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K

ui tavaliselt räägitakse maakoolide
puhul nende sulgemisest, siis Kastre
vallas on lood teisiti. Melliste
koolis (vana nimega Melliste
algkool-lasteaed) on praegu
kuus klassi ja 62 õpilast. Sügisest kool aga laieneb ning avatakse ka seitsmes klass.
Kui 2019. aasta jaanuaris küsiti Melliste lasteaia ja kooli osa
lapsevanematelt, kas on oluline,
et nende laps õpiks kodulähedases koolis, siis vastasid kõik küsitletud lapsevanemad ühehäälselt
jah. Melliste Algkool-Lasteaia
põhikooliks muutmise vajadusest räägiti juba aastaid ning selle
kasuks rääkis ka tendents, et õpilaste arv lasteaia osas ja esimeses
kooliastmes oli suurem, kui teises
kooliastmes (2019/20 vahe oli 10
õpilast), mis tähendab seda, et
õpilased liikusid pärast esimest
kooliastet teistesse koolidesse (sh
teiste omavalitsuste koolidesse).
Kohaliku omavalitsuse ja
kooli pidaja üheks seadusest tulenevaks kohustuseks on oma
haldusterritooriumil tagada haridusasutuste areng ja jätkusuutlik
kvaliteetse hariduse kättesaadavus võrdväärselt kõigile õpilastele. Koolikohustuslikud on
kõik lapsed kuni põhihariduse
omandamiseni või 17-aastaseks
saamiseni. Seega võib öelda, et
Kastre valla üheks hariduslikuks
arengusuunaks oli põhjendatult
Melliste Algkool-Lasteaia põhikooliks laiendamine, seda enam,
et eeskujuks on võtta Kastre valla

teised koolid
(9-klassiline
Sillaotsa Kool
ja keskharidust
pakkuv Võnnu Keskkool), kus
viimastel aastatelt on absoluutselt
kõik õpilased jätkanud oma haridusteed järgmisel haridusastmel.
2020. aasta juunis võttis
Kastre Vallavolikogu vastu otsuse muuta Melliste Algkool-Lasteaia tegevusvormi ning lisada
juurde kolmas kooliaste. 2021.
aasta alguses loodud kooli põhimääruses kehtestati ka uus kooli
nimi – Melliste Kool. 7.-9. klassi
õppetöö läbiviimiseks tuli taotleda koolitusluba Haridus- ja Teadusministeeriumilt, mille käigus
töötasid kooli töötajad välja uue
õppekava ja ainekavad, viidi läbi
seadusest tulenev kontroll Terviseameti ja Päästeameti poolt.
Käesoleva aasta mai esimestel
päevadel saime ka haridusminister Liina Kersna kinnituse koolitusloa väljaandmise kohta, mis
tähendab seda, et juba sügisel
alustab Melliste Koolis esimene
7. klass. Järgmisel sügisel lisandub 8. klass ja ülejärgmisel esimene põhikooli lõpuklass.
Kastre vallavanema Priit Lombi sõnul on kodulähedane kool
valla prioriteet. «Arvestades meie

kasvavat elanikkonda ja järjest atraktiivsemaks muutuvat
elukeskkonda,
on
mul hea meel, et saame otsustada
kooliastmete lisandumise, mitte
sulgemise üle, nagu tavapäraselt
lehest lugeda ja raadiost kuulata
saame,» lausus ta.
Vaatamata sellele, et üks suur
osa koolikorralduslikus küsimuses
sai tehtud, on ees ootamas veel
mitmeid vajalikke tegevusi ja toiminguid. Melliste Kooli direktor
Aile Kilgi tõi välja, et otsus toob
asutusele kaasa suuri muudatusi.
«Esmajärjekorras tuleb värvata
kvaliﬁtseeritud ja innovaatilisi õpetajaid ning jätkata juurdeehituse
planeerimisega. Tunniplaani lisanduvad uued ained: füüsika, keemia,
geograaﬁa ja informaatika, ning
tuleb täiendada ka õppevahendite
baasi,“ sõnas direktor. Seoses kooli
laiendusega on järgnevatel aastatel
plaanis suurendada ka lasteaiakohtade ja rühmade arvu.
Priit Lomp lisas, et vallal on
veel plaanis käesoleval aastal renoveerida terve maja torustikud
ja jätkata ka ruumide kaasajastamisega. Lisaks on käsil koolimaja teise korruse projekteerimine,
kus lisanduvad klassikomplektid
õppima hakkavad. „Kuna seits-

mendale klassile on õpperuumid
olemas, siis alustame juurdeehituse rajamist järgmise aasta varakevadel,“ ütles Lomp.
Melliste Koolis, kus
nende motole kohaselt
mängitakse mõnuga, õpitakse himuga ja töötatakse tõhusalt, käib lasteaia
osas 80 ning koolis 62 last.
Melliste Kooli missiooniks on laste mitmekülgne arendamine läbi mängu, paindliku
õppesüsteemi ning huvitegevuse
lapsesõbralikus kasvu- ja õppekeskkonnas koostöös peredega.
Õppekeskkond on lapsesõbralik,
tervistedendav ning kiusamisvaba haridusasutuspõhimõtteid järgiv. Lähtutakse varase märkamise
printsiipidest ning luuakse erinevaid võimalusi võimalikult individuaalseks lähenemiseks, olgu
selleks õpiabi vajadus või hoopis
õpilase andekusest tulenev arenguvajadus. Lisaks õppetegevusele on Melliste Koolis võimalik
osaleda (nii lasteaias kui ka koolis) mitmetes huviringides, mis
samuti toetavad õpilase arengut.
Täpsemalt võib Melliste Kooli kohta lugeda www.melliste.
ee. Nii lasteaia kui ka koolikohta
on võimalik taotleda läbi ARNO
(piksel.ee/arno/kastre/).
Kõik soovijad saavad Kastre
vallavanemalt ja Melliste Kooli direktorilt uue kooliastme ja
toimuvate muudatuste kohta täpsemalt küsida veel 19.mai kell
18:00 videosilla vahendusel.
Videolink, millega kõik ühineda
saavad, postitatakse 19.mai veidi
enne kella kuut Kastre valla Facebooki leheküljele.
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Vallavalitsuse istungitel
AUTOR: ANNIKA PAJUMAA-MUROV,
VALLASEKRETÄR

09.04
- Liivamäe kinnistule Kastre valla kasuks isikliku kasutusõiguse
seadmise taotlemine
- Männi tee 1 kinnistule Kastre
valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
- Männi tee 3 kinnistule Kastre
valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
- Männi tee 5 kinnistule Kastre
valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
- Männi tee 7 kinnistule Kastre
valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
- Männi tee 9 kinnistule Kastre
valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
- Männi tee 11 kinnistule Kastre
valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine
- Kurepõllu, Väike-Kolga ja
Edeage katastriüksuste jagamine
detailplaneeringu alusel
- Roiu alevikus asuva Kaldapealse
katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- Hammaste külas asuva Kuuse
katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- Koke külas asuva Masti katastriüksuse jagamisel kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete
määramine
- Lääniste külas asuva Mihklimäe
katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- Mõra külas asuva Peetsu katastriüksuse jagamisel kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete
määramine
- Igevere külas asuva Piirilauda
katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- liikluspinnale kohanime ja ruumikuju määramine
- maa riigi omandisse jätmiseks
arvamuse andmine
- nõusoleku andmine Järvekalda
tänava katastriüksusele tehnorajatiste rajamiseks
- Melliste külas kvartalisisese küttetorustike ehitusprojekti
koostamiseks projekteerimistingi-

muste kinnitamine
- ehituslubade andmine (Haaslava
külas, Pihlaka tee 32 ja 37, Heki
tee 18; Vana-Kastre küla, Puidutoote; Kriimani külas, Pargi)
- kasutuslubade andmine (Haaslava külas, Pajuvitsa tee 8 ja Männi
tee vesi- ja kanalisatsioon; Päkste külas, Everti; Kaagvere külas,
Vooru tee 13)
- hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine (Tsela)
- Kastre Vallavalitsuse 25. veebruari
2021.a korralduse nr 116 „Olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks lugemine“ osaline muutmine
- hanke „Vooremäe tervisespordikeskuse teenindushoone ehitusprojekti ekspertiis“ tulemuste
kinnitamine
- riigihanke „Melliste Algkool-Lasteaia sisetorustiku vahetus“ korraldamine
- nõuete lootusetuks tunnistamine
- päevahoiuteenuse osutamine
- täisealisele isikule hooldaja
määramine, hooldajatoetuse määramine ja maksmine
- vastuskiri avaldusele
- koolieelse eralasteasutuse ja
-lapsehoiu rahastamine
- Kastre valla 2021. aasta hankeplaani kinnitamine
- info ja arutelud

15.04
- katastriüksuste kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete
määramine
- Mäksa külas asuva Ürgoru tn 10
katastriüksuse detailplaneeringu
algatamine
- Imste külas asuva Metsa katastriüksuste jagamisel kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete
määramine
- ehituslubade andmine (Mäletjärve külas, Mäletjärve veski; Melliste külas, Tartu mnt 1)
- kasutuslubade andmine (Kannu
külas, Kure/1; Haaslava külas,
Saare tee 2 ja Saare tee 5)
- hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine (Saiba)
- päevahoiuteenuse osutamine
- vallavarakomisjoni koosseisu
kinnitamine
- info ja arutelud

29.04
- Võnnu alevikus asuva Karja tee
22 katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- Kõnnu külas asuvale Kiljako
katastriüksusele uue lähiaadressi
määramine
- katastriüksuste koha-aadresside
muutmine
- Reinujõe katastriüksuse jagamine detailplaneeringu alusel
- ehitisele teenindusmaa, sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine’
- Arakamäe maaüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste
kinnitamine
- Soolinnu maaüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste kinnitamine
- ehituslubade andmine (Haaslava külas, Heki tee 13, Pihlaka
tee 8 maaüksusel, Pihlaka tee 6,
Kruusaaugu, Pargi tee 1, Pihlaka
tee 35, Laane tee 6, Nurme tee 6;
Võnnu alevik, Karja tee 10a; Terikeste külas, Nurmeveere maaüksusel, tehisveekogu rajamiseks ja
puurkaevu rajamiseks; Järvselja
küla, Roosa; Kurepalu küla, Mõraoja vkt 7, Haaslava külas, Arukase tee 5, 7 ja 9)
- hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine (Ritsiku)
- infopunkt – Paluküla III liivakarjääri ala suurendamine
- sündmustoetuse taotluse mitterahuldamine (Võõpste pereklubi)
- vabaühenduste nimekirja, kellega sõlmitakse sündmuse- ja projektitoetuse leping, kinnitamine
- riigihanke nr 235132 „Vooremäe
tervisespordikeskuse kunstlume
tootmissüsteemi rajamine“ tulemuste kinnitamine
- riigihanke nr 235495 „Kastre
valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2021“ tulemuste kinnitamine
- riigihanke nr 232042 „Haaslava
lasteaiahoone köögiseadmete ostmine“ tulemuste kinnitamine
- hanke „Hoone ning korstna lammutamine“ tulemuste kinnitamine
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
- tugiisikuteenuse määramine
- munitsipaaleluruumi üürilepin-

gu pikendamine
- sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine
- avalduse rahuldamata jätmine
(sots)
- koduteenuste osutamise lõpetamine
- Kastre Vallavalitsuse 22.02.2019
korralduse nr 90 muutmine
- määruste kehtetuks tunnistamine
- Kastre valla raamatukogude tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
- riigihanke „Vooremäe tervisespordikeskuse kunstlumetootmise
taristu rajamine“ korraldamine
- enampakkumiste tulemuste kinnitamine (korterite müük)
- info ja arutelud (kodanike kontaktne vastuvõtt vallamajas taastatakse alates 01.06; alates juunikuust
toimuvad vallavolikogu esimehe,
vallavanema ja sotsiaaltöötaja vastuvõtud Melliste Keskusehoones;
maikuus säilitatakse lasteaia kohatasu maksmine proportsionaalselt
kohal käidud päevadega)

06.05
- unikaalaadresside määramine
Kastre vallas
- liikluspinnale kohanime ja ruumikuju määramine
- Vooru tee 20 maaüksusele abihoone ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste
andmisest keeldumine
- ehituslubade andmine (Võnnu
alevik, Karja tee 22; Haaslava külas, Pajuvitsa tee 8; Kriimani külas, Supluse; Kõnnu külas, Rebase)
- kasutuslubade andmine (Poka
külas, Põlde; Võnnu alevik, Tööstuse tee 10)
- hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine (Tsööri)
- avalduse rahuldamata jätmine
(sots)
- päevahoiuteenuse osutamise lepingu lõpetamine
- sünnitoetuse maksmine erandkorras
- koduteenuse osutamise lepingu
lõpetamine
- arutelu - Sotsiaaltransporditeenuse
osutamise kord Kastre vallas, eelnõu
- koduteenuste osutamine (2)
- Kastre valla territooriumil läbiviidava sündmuse kooskõlastamine
- info ja arutelud (lepingud; KÜ
Männi 3 taotlus)
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Tuigo
leinamaja sai
nurgakivi

Ürgoru tn 10 katastriüksuse
detailplaneeringu algatamine

K

AUTOR: KATI KALA, MAASPETSIALIST

astre Vallavalitsus
otsustas 15.aprilli
2021
korraldusega nr 202 algatada
Mäksa külas asuva Ürgoru tn 10
katastriüksuse
detailplaneeringu. Planeeringualaks on Ürgoru
tn 10 katastriüksus (kinnistu registriosa nr 3289204, katastritunnus 50102:001:0095, pindala
on 2914 m2, sihtotstarve 100%
elamumaa). Ehitisregistri andmetel Ürgoru tn 10 katastriüksusel asub 2 hoonet (ehitisregistri
kood 120299216, ehitise nimetus-üksikelamu (ehitisealune pind
116,8 m2) ja ehitisregistri kood

120693515, ehitise nimetus-abihoone (ehitisealune pind 56 m2)).
Maa-ameti kaardirakenduse andmetel asub Ürgoru tn 10 katastriüksusel veel ka alla 20 m2 hoone.
Planeeritaval alal kehtib Mäksa
Vallavolikogu 21.märtsi 2011.a
otsusega nr 7 kehtestatud „Ürgoru 10 ja Ürgoru 12 kinnistute ning
lähiala detailplaneering“. Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal
kehtiva detailplaneeringu muutmine (hoonestusala määramine ja
ehitisealuse pinna suurendamine).
Planeeritava ala pindala on 2914
m2. Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt
tuleb detailplaneeringu muutmi-

seks koostada uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering,
lähtudes
planeerimisseaduses
detailplaneeringu koostamisele
ettenähtud nõuetest. PlanS § 140
lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega
sama planeeringuala kohta varem
kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Mäksa valla
üldplaneeringuga. Korralduse ja
korralduse lisadega (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris,
Ametlikes Teadaannetes ja Kastre
valla veebilehel kaardirakenduses
EVALD.

Vastuvõtt teenuskeskustes alates 1. juunist 2021
AUTOR: TOIMETUS

Melliste teenuskeskus
Sotsiaaltööspetsialistid Liivi Sepp
ja Laire Lodison kolmapäeviti
10.00-13.00
Volikogu esimees Mati Möller iga
kuu esimene kolmapäev 10.0013.00
Vallavanem Priit Lomp iga kuu
esimene kolmapäev 10.00-13.00

Võnnu teenuskeskus
Sotsiaaltööspetsialist Laire Lodison esmaspäeviti ja neljapäeviti
9.00-15.00
Asjaajaja-registripidaja
Tiina
Mällo esmaspäeviti ja neljapäeviti 9.00-15.00
Volikogu esimees Mati Möller iga
kuu esimene kolmapäev 13.1515.00

Vallavanem Priit Lomp iga kuu
esimene kolmapäev 13.15-15.00

AUTOR: TOIMETUS

K

astre vallas Lange
lähistel asuv Tuigo
kalmistu on Tartumaa
suurim surnuaed, kuid vaatamata selle suurusele puudub
sealt leinamaja. See aga peagi muutub, sest ehitus käib ja
eelmise kuu lõpus asetati sinna
juba nurgakivi. Kuigi projekti
lõpptähtaeg peaks olema alles
septembris, siis ehitusettevõtte Uniro Grupp OÜ juhataja
Raino Nurme usub, et jõuavad
töödega lõpule juba paari kuu
jooksul. Kalmistule ehitatakse
lisaks leinamajale ka WC, aiavärav ja bussipeatus.

Nurgakivi asetamisest võtsid teiste hulgas osa ka Tartu linnapea Urmas Klaas
ja abilinnapea Raimond
Tamm, Kastre vallavanem
Priit Lomp, Tartu linna asutuse Kalmistu juhataja Enn
Veenpere ja ehitusettevõtte
Uniro Grupp OÜ juhataja
Raino Nurme.
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Vastuvõtt Kastre valla koolide
1. klassidesse on alanud!
Vastuvõtu taotluse kõikidesse Kastre valla
koolidesse saab esitada Kastre haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO piksel.ee/
arno/kastre/avaleht.
Esimesse klassi astujatel tuua kooli:
• sisseastuja ja vanema (või esindaja)
dokumentide koopiad
• dokumendifoto 3x4 õpilaspiletile
• tervisekaart
• koolivalmiduse kaart

Rõõmustame
kohtumise üle Teie
lapsega sügisel Võnnu Keskkoolis.
Ees on ootamas kevad
ja siis suvekuud, kuid pärast
neid saabub Teie ja Teie laste
elus väga oluline aasta. Teie
lapse esimene kooliaasta.
Kindlasti on kõigil hinges
ootusärevust ja põnevust,
kuid võibolla ka natuke
kahtlusi. Kui Teil on rõõme või muresid, mida sooviksite jagada, siis võtke
julgesti ühendust!
Loodetavasti on sügisel üle meie koolimaja
läve astuvad ja kooliteed
alustavad lapsed tulvil
energiat, mida kogutakse
metsas, jõel ja palliplatsil
pere seltsis. Usume, et pääsete suvel sõpradegi seltsi.
Ja siis ootavad staadionirajad, suusa- ja korvpalliklubi
lahedad treeningud, esimesed

võtted karateringis,
põnevad
vahendid ja tehnikad kunstiklassis, rahvatants, igavesti
põnevad mõttemängud, maleturniirid kaaslastega oma
majas ja mujal Eestis, ajude
ragistamine dronootikaringis, teatriskäigud, ukuleled
muusikaklassis, matkarajad
kooli lähemas ümbruses ja
kaugemalgi.
Nauditavat suve ja olete väga oodatud meie kooliperre!
Võnnu Keskkooli õppekava, mille järgi Teie
laps õppima hakkab, leiate meie kooli kodulehelt
(www.vonnu.edu.ee ).
Töötab pikapäevarühm
ja sööklas pakutakse lisaks
lõunale tagasihoidliku tasu
eest maitsvat toitu hommikul ja einet pikapäeva rühmas
õppijatele.
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UUDISED
Töötasu hüvitise
maksmine jätkub
ka maikuu eest
AUTOR: SOTSIAALMINISTEERIUM

V
Koolibussi uus marsruut

T

AUTOR: TOIMETUS

eisest
septembrist
alustab
koolibuss
uuel marsruudil, võttes peale Haaslava

külas elavad algklassiõpilased ja
ka need õpilased, kes maakonnaliiniga kooli ja koolist koju ei
saa.

saavad alates septembrist kooli maakonnaliiniga nr 202 ja
koju koolibussiga.

Aardlas elavad õpilased

Kastre valla
tervisespordi sari
„SPORTLIK NELIK”
AUTOR: RIINA VALS, SILLAOTSA SPORDIHOONE JUHATAJA KOHUSETÄITJA

P

iirangud on leebumas ja
ilmad lähevad järjest ilusamaks! Oleme valmis alustama Kastre valla tervise- ja spordiürituste sarjaga “SPORTLIK
NELIK” 15. maist, mil asume
seiklusmatka nautima Järvselja
ürgses looduses.
Kokku viib sari osalejaid nelja Kastre valla looduskaunisse
paika:
• Seiklusmatk Järvselja ürgmetsas
- 15. mai
• Kastre rahvatriatlon Võõpstes juuli
• Rattamatk - august
• Mihklijooks Võnnus - september
Üritustesari on mõeldud kõi-

gile neile, kes tunnevad
liikumisest rõõmu ja
soovivad üheskoos pere
ja sõpradega aktiivselt aega
veeta. Sarja „Sportlik Nelik“
mõte on pakkuda tervisespordi
harrastajatele kerget sportlikku
väljakutset ja olla abiks regulaarse tervisespordi harjumuse kujundamisel. Sarjas saab kaasa lüüa
nii individuaalselt kui ka tiimina
ning igaüks saab raja läbida talle
sobivaimas tempos. Kõigile osalejatele on garanteeritud tervisespordist saadav hea energia!
Kõigi metsahuviliste rõõmuks
on Sportliku Neliku avaetapiks
sellel aastal „Seiklusmatk“, mis
toimub Järvselja ürglooduse matkaradadel algusega kell 11.00.
Rajal, mis osaliselt kulgeb laud-

teel,
kohtad
üle 360. a
vanust Kuningmändi ja üle 40 m
kõrgusele küündivate latvadega
kuuski, mis on ühtlasi ka Eestimaa kõrgemate puude hulgas. Pärast matka on võimalus teha väike
piknik ning külastada ka Järvselja
Taimeaeda. Mäng toimub koostöös seiklusﬁrma Seiklus Kuubis OÜ-ga, kes on matka tarbeks
valmistanud virtuaalse kaardi ja
küsimused. Teie peate ainult eelregistreerima ning enne seiklusmatka laadima alla oma nutiseadmesse LOQUIZ rakendus.

alitsus otsustas Töötukassa nõukogu ettepanekul pikendada töötasu hüvitise maksmist senistel
tingimustel ka maikuu eest. See
aitab säilitada inimeste töökohti
ning majandusel piirangute leevenemisel kiiremini taastuda.
„COVID-19 haiguse leviku
ja kehtivate piirangute tõttu on
paljude tööandjate igapäevane
majandustegevus häiritud, käive
ja tulud järsult langenud ning töötajatele töö tagamine ja töötasu
maksmine raskendatud. Töötasu
hüvitise maksmine ka maikuu
eest aitab kaasa töökohade säilitamisele ning toetab majanduse
kiiret taastumist,“ sõnas terviseja tööminister Tanel Kiik.
Töötasu hüvitist saab taotleda Töötukassast ja seda rahastatakse töötuskindlustusvahenditest
ning riigi eelarvest.
Töötasu hüvitist makstakse
töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute
tõttu märkimisväärselt häiritud.
Tööandja saab taotleda töötajatele töötasu hüvitist, kui tema käive
on langenud vähemalt 50% ja kui
tal ei ole töötajatele kokkulepitud
mahus tööd anda.
Töötasu hüvitist makstakse
igale töötajale ühes kuus kuni 1
000 eurot. Töötukassa maksab
töötajale kalendrikuu eest kuni
60% töötaja keskmisest ühe
kuu töötasust, millele lisandub
tööandja poolt makstav töötasu
(vähemalt 200 eurot). Töötasu
hüvitist makstakse ka füüsilisest
isikust ettevõtjatele töötasu alammääras.
Hüvitise maksmiseks maikuu eest saavad ettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad esitada
taotluse e-töötukassa kaudu 1.
juunist kuni 30. juunini. Meetme
maksumus on 20,1 miljonit eurot,
mis kaetakse riigi lisaeelarvest.
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Mis toimub Melliste
raamatukogus lähiajal?
Kultuurikompass
AUTOR: TOIMETUS

L

ugude
jutustamine (storytelling) on
üks mõjusamaid viise, mille abil kütkestavaid
emotsioone luues külalisi
ja publikut ennast kuulama
panna. Lood tekitavad emotsioone ja viimased mõjutavad inimesi, kes mõistavad
tänu intrigeerivatele lugudele paremini sinu sündmust,
programmi või organisatsiooni olemust.
Haaratud kuulajad mõistavad tänu lugudele sinule
olulisi
väärtushinnanguid
ja lasevad end sündmusel,
teenusel ja mõtteviisil kaasa
haarata. Lugude jutustamine
toimub erinevate kanalite,
vahendite ja meetodite kaudu. Lugudel on lisaks laiem
tasand – ka meie suhtumine, väärtushinnangud ja argipraktikad räägivad meist
lugu.
Kultuurikompassi foorumil leitakse vastuseid küsimustele:
Kuidas luua kompaktne,
eristuv ja lummav lugu?
Kuidas jutustada oma
sündmuse, oma maakonna,
valla või küla lugu?
Kuidas luua lugu meie
oma kultuuripärandist ja
seda lugu kaasahaaravalt ja
meeldejäävalt jutustada?
Millele tähelepanu pöörata, et Lõuna-Eesti elamuste ja lugudega olla osa Eesti
suurest loost?
Foorum toimub virtuaalselt 27.mai kell 14:00-16:45.
Registreerida saab end www.
tartu2024.ee veebileheküljel.

AUTOR: ÜLLE SEIRE, MELLISTE RAAMATUKOGU JUHATAJA

26.05 kell 11 kinkeraamatu "Pisike puu" üritus Melliste raamatukogus
1.10.2020-31.03.2021
sündinud
beebidele.
Üritus
on
kutsetega!

28.05 kell 10.00 kohtumine kirjanikuga. Külla tuleb
Tartu lastekirjanduse auhinna (Lapsepõlve auhind)
tänavune laureaat Triinu
Laan. Auhinna võitis Triinu Laan raamatuga „Luukere Juhani juhtumised”.

Üritus
on
etteregistreerimisega
melliste.raamatukogu@kastre.ee.
1.06 kell 11 programmi "Lugemisisu" lõpetamine. Külla
tuleb kirjanik Ilmar Tomusk.
Üritus on kutsetega.

AUTOR: TOIMETUS

P

üüa pildile Kastre valla mitmekesine loodus, maastik,
objektid, ilmastikunähtus
või kultuuri ja pärimusega seotud
paigad, saada see meile ja võid
võita 50€ väärtuses auhindu!
Osalema on oodatud kõik fotohuvilised, nii nooremad kui
ka vanemad ja nii lähemalt
kui ka kaugemalt. Osalemiseks ei pea olema valla elanik!
Töid
hinnatakse
kolmes
erinevas
vanusegrupis:
- lapsed kuni 12. (k.a.) eluaastani;
- noored 13.-19. (k.a.) eluaastani;
- täiskasvanud alates 20. eluaastast.
Foto saatmisega võistlusele annab
foto autor loa kasutada fotot Kastre valla kodulehel, Facebookis ja
Kastre valla lehes. Foto kasutami-

Fotojaht „KEVAD
KASTRE VALLAS“

Foto autor: Kaique Rocha

sel kohustub vald nimetama autori nime, kuid ei pea autorilt eraldi
luba küsima. Vallal on õigus paluda osalejatelt võistlusfotode originaalfaile.

Fotode
esitamise
lõpukuupäev
on
1.06.2021
Rohkem infot fotojahi kohta leiad
Kastre valla koduleheküljelt:
www.kastre.ee
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Noorte töömalev Kastres
AUTOR: KIRSIKA MÜHLBERG, KASTRE
VALLA JUHTIV NOORSOOTÖÖTAJA

A

lgamas on Kastre
valla noorte töömalevad ja nendele
registreerumine.
Osalema on oodatud noored vanuses 12.-17. aastased.
Malev on hea võimalus saada
esmast töökogemust, teenida en-

dale isiklikku taskuraha ning leida
uusi toredaid sõpru. Kastre vallas
toimub kaks maleva vahetust. Esimene vahetus toimub vahemikus
25.06-02.07 ja teine vahemikus
09.08-15.08. Esimene vahetus on
ööbimiseta ning teine ööbimisega.
Malevas viivad noored läbi
vajalikke, kuid mitte kontimurdvaid heakorratöid Kastre vallas.

Tööde jaotus hõlmab kohalike
raamatukogude, keskuste ning
koolide alal näiteks puude ladumist, keskkonna korrastamist,
akende pesemist, marjade korjamist või muid nende laadseid
tööotsi. Minimaalne osalejate arv
on 10 ning maksimum 15 noort.
Eelmise aasta malevad olid noorte osalejate sõnul väga huvita-

vad, kust leiti uusi tuttavaid ja
sõpru ning pealekauba sai veel
taskuraha ja meeldivalt aega
veeta. Pärast neljatunnist tööpäeva toimuvad meelelahutuslikud ning arendavad ühistegevused, kus saab kindlasti nalja ka.
Info registreerumiseks lisatakse
peagi Kastre valla lehele. Hoidke
aga silm peal!

Varajased talgud Kaagveres
AUTOR: SIRJE JÕGIAAS
KÜLASELTS KAWERSHOF
JUHATUSE LIIGE

S

ellel aastal otsustasime koristustalgud teha juba varakult aprillis, sest tärganud
rohu seest on väga raske riisuda.
Esimeste soojade ilmadega oli
otsus küps, et talgud saavad teoks
aprilli teisel nädalavahetusel.
Info talgute toimumisest sai välja
jagatud. Seekord otsustasime tellida suure konteineri, kuhu panna
kokkuriisutud kuivanud puulehed
ja murdunud oksad. Konteineri
tellisime ära 9.-11. aprilliks juba
esimese aprillinädala lõpus. Ilmaprognoosi jälgides selgus, et

ilm teise aprillinädala lõpus on
küll kõike muud kui rõõmustav.
Kartsime juba, et järsku ei õnnestugi talguid pidada. Õnneks
hoidis ilmataat reedel ja laupäeval pilveluugid kinni ning vihma
ei sadanud, kuid tugevat tuult tuli
mõlemal päeval trotsida. Suur oli
rõõm, kui meile teatati, et reede
õhtupoolikul on talgulisi oodata
ka Maarjamaa Hariduskolleegiumist.
Meie tublideks abilisteks olid
hariduskolleegiumi õpilased 4.
rühmast: Mari-Ly, Roosa-Angelika, Keitlin, Soﬁa-Samira, Andrei, Karl-Alex ja nende juhenda-

jad Gerli ja Liisa ning I rühmast:
Kristin, Anabel, Diana, Evelina,
Marily ja nende juhendajad Moonika ning Merike.
Lehed riisuti kokku, topiti
kottidesse ja viidi konteinerisse.
Siinkohal oli õpilastele suureks
abiliseks väike Raimond neljandast majast, kes nagu suur mees
võttis konteineris lehti täis kotid
vastu, tühjendas ära ja tallus lehed
kinni, et tuul neid uuesti minema
ei lennutaks. Tänu talguliste tublile tööle sai reedel korda laste
mänguväljak, ronila ja mängudeala ümbrus.
Laupäevasel talgupäeval ko-

ristati bussijaama ümbrust, sõidutee ja staadioni vahelist ala ning
katusealuse ümbrust. Kokkuriisutu läks jällegi konteinerisse.
Tõdesime, et konteineri tellimine oli ainuõige otsus, sest kümne tonnise mahtuvusega konteiner
sai pilgeni kuivanud lehti ja murdunud oksi täis.
Kuna koroonapiirangud ei
võimaldanud talgusuppi pakkuda,
siis iga talguline sai nii reedel kui
laupäeval tänutäheks külaseltsi
poolt väikese kommikarbi.
Aitäh tublidele, aktiivsetele
ja hoolivatele elanikele.
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EI
ALEKS NE
A
6-AAST

ELIISE
7-AASTANE

LISANDRA
6-AASTANE

GETLY
7-AASTAN
E

DEREK
7-AASTANE

HELEENE
6-AASTANE

ROMET
5-AASTANE

EMADEPÄEVA ERI: lapsesuu ei valeta

K

AUTOR: CATLIN SAAR, TEABESPETSIALIST

äisin emadepäeva
eel Võnnu lasteaias
ja uurisin lastelt,
mida nemad üldse
emadepäevast arvavad ja kas
vahepeal on ka raske ema olla.
Kokku vestlesin üheksa erineva lapsega, kellest seitse siin ka
välja toon.

Miks emadepäev on
oluline?
Heleene, 6-aastane: „Sest minu
ema on ju nii hea ja näiteks, kui
ei oleks meie ema, siis me nagu
ei saakski seda emadepäeva pidada.“
Derek, 7-aastane: „Sest siis sa
saad emadele kingitusi anda ja
siis nad on rõõmsad.“
Lisandra, 6-aastane: „Sellepärast, et siis saab emmele kaarti
teha.“
Aleksei, 7-aastane: „Et emadele
õnne soovida.“

Eliise, 7-aastane: „Sellepärast, et
meie emmed on liiga kallid meie
jaoks.“
Getly, 6-aastane: „Sellepärast, et
siis on emmedel tähtis päev.“
Romet, 5-aastane: „Siis emad on
rõõmsad.“

Mis sa arvad, kas
vahepeal on raske ka ema
olla?
Heleene: „Jah, sest ta peab meiega vahepeal pahandama ka, sest
me oleme väiksed ja teeme ulakusi.“
Derek: „No ja, mu emal on päris
raske tegelikult olla, sest tal on
hästi palju tööd vaja teha. Ta peab
palju linnas käima ja kodus peab
ka tööd tegema.“
Lisandra: „Jah, sellepärast, et
emme võib vahepeal minna närvi,
kui midagi pahandust teed.“
Eliise: „Jah, sellepärast, et mina
mõnikord ei korista oma tuba ja
ma mõnikord jonnin.“

Romet: „Jah, sest ta peab süüa
tegema ja beebit magama panema
ja koristama vahepeal.“

Saavad näiteks laste eest hoolitseda, süüa teha, lapsi üles äratada ja
saad oma mehega ka olla.“

Aga miks on hea ema
olla?

Mis sulle su ema juures
meeldib?

Heleene: „Sest kui lapsed käituvad näiteks hästi, siis oleks see ju
nii hea tunne emal.“
Derek: „No vahepeal on tal lihtsalt tore olla.“
Lisandra: „Saab laste eest hoolitseda.“
Eliise: „Sellepärast, et siis sa saad
beebidega tegeleda.“
Getly: „Sellepärast, et siis saab
kõike teha nagu emmegi.“

Heleene: „Ta lihtsalt nagu on nii
hea. Aitab meid õppimisega ja
kõigega.“
Derek: „No ta on mu ema. Ja
siis ta vahepeal ütleb mulle asju,
mis juhtus ja kogu aeg saab veel
minna enda sõbrale külla, sest mu
emme lubab ja siis alati on ema
hea mul.“
Lisandra: „Et ta on kallis ja ta
paneb mind vahepeal magama
ise, kui äike.“
Aleksei: „Kui ta mind kaitseb ja
kui lubab palju midagi teha, olla
telefonis kaua või annab vaadata
telekat või laseb rattaga sõitma
minna.“
Eliise: „Et ta teeb süüa mulle.“
Romet: „Toit.“

Kas sina tahad ka kunagi
emaks saada?
Heleene: „Ei! Mulle ei meeldi
lapsed.“
Lisandra: „Jah, sest siis saab loomaarstiks õppida.“
Eliise: „Jaa, sellepärast, et emad
saavad siis hästi palju asju teha.
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Suvised teetööd Kastre vallas

K

AUTOR: PRIIT LOMP, VALLAVANEM

äesoleval
aastal
jätkab nii vald kui
ka Transpordiamet
jätkuvalt panustamist kohalike teede ja riigiteede
kvaliteedi hoidmisse ja veelgi
enam – kvaliteedi tõstmisse.

Kui varasematel aastatel
on riigi panus piirnenud paarikilomeetriste katete ehitamisega meie vallas, siis käesoleval
aastal võetakse ette kolm pikka ja olulist lõiku, kus senised
tolmavad kruusateed omale
tolmuvaba niinimetatud „vaese mehe asfalti“ saavad. Enim
kõneainet neist kolmest on
ka suures meedias kajastust
leidnud
Lääniste-Liispõllu
7,5 kilomeetri pikkune lõik,
kus mõni aasta tagasi ka maakonnaühistransport
sõitmise katkestas, sest tee muutus
läbimatuks nii suurtele kui
väiksematele sõidukitele. Hea
meel, et Järvselja 100. juubeliaastal tööd teostatud saavad
ja Eesti metsahariduse süda
seeläbi huvilistele kindlasti
rohkem ligipääsetavaks muutub.
Korda saab veel Igevere-Ignase kahe kilomeetri
pikkune lõik, kus enam kui
sada kohalikku inimest saavad
samuti aastaid oodatud tolmuvabal kattel liikuda. Ignase on
hetkel veel meie valla suurim
asum, mida 21. sajandist kruusatee lahutab. Ja kolmanda
olulise teena ka Melliste-Kriimani 4,5-kilomeetrine lõik,
kus on rohkelt hajaasustuses
asuvaid talukohti, kuid samuti mitu ajaloolist suvilapiirkonda, mis loodetavasti ka
paranevate teeolude tõttu aastaringseks elamiseks huvilisi
leiavad.
Valla poolt oleme sel aastal prioritiseerinud turvalised
kooliteed kõigi kolme kohaliku kooli juurde. Seoses

Melliste uue keskusehoone
valmimisega on laste ja noorte liikumine koolimaja ja uue
raamatukogu-noortekeskuse
vahel oluliselt kasvamas. Uus
kõnnitee hakkabki kulgema
kahe olulise hoone vahel. Samuti on sama projekti raames
soov jätkata ka mõne aasta eest
tollase Maanteeameti poolt
pooleli jäänud turvalise liikumise tagamist Räpina maantee
ääres kuni Poka mahasõiduni.
Kaks teelõiku kokku toovad
jalakäijad ligi viiesaja meetri
ulatuses just kõige ohtlikumatelt autoteelõikudelt ära kõnniteele.
Sama hanke raames hangib
vald ka Sillaotsa Kooli juurde
kõnnitee ehituse, kus järjest
kasvava õpilaste arvuga koolipere viimased 150 meetrit
vapralt sõidutee servas sammub. Näha on, et õpilaste arvu
kasv ei rauge ja nii saavad nii
tänased õpilased kui ka tuleviku koolipere turvalisemalt
koolimaja ja bussipeatuste vahel liikuda.
Võnnu Keskkooli ümbruses on viimastel aastatel
toimunud palju ehituslikke
muudatusi – väga suur osa
neist on ka teede ja parklate all
– soojatorud, vee- ja kanalisatsioonitorustik. Laiendame olemasoleva parkla ja uuendame
asfaltbetoon katendiga koolimaja ligipääsuteed ja parkla – turvalisem, kaasaegsem
ja kindlasti ka silmale ilusam
vaadata. Võnnu aleviku piirkonnas on sarnane objekt veel
ka kultuurimaja ümbrus ning
loodame, et kui projekteerimine tähtajaliselt õnnestub, saab
ka sealne 2000 m2 suurune
parklaala sama ilusa ilme nagu
koolimaja ümbrus.
Kohalikel vallateedel jätkame samuti tolmuvabade
katete ehitust – saab lõpetatud
Ringi tee Võnnus, Kalamajan-

di tee Haaslava külas.
Lisaks uute teedena
2021 aasta olulisemad
ühe kilomeetri pikteetööd
kune Issaaku küla
• Turvalised kooliteed
tee ja väike, kuid
kõigi valla munitsipaalsuure turistikoormukoolide juurde
sega Parveotsa tee
Veskimäe külas, mis
• Kergteede võrgustiku
Kavastu parvelt üles
jätkamine Mellistes ja
riigimaanteele viib.
Aardlapalus
Eraldi projektiraha
oleme saanud ette• Kohalikud teed ja riigivõtlusteede toetusmaanteed tolmuvabaks
meetmest, mille abil
ehitatakse kahe kilomeetri pikkune mustkattega rasketehnikat
kannatav uus Aru tee
kate senise kruusatee asemele. bussipeatuseni, sest seal on
Hetkel kaardistame üle- Transpordiametil projekteeripindamise plaane koostöös tud lõik, kus kergtee ja koguEmajõe Veevärgiga Kurepalu jatee on samas koridoris ning
ja Mõra külades. Rajatav ühis- rajamise kohustuse on võtnud
veevärgi ja –kanalisatsiooni- endale Transpordiamet.
süsteem asub valdavalt kohaOleme juba lõpetamas
like teede all, projekti käigus töid, mille raames tehakse
taastatakse küll üleskaevatud tolmutõrjet ligi viiekümne kiosad, kuid taastamisse oleme lomeetri ulatuses valla teedel.
planeerinud ka valla poolt Töid teostab Eesti Teed AS
märkimisväärselt panustada, ja lepingu kogumaksmus on
et teekatend saaks värskenda- umbes 30 000 eurot. Kolmetud – see tagab ka tee suurema aastane teehooldusleping on
vastupidavuse liikluskoormu- sõlmitud Hanso MK OÜ-ga,
sele.
kes tagab teede höövelduse ja
Transpordiameti tellimusel teeäärte niitmise, samuti igal
on valminud Tõrvandi-Roiu aastal umbes 150 000 euro
tee rekonstrueerimisprojekt eest kruusateede uuendusi
koos kergliiklustee ehituse purustatud kruusaga. Kogu
joonistega. Kui maantee täie- teede valdkonna kulud kokku
lik rekonstrueerimine on pla- käesoleva aasta vallaeelarves
neeritud aastasse 2023, siis on ligi üks miljon eurot, milvallavalitsus plaanib käes- lele lisandub Transpordiameti
oleval suvel teostada ligi 800 panus.
meetrit uut kergliiklusteed
Tartu linna suunal. Kahjuks ei
ole tehniliselt võimalik jätkata
Männi tee mahasõidust, kus
hetkel kergtee lõppeb, sest ehitustehniliselt on võimalik seda
lõiku realiseerida koos
ringtee
ehitamisega
aastal 2023. Samuti
ei jõua teeehitusega päris Aardlapalu
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Hugo-Johannes Mölder - Eesti
Vabariigi politseiülem.

K

AUTOR: TAIVO KIRM

astre valla territooriumil
sündinud
isikutest kõige kõrgemas
riigiametis oli aastatel 1924-1925 Eesti
Politsei Peavalitsuse ülem Hugo-Johannes Mölder (Möldre).
Tema sünnist möödub varsti
125 aastat.
Hugo-Johannes Mölder (kasutusel oli ka nimevariant Möldre) sündis 25. mail 1896 Haaslava
vallas, Kriimani Miinamõisas. Isa
Jaan ja ema Leena (neiuna Ossep)
olid talurentnikud. Sajandivahetuse paiku asus perekond elama
Tartu. Õppis linnakoolis ja lõpetas 1915. aastal Aleksandri gümnaasiumi. Astus Tartu Ülikooli
õigusteadust õppima, kuid kohe
mobiliseeriti tsaariväkke. Lõpetas 1916. aastal Petrogradis Pavlovski sõjakooli. Teenis 7. Bauska
(Läti) kütipolgus, võitles rindel.
Ta oli üks väheseid eestlasi,
kes sai vapruse eest „Georgi mõõga.” „23. detsembril 1916 sattudes ootamatult vaenlase tugeva
kuulipilduja- ja püssitule alla,
asus porutšik (leitnant) Möldre
oma roodu etteotsa ja viis selle
rünnakule. Hüpates esimesena
saksa kaeviku rinnatisele, tõmbas
ta endaga kaasa kogu roodu. Pärast esimese kaevikuteliini vallutamist jätkasid kütid Möldre juhtimisel rünnakut ja vallutasid ka
teise kaevikuteliini.“
Aastatel 1917-1918 teenis
Mölder Tartu tagavarapataljonis
ja 3. Eesti polgus. Kevadel 1918
demobiliseeriti. Koju jõudes jätkas õpinguid ülikoolis.
Novembrist 1918 vabatahtlikuna Eesti Vabadussõjas, Tartu Tagavarapataljoni sidekomandos, 1.
Suurtükiväepolgus sideülem ja adjutant, Soomusrongide diviisi ülema adjutant, pärast sõja lõppu 2.
laiarööpalise soomusrongi ülem,
auastmed leitnant, alamkapten,

kapten. Esitati Vabadusristi saamiseks, kuid teadmata põhjustel jäi
aumärk saamata.
1921. aastal demobiliseeriti.
Õppis aastatel 1921-1923 Tartu
Ülikoolis, lõpetas õigusteaduskonna, korp! Fraternitas Estica liige.
Asus septembris 1923 tööle
Riigi Kohtupalatisse, oli aastatel
1923-1924 Tallinn-Haapsalu Rahukogu prokuröri abi. Teda peeti
üheks andekamaks vabariigi nooreks juristiks.
Nimetati Vabariigi Valitsuse
otsusega 13. juunil 1924 Politsei
Peavalitsuse ülema kohusetäitjaks. Oli üks EV Politseikooli loojatest. Vabastati ametist 1. märtsil
1925. Talle pandi süüks politsei
vähest aktiivsust kommunistide 1.
detsembri 1924 mässukatse mahasurumisel. Vabastamise põhjus
aga ei olnud tõene. Tegelikult oli
asi vastupidine ning politseil oli
mässu mahasurumisel tähtis roll.
Töötas aastatel 1925-1928
Tallinnas vanem prokurörina ja
advokaadina. Finantspool aga ei
olnud tema kõige tugevam külg.
Asjad läksid lappama, kui ta jättis advokaadiﬁrmale usaldatud ja
krediitoritele mõeldud raha endale ega ei andnud seda klientidele
edasi. Järgnes sõit Monte Carlo
kasiinosse, lootuses fortuuna abil
võlad tasa saada, aga ka seal ei
vedanud. Eestisse naasmisel vahistati. Oli aastatel 1928-1929
politseiuurimise all, süüdistatuna
klientide raha omandamises ja
Monte Carlo kasiinos maha mängimises. Vangistuses oli oktoober
1929-jaanuar 1930. Kohtuprotsess toimus jaanuaris 1930.
“Kaja” 14. jaanuar 1930:
„Kaardimäng viis klientide raha
raiskamisele. Esmaspäeval, tuli
Tallinna-Haapsalu rahukogus läbivaatusele Hugo Mölderi süüasi,
keda süüdistati klientide raha raiskamises. Tema vastu oli esitatud
mitu nõuet enam kui 6000 krooni

väärtuses.
Riigikohtunik Välbe iseloomustab kohtualust endise alluva
ametnikuna. Ta teeninud tema
alluvuses prokuröri abina, olles
selles teenistuses üks paremaid.
Tundmatuks jääda soovinud
tunnistaja jutu järgi kaotas Mölder
enne välismaale sõitu kaardimängus suuremaid rahasummasid.
Kaebealune esines ise pikema
kaitsekõnega, milles valgustas
neid põhjuseid, mis sundisid teda
võõrast raha omandama. Juba riigiteenitusse asumisel sattunud ta
võlgadesse ja nendest vabanemiseks otsustas üle minna advokatuuri, kus teenimise võimalused
paremad.
„Siis hakkasin kergemeelselt kaarte mängima. 1928. aasta märtsis läksid minu vekslid
protesti. Võtsin passi välismaale
sõiduks ja kuna olukord oli väga
raske, panin mängu võõra raha,
mille kaotasin pea viimaseni. Hiljem kuulsin veel, et minu kaotuse
põhjuseks olid olnud valemängijad. Peale kaotust sõitsin kohe
Monte Carlosse. Siin kaotasin
kõik kaasasolnud summad. Raha
jätkus vaid tagasisõidu pileti ostmiseks. Koju tagasi tulles võeti
mind vahi alla.“
Tallinna-Haapsalu rahukogu
leidis 13. jaanuaril 1930 Hugo
Mölderi süüdi olevat kergemeelses raiskamises ja mõistis talle
kolm kuud aresti. Karistus oli nii
leebe sellepärast, et Mölder klaaris juba enne protsessi algust kahjukannatajatega kõik võlad.
Alates 1933. aastast
töötas uuesti vandeadvokaadina.
1930. aastate keskpaigas püüdis
NKVD teda spiooniks värvata ja
Mölder osales mõnda aega Eesti
luure kassi-hiire mängus Nõukogude Vene luurega. Töötas mai
1938 kuni märts 1940 Riigikogu
komisjonide vanem asjaajajana.
Oli juuni 1939 - märts 1940 Rii-

ginõukogu õhukaitse juht.
Talvesõja ajal läks appi põhjanaabritele. Lahkus märtsis
1940 riigiteenistusest ja siirdus
Soome. Vahepeal oli aga Soome
Talvesõja kaotanud, NSVL-ga
rahu sõlminud ja Mölderi sõda
jäi tookord sõdimata. 1941. aastal oli Munkiniemi Soome armee
õppekeskuses, kus õpetati eestlastest koosnevat “Erna” eriüksust,
õppejõud. 10. juulil 1941 saabus
kapten Mölder “Erna” esimese
salga ühe juhina Eestisse. Sakslastega sõprust ei olnud (gestaapo
kuulas teda 1941. aastal mitu korda üle) ja ta pidi Soome tagasi
minema. Elas aastatel 1941-1944
Helsingis. Sõja ajal käis korduvalt
Eesti ja Soome vahet ja korraldas
Soome põgenenud eestlaste asju.
Sõjakooli õppejõu amet, “Erna”
salga juhtimine, võimalus Soome-Eesti vahet vabalt sõita jne
paneb arvama, et Hugo Mölder
oli Soome sõjaväeluures kõrgel
kohal.
Septembris 1944 asus elama
Rootsi (edaspidi kasutas nime
Hugo Möldre). Pealesõja ajajärk
on tema eluloos peaaegu teadmata. Oli 1946-1947? Göteborgi
Kuninglikus Rannakaitse suurtükiväe rügemendis ohvitseridele vene keele lektor. Kui NSVL
delegatsioonid käisid Rootsis,
oli mitmel korral Rootsi delegatsioonide juures (esines oma poja
Fred Möldre nime all) nõunikuks
ja vene keele tõlgiks. Võimalik, et
töötas Rootsi luure heaks. Kaasmaalastega suheldes hoidis madalat proﬁili, toetas abistamisorganisatsioone (Eesti Abi Invaliidide
fondi, Eesti Sõjainvaliidide kapitali jne), kuid üritustel peaaegu ei
osalenud.
28. novembril 1978 ülendati
EV eksiilvalitsuse juhi Tõnis Kinti käskkirjaga majoriks.
Hugo Mölder suri 16. detsembril 1983 Göteborgis.
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ispaania teetigu ja
mustpeanälkjas
on Eestis levinud
nälkjate
võõrliigid, kes on aiapidajale tülikad
kahjurid. Nad toituvad peamiselt aiasaadustest ja põllumajanduskultuuridest. Hispaania
teetigu on juba laialt levinud
üle terve Eesti. Mustpeanälkjas
on ennast aedadesse sisse seadnud viimastel aastatel, praegu
teadaolevalt on ta lisaks Harjumaale levinud ka Saare- ja Viljandimaale. Selleks, et nad sinu
aeda ei satuks, tasub tegutseda
ennetavalt. Kui kutsumata külalised on juba aeda jõudnud,
tuleks nende ohjamisega tegeleda järjepidevalt ja koostöös
kogukonnaga.
Hoogustunud üleilmne taimekaubandus on põhjus, miks
kutsumata nälkjaliigid uutesse
piirkondadesse „reisivad“. Peamiselt toome nad oma aedadesse
potimulla või taime ümber oleva
mullapalliga, kus võivad peituda nii täiskasvanud isendid kui
ka munad. Piisab ainult kahest
isendist või munakogumist, et
liik saaks aias paljunema hakata.
Nälkjate arvukusele aitavad kaasa
ka niiske ja soe kevad-suvi ning
pehmed talved.

Kuidas vältida
võõrnäljaliikide
sattumist oma aeda?
• Ära too lille- ja põõsataimi oma
aeda piirkondadest, kus leidub
hispaania teetigu ja mustpeanälkjat.
• Kontrolli isikute mullapalle.
Kui võtad mullapalli potist välja,
peaksid teomunad olema hästi
nähtavad. Leitud munad hävita
keevas vees.
• Istikute soetamisel hoia neid
mõni nädal karantiinis. Seo mul-

lapalli ümber läbipaistev kilekott
ja kinnita see tihedalt ümber istiku varre. Aeg-ajalt kontrolli, kas
kilekoti sees on munadest koorunud nälkjaid. Olenevalt taimest
hoia istikut poolvarjulises kohas,
kasta ja jälgi seda. Hävita kotti
sattunud isendid keeva veega.
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Mida teha, kui
võõrnälkjad on juba aias?
• Tõrjetööga on oluline alustada
juba aprillis-mais, kui esimesed
täiskasvanud loomad välja ilmuvad. Kõige tõhusam on täiskasvanud isendite ja munade kokku
korjamine, keeva veega üle valamine ja seejärel umbes labida
sügavusele mulda kaevamine. Iga
isend, kes maikuus muneda jõuab,
võib juulikuuks anda u 400 järglast.
• Kontrolli regulaarselt aias varjulisi ja niiskeid kohti, mida soe
õhk ja päike lihtsasti ei kuivata. Korista lehehunnikud, kaeva
kompostihunniku pealmine kiht
sügavamale, võimalusel lõika
lopsakate taimede ja põõsaste
alused puhtaks. Terrassialused,
kasvuhoone servad, kõrge ja niitmata rohi, kaevuääred jms kohad
on nälkjatele sobivad peitumis- ja
munemispaigad.
• Nälkjate kokku meelitamiseks
võid kasutada õllelõkse, arbuusikoori ja muid mahlaste köögiviljade jääke. Paiguta meelituskohtade lähedusse lauajuppe, mille
alla saavad nälkjad päeval peituda. Sealt on neid lihtne üles leida.
• Nälkjate järjepideval tõrjumisel
on oluline koostöö naabritega.
Vastasel juhul on naabruses neist
võimatu vabaneda. Koostöös peitub jõud!
• Kindlasti ära vii elusaid nälkjaid
mujale loodusesse (metsaserva,
niidule, parki). Nii ei levi võõrliigid mujale. Looduses saavad
nälkjad kontrollimatult paljuneda
ja edasi levida ning varem või

hiljem jõuavad nad
inimeste aedadesse
tagasi.
• Väldi teomürkide kasutamist! Need ei ole hispaania teeteo
tõrjumisel kuigi mõjusad, küll
aga hävitavad mürgid kohalikke
kasulikke liike. Teomürgid ohustavad ka tigudest toituvaid loomi-linde (nt siilid) ja koduloomi
(nt kassid,koerad).
Rohkem infot leiad Keskkonnaameti kodulehelt.
Kuidas Hispaania teetigu ja mustpeanälkjat ära tunda?
Hispaania teetigu on:
• Silmapaistvalt suur – kehapikkus 7–15 cm.
• Hingamisava asub mantlikilbi
eesosas.
• Keha värvus varieerub tumepruunist punakate, oranži, kollakate ja beežide toonideni. Keha
kattev lima on oranžikaskollane.
• Pea on enamasti kehast tumedam.
• Talla serv kehaga umbes sama
värvi ja silmatorkavate tumedate
triipudega.
• Munad valkjad, kergelt läbipaistvad, u 3 mm läbimõõduga.
Paiknevad u 20–30 (40) kaupa
koos.
Mustpeanälkjas on:

• Väike – kehapikkus 3,5–5 cm.
• Hingamisava asub mantlikilbi
tagaosas.
• Keha värvus hallikas-pruunides
toonides.
• Pea on sinkjas-musta varjundiga.
• Iseäraliku välimuse tõttu kergesti äratuntav.
PANE TÄHELE! Hävita ainult
võõrliike ja hoia kodumaiseid!
Paljud kodumaised teod on aiapidajale kasulikud, näiteks tekitavad huumust ja söövad võõrnälkjate mune.

Võnnu Kihelkonnakoor ootab oma ridadesse uusi lauljaid.
Tegemist on segakooriga, kus peale laulmise käiakse veel väljasõitudel, korraldatakse ﬁlmiõhtuid, võetakse ette eriilmelisi
projekte ning lahutatakse niisamagi omakeskis meelt. Koori
suurim eesmärk on hetkel minna augustikuu Rakverre Vaba
Rahva laulule, kuhu ootavad ka uusi liikmeid laulma.
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Toimetaja: Catlin Saar, teabespetsialist,
5229351, catlin.saar@kastre.ee
Trükiarv: 2100
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