eest Karl Jänesele.
Karl Jänes oli pärast isa Mardi
surma 1933. aastast Tartu suurkaubamaja M. Jänes omanik. Korrektsuse
huvides peab ütlema, et äri juhtis Karl
koos noorema venna Aleksandriga, kuid
jäme ots ja peamine sõnaõigus oli ikka
Karli käes.
Oma osa Kriimani mõisa müügitehingus oli asjaolul, et professor Paldrok
oli Tartu Margikorjajate Seltsi esimees
ja Karl Jänes oli kõige suurema margikogu omanik Tartus. Filateelia viis
mehed kokku ja sealt edasi oli väike
samm kinnisvaratehinguni.
Aastatel 1936-1937 lasi Karl Jänes
ehitada (projekteeris Arnold Matteus)
Heiti järve kaldale suvitamiseks ja
külaliste vastuvõtmiseks supelmaja. Ja
külalisi käis Kriimanis palju.
Tallinna Post 7. august 1936:
„Jaanipäeval ja võidupühal on Tallinna
Töölisteatri näitleja Aleksander Teetsov
võtnud osa kõigi aegade suurimast
pidustusest, mis Eestis seni nähtud ja
mis olid enneolematud.
Pidustused leidsid aset suurärimeeste Jäneste mõisas Kriimanis, kus
pärast ümberehitust õnnistati häärberit
sisse. Näitleja viibinud seal kolm päeva.
Kuussada inimest istunud kogu aeg
lauas. Vahepeal teinud Teetsov uinakuid
ja kui ärganud, istuti ikka alles lauas.
Võite siis juba arvata, kui palju seal
söödi ja joodi. Ma ütleksin teile, palju
seal viina ära joodi, aga ei, las jääb niisama. Arvan, et poolteist tuhat pudelit
tuleb ära, aga Teetsov ütleb, et nii palju
ikka nüüd kah ei olnud.
Jänese laiast joonest kirjutas
Esmaspäev 15. oktoober 1938: „ Omal
ajal on Kihnu saarel kuus kuud elanud
siia saadetud Tartu ärimees Karl Jänes.
„Vot kus olid meil siis ajad,” kinnitab üks
taat. „Isegi sain mitu korralikku peatäit
juua. Ükskord astus Jänes poodi, vaatas
ringi, küsis, palju teid siin on ja kamandas igale mehele liitri viina. Naiste jaoks
ostis suure kotitäie kompvekke ja viskas
need nõmmele laiali, naised jooksid
kõik suure kisaga korjama.“
Poes kõigile meestele viina ja naistele-lastele kommi käristas Karl Jänes
välja mitu korda ka Kriimanis ja Kure-

palus.
Maa Hääl 13. veebruar 1939: „Haaslava valla Soovere talu omanik Brunof
jutustab: „Kriimani mõisa südames,
asub nn. Hase talu. Haseks nimetavad
ümbruskonna talupojad kohta seepärast, et omaaegse Kriimani mõisa
süda kuulub praegu Tartus üldtuntud
riidekaupmehele Karl Jänesele. Palju
kõmu on tekitanud Kriimani mõisasüdamesse Jänese poolt rajatud saun.
See on kolmekordne ehitis laialdaste
ruumidega, mille alumisel korral asuvad pesemisruum, ülal vihtlemisruum
ja vahepealsetes ruumes võib muid
saunamõnususi nautida. Siia põikavat
ärimees nädalalõppudel tihti ja kuna
talle maaelu meeldivat, kestvat nädalalõpud ikka tavaliselt kolm kuni neli
päeva. Mõnikord kui Hasel hea tuju,
siis lüüakse Kriimani mõisasüdames
säärane pidu lahti, et terve Haaslava
vald seda veel kaua aega mäletab.“
„Teie pidutsete ka ikka tolle Hasega
koos, kui vastavad olengud saabuvad?”
„Meie tunneme teineteist väga
hästi, kuid mis mina tema poole lähen.
Seal käivad teistsugused mehed. Mina
olen tööinimene.“
„Eks linnamehed ju ka hari põldu ja
hoia oma talud korras?”
„No ütelge, milline linnamees oma
talust kasu on saanud? Siin näiteks
suurärimees Jänes pani alguses igal
aastal miljon senti oma talu sisse. Noh,
mis see siis ära ei ole! Nüüd aga ei maksa
Kriimani mees enam sentigi juure.“
Uudisleht 25. august 1939: „Tartu
suurärimees Karl Jänes pühitses oma
35. aasta sünnipäeva Kriimani mõisas,
kuhu lähemad tuttavad ja ärisõbrad
sõitsid autodel. Ilusa ilma tõttu ei
jäetud sünnipäeval nautimata ka suplemismõnusid.“
Põliselanike jutu järgi andis Jänes
tavaliselt peolt lahkujatele kaasa pudeli
viina ja pani oma käega kaela eritellimusel valmistatud suure rõnga Krakovi
vorsti. Kui aga külaline midagi hõlma all
kaasa viia üritas, siis järgnes pahandus
ja seda meest enam pidusse ei kutsutud.
Kriimanis käis Karl Jänes koos
sõpradega viimati 1944. aasta suvel.
Liigne pidutsemine ei tee kellelegi
head aga mingil juhul ei tohi arvata, et
Karl Jänes oli ainult kahtlaste elukommetega napsi- ja naljamees. Tegelikult
oli Karl veel kõva töömees, helde metsenaat-suurannetaja ning tark ärimees.
Jänese kaubamaja võttis Tartu kau-

bahoovis enese alla hooned number 8,
9, 10, 11 ja 12 Poe tänava poolsel küljel.
1939. aastal töötas äris 80 inimest.
Karl Jänes algatas 1937. aastal - esimesena Eestis – „hooajast järele jäänud
kaupade suure odava väljamüügi.“ Kaks
korda aastas 15. jaanuaril ja 15. augustil
toimus „suur, enneolemata odavate hindadega väljamüük“, kus seisma jäänud
kaubale tehti hinnast pool või enam
allahindlust ning müügiedu ja kasum oli
tohutud.
Veel hakkas Jänes jõukamatele
daamidele ja härradele pakkuma äri
õmblustöökojas eri tegumoega õmmeldud „kordumatuid“ valmisriideid, mida
oli ainult üks eksemplar.
Jänese kaubamaja kaupluste vaateaknad võitsid peaaegu alati Tartu
äriakende
dekoratsioonivõistluste
esimesed kohad.
Suurannetajana toetas Karl Jänes
Eesti Rahva Muuseumi, Rakvere Pauluse kiriku ehitamist, Tartu Vanade
Kooliõpetajate Ühingut, tiisikuse vastu
võitlemist, Võnnu Põllumeeste Seltsi
näitust (1936. aastal 50 krooni), Tartu
Pauluse koguduse jõululoteriid, Eesti
kirjanduse- ja kunstiinimesi, Tartu
aerutajaid, jalgpalli – sisse ostetud staarid Kuremaa ja Idlane tegid 1940. aastal
Tartu „Olümpia“ Eesti meistriks, ja veel
teisigi abivajajaid.
Keeruline elusaatus viis Karl Jänese
kodust kaugele Lõuna-Aafrikasse, kus
ta 7. veebruaril 1950 Johannesburgis
ise oma elupäevad lõpetas. Üheks
põhjuseks võis olla Inglise panka kinni
jäänud raha, mida ärimees kätte ei
saanud.
Mati Talvik tegi ETV-s sarjas „Aja
vaod“ loo Jänese kabamajast, kus oli
juttu ärile alguse pannud Mart Jänesest
ja tema poegadest. Talvik meenutab, et
rääkis saates vähe Karl Jänesest. Pärast
telesaadet helistasid Karli elukaaslase
(olid pärast sõda koos Rootsis) sugulased ja rääkisid Talvikule perelegendi.
Selle järgi olid Jäneste rahade (ligi miljon naelsterlingit?) kadumisega seotud
pagulasdiplomaadid Johannes Kaiv
(peakonsul New Yorgis) ja August Torma
(saadik Londonis), kes Eesti põgenike
abistamise sildi all tegid suurärimehele
külma. Kuidas asjalood tegelikult olid,
ei saa me kahjuks kunagi teada.
Taivo Kirm
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Uudiseid Melliste Racing Teami tegemistest
9-10. oktoobril peeti Saaremaal
Eesti autoralli meistrivõistluste viimane
etapp. Meie tiim osales seal Gaz 53-ga
klassis EMV 8. Eesmärk oli Eesti kõige
raskemaks ralliks nimetatud ralli lõpuni
sõita. Eesmärk sai ka täidetud. Kõik
pisemad tehnilised probleemid meeskonna poolt likvideeriti ja auto püsis
kenasti teel. Seekord oli stardis 113
autot, millest EMV 8 (veoautod) klassis
19 ekipaazi. Peeter Tammoja ja kaardilugeja Janno Tapo saavutasid EMV 8
klassis 12. koha ja absoluutarvestuses
78. koha. Mis kõige tähtsam - Saaremaa
rallil on nüüd kahest stardist mõlemad
lõpetatud. See on väga hea tulemus.
Aasta kokkuvõttes 11 punktiga 13. koht
EMV 8 klassis (22st)
17.10 toimus Ahlis Läänemaal EAL
KV rahvasprindi 6. etapp. Stardis oli
meie noorsõitja Kert Tammoja. Seekord
oli ebaõnne rohkem ja juba esimese
vooru lõpus purunes Kerdi Hondal
käigukast. Sõitis küll 2. käiguga võistluse ära, kuid nii tugevas konkurentsis,
kus iga sekund loeb, kahjuks kõrgetele
kohadele ei mängi. Ahlist tuli seekord 8.
koht (11st sõitjast J16 klassis). Hooaja
kokkuvõttes langes Kert 2. kohalt 3.
kohale. Sellega lõppes ka 2020.a Eesti
Autospordi karikavõistlused rahvasprindis, kus Kert Tammoja saavutas
59 punktiga J16 klassis 3. koha (24st

Kert Tammoja, Honda Civic

võistlejast), olles ise alles 14 aastane.
Kaks aastat saab veel selles klassis sõita.
18.10.2020 toimus Melliste Racing
Teami poolt korraldatava sarja CFMOTO SEASON CUP 2020 - viies
etapp Kose-Risti karjääris. Kohal oli
rekordarv võistlejaid. Stardis lausa 128
masinat. Olgugi, et etapp toimus Kastre
vallast päris kaugel, olid meie valla sõitjad kenasti kohal:
Siim Lastik klassis Soolo Noored 5.
koht (13st)
Taavi Tammoja klassis Soolo Hobi

29. koht (37st)
Romet Lastik klassis Soolo Sport 10.
koht (11st)
Taivo Tehvand, klassis ATV Sport 5.
koht (8st)
Stardis oli ka eestlane, kes MM-il
võistelnud - Juss Laansoo. Tema võitis
klassis Soolo Sport.
Sarja järgmine ehk 2020.a. hooaja viimane etapp toimub 15.11 Tartus Raadil.
Täpsemat infot leiab siit:
www.kestvus.ee
Peeter Tammoja

Mellistes tõsteti suuri raskuseid
31. oktoobril toimusid Mellistes
XXXIII Tartumaa suurmeistrite nimelised karikavõistlused tõstespordis.
Samaaegselt jagati välja ka Maaspordiliidu Jõud meistrivõistluste medalid.
Seekord oli võistlus kahesüsteemne
ehk Jõud meistrivõistluste medalid
jagati välja kehakaaludes ja Tartumaa
suurmeistrite nimelisel karikavõistlusel vanuseklassides. Võistkondlikult
võitis MSL Jõud arvestuses Tartumaa
võistkond, kelle esindajad võitsid 16-st
kehakaalust 9 ja suurima panuse sellesse
andsid Kastre Valla tõstjad nelja esikohaga. Meie neiud-noormehed näitasid
järgnevaid tulemusi. Naiste kehakaalus
kuni 45 kg tõstis Kirke Ojasaar 67
(29+38) kg. Rebimises paranes isiklik
rekord kolme ja tõukamises ühe kilogrammi võrra. Tasuks III koht ja neidude
U13 vanuseklassis II koht. Kehakaalus
kuni 59 kg tegi väga hea võistluse LooreLii Aviste. Rebimises püstitas ta 45 kg-ga
uue Tartumaa rekordi vanuseklassides
U13, U15, U17 ja U20. Tõukamises sai ta
sirgetele kätele 60 kg, mis on uus Eesti
U13 vanuseklassi rekord. Kahel korral

paranes Eesti U13 vanuseklassi rekord
kogusummas, esmalt 104 kg ja seejärel
105 kg. Loore-Lii sai esikoha nii oma
kehakaalus kui ka oma vanuseklassis.
Oma tulemusega edestas ta ka järgmise
vanusegrupi neidusid. Kehakaalus üle
76 kg tuli võitjaks nii rebimises kui ka
tõukamises uued Tartumaa U15, U17
ja U 20 rekordid püstitanud Liisbeth
Rosenstein 114 (49+65) kg-ga. Neidude
U 15 vanuseklassis sai Liisbeth II koha.
Naiste kehakaalus kuni 64 kg tuli kolmandaks Merilyn Kalmus 103 (48+55)
kg-ga. Veel üks teine III koht tuli Merilynile vanuseklassis U20. Suurepärase
võistluse tegi Mona Saar. Kehakaalus
kuni 71 kg rebis ta sirgetele kätele 70
kg, mis on uus U20 vanuseklassi Eesti
rekord. Tõukamises läks sirgetele kätele
raskus 84 kg, mis on uus Tartumaa
U20 vanuseklassi rekord. Kogusumma
154 kg on uus Eesti U20 vanuseklassi
rekord. Veel üks esikoht tuli Monale U20
ehk juunioride vanuseklassis. Meeste
kehakaalus kuni 55 kg tuli seitsmendaks
Lukas-Voldemar Süld 51 (22+29) kg-ga.
Poiste U11 vanuseklassis andis see IV

koha. Need tulemused on Lukas-Voldemari uued isiklikud rekordid. Noormeeste U15 vanuseklassis sai III koha
uued isiklikud rekordid püstitanud Aimar
Kiivits 143 (65+78) kg-ga. Kehakaalus
kuni 81 kg andis see tulemus kuuenda
koha. Kehakaalus kuni 89 tuli samuti
kuuendaks rebimise ühe ja tõukamises
11 kg võrra isiklikku rekordit parandanud Karl Jaagup Kägu 86 (36+50) kg-ga.
Noormeeste U17 vanuseklassis andis see
kaheksanda koha. Meeste kehakaalus
kuni 73 kg tuli võitjaks Jaan Korobov
173 (73+100) kg-ga. Kehakaalus kuni
96 kg tuli kolmandaks Kerto Pärl 235
(105+130) kg-ga. Meeste absoluutkaalus
olid nad vastavalt kaheksas ja kuues.
Rikkaliku auhinnalaua ja muude
kulude katmise eest suur tänu toetajatele: Kastre Vallavalitsus, E-Agronom
OÜ, AS Tamme Kuivatid, AS Tere,
Briketipoisid OÜ, TÜ Mäksa Seeme, OÜ
Mahetark, Kangro Talu, Seiklus Kuubis
OÜ ja AS A Le Coq
Viktor Korobov
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Hoiame
viiruse eemal!
Kasuta HOIA mobiilirakendust
Laadi mobiilirakendus alla
veebilehelt hoia.me

Hoia distantsi

Pese käsi

Haigena püsi kodus

Kanna maski

hoia.me
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Vaata lähemalt Terviseameti soovitusi
koroonaviirusest hoidumiseks.
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Püsime terved!

Sünnid:

TORMI LEHTPUU 13.10.2020
LIISE-MAI TAMM 16.10.2020
ART LUKAS AIDNIK 18.10.2020
LEONORA PETERSON 19.10.2020
TREVOR PUUMETS 25.10.2020

Mälestame
ALDI-JOHANNA JÕGI 24.03.1931 – 08.10.2020
SIRJE TÕLGO
AITA LIIVAMÄGI

27.07.1947 – 09.10.2020
13.10.1946 – 10.10.2020

SERGEY MILOVIDOV 09.04.1939 – 11.10.2020
ANTS OTSA

05.05.1957 – 13.10.2020

VIIVE PIKKER

22.02.1947 – 13.10.2020

Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Marko Kivisalu, kultuuri- ja teabespetsialist
522 93 51, marko.kivisalu@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 2100
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

Seoses koroonaviiruse levikuga võivad üritused ära
jääda või edasi lükkuda.
Jälgige infot valla kodulehel ja Facebooki kanalil.

