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Kriimani mõisa akendes põlevad taas tuled
Hoolimata pandeemiast ei olnud
Kriimani rahvale ja külaseltsile lõppenud aasta sugugi paha. Muidugi
seadis koroona omad piirangud –
näiteks ei saanud 20. augustil pidada
meil juba tavaks saanud rahvarohket
külapäeva.
See-eest aga tegime üheskoos või
eraldi ära mitmeidki väiksemaid tarvilisi asju. Aasta algas võsatalgutega,
sest vana mõisapargi korrastamistöid
siin jätkub. Kevadiste ühiste talgute
käigus sai lammutatud ja lagast
koristatud vanad varisemisohtlikud
kuurid. Kastre vald pani õla alla ja
tellis prügi jaoks kohale konteineri.
Nende aastate jooksul, mil selts
on mõisas ja mõisa ümbruses tegutsenud ja seda meedias kajastanud, on
tekkinud ka laiem huvi ajaloolise koha
ja hoone vastu. Meie infotahvli juurde
on tee leidnud mitmed huvilised ja
huviliste grupid. Märkimisväärsem
sel aastal oli Eesti kunstiakadeemia
restaureerimise eriala tudengite ja
õppejõudude külaskäik.
Oleme koostöös Kastre vallaga
mõisa ümbrust neile külastajatele
ning ka oma küla rahva jaoks muru
niites ja lehti koristades püüdnud
korras hoida. Nüüd on mõisa juures
olemas ka üks teelistele oluline koht:
suvel sai siia paigutatud korralik välikäimla.
Meie endi jaoks on küllap kõige
rõõmustavam see, et tänu kohaliku
omaalgatuse programmi ja valla toele
saime mõisa saalile ette kaks puidust
akent ning ära parandada ka saali
põranda. Aasta viimastel päevadel
veeti Kastre vallavõimu eestvõttel ja
toel mõisamajja ka elekter – Kriimani
mõisa akendes põlevad taas tuled.
Tänu sellele on rahval tekkinud loo-

Aasta viimastel päevadel sai jälle pildistada tuledes akendega Kriimani mõisat.
Foto Vahur Kalmre

tus mõisamaja jälle kasutama hakata.
Muidugi vajab saal veel remonti ja
üks saali tühi aknaauk veel üht akent,
aga küll seegi juhtub, kui midagi ühiselt väga tahta ja selle nimel panustada. Mõisa saal on just täpselt nii
suur, et siin saab taaselustada kunagise ümberkaudu kuulsa Kriimani
külakino või teha katuse all ükskõik
mis muid ühiseid üritusi ning koosviibimisi. Kuna mõisas on ruume rohkesti, siis võib siin edaspidi koha leida
ka mõni värkstuba või väikefirma.
Aasta oli täis ka kohtumisi praeguste ja kunagiste külaelanikega,
et kokku koguda ja raamatuks teha
Kriimani küla ja mõisa lugu. See lugu
on aasta jooksul täienenud põnevate
infokildudega. Kui näiteks mõisa
viimasest omanikust, suurärimees

Karl Jänesest on jutte küll ja küll, siis
fotosid seni mitte. Nüüd aga jõudsid meieni ka mõned jäädvustused
Jänesest ja tema sõpradest Kriimani
mõisas. Kui kellelgi on veel jagada
mälestusi elust-olust Kriimanis või
vanu fotosid selle kohta, siis võib
helistada numbril 51 52 145.
Oleme Kriimanis aru saanud, et
kogukonnas peitub jõud – kui midagi
ühiselt soovida, siis on sellel suurem
tõenäosus täide minna. Üks ühiseid
õnnestumisi eelmisel aastal olid
maanteeameti poolt Kriimani küla
vahele paigutatud kiirust piiravad
märgid, mis kindlasti teevad ohutumaks päris tee ääres elavate perede ja
nende loomade elu.
Eda Kalmre
Kriimani Küla Seltsi esimees
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Vallavalitsuse istungitel
10.12
• Mõra külas asuva Silla maaüksuse ja
selle lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
• Veskimäe külas asuva Kalda katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
• Anikva katastriüksuse jagamine Arteesia ja Anikva maaüksuse detailplaneeringu alusel
• Eerika tee 10 maaüksuse hoonestusala
suurendamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• Kooli tee 18 maaüksusele majandushoone ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste kinnitamine
• Päikesevälja
maaüksusele
üksikelamu ja majandushoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• Karja tee 10a maaüksusele laohoone
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• Agalioja vkt 14 maaüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste kinnitamine
• Kure-Männi maaüksusele üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• ehituslubade andmine (Unikülas, Kase
vkt 6; Aardlapalu külas, Kaldamänni;
Aardla külas, Kase)
• kasutusloa andmine (Mõra külas, Tuigo
tee 5)
• avalduse rahuldamata jätmine (sots)
• päevahoiuteenuse osutamise lepingu
lõpetamine
• sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
• info (Melliste Racing Teamile avaliku üriruse Võnnu jõuluralli 2020
korraldamine)
• koroonaviiruse tõkestamist toetavate
meetmete rakendamine Kastre vallas
Protokolliline otsus nr 11:
1) kõik valla koolid lähevad alates
14.12 distantsõppele;
2) Kõikides noortekeskustes peatatakse kontaktne töö ja jätkatakse teenuse
pakkumist veebipõhiselt nagu kevadel;
3) Keelatud on kõik koolde ja lasteaedade väljasõidud, ekskursioonid, muuseumide, teatrite külastused jms;
4) Alates 14. detsembrist 2020. a kuni
3. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) on
noorsootöö, huvitegevus, huviharidus,
täienduskoolitus ja täiendõpe lubatud
ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:
- huviharidus ja huvitegevus siseruumides on lubatud, kui on tagatud
kontaktivaba individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos juhen-

dajaga (1+1) ja samal ajal ei tohi ruumi
kasutada teised individuaaltegevuse või
treeningu läbiviijad;
- huviharidus ja huvitegevus välistingimustes on lubatud, kui tagatud on
osalejate arv rühmas
- kuni 10 inimest, ning tagatud peab
olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
- noorsootöö, täienduskoolitus ja
täiendõpe on siseruumides ja välistingimustes lubatud, kui on tagatud
kontaktivaba individuaaltegevus ja
individuaaltreening, sealhulgas koos
juhendajaga;
- koos viibida ja liikuda võivad kuni
kaks isikut, hoides teistega vähemalt
kahemeetrist vahemaad, välja arvatud
koos liikuvad või viibivad perekonnad
või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole
mõistlikult võimalik tagada;
- siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine
ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse
iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid
arvestades võimalik;
- ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist;
- teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste
kohaselt.
5) alates 14. detsembrist 2020. a kuni
3. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) on
spordivõistlused lubatud ainult siis, kui
on täidetud järgmised tingimused:
- spordivõistlustel osalevad ainult
spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad
meistriliiga võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja
noorte koondiste liikmed ja kandidaadid.
15.12
• kasutusloa andmine (Haaslava külas,
Maarjakase tee 7)
17.12
• koduteenuste osutamise lepingu lõpetamine
• avalduse rahuldamata jätmine (sots)
• hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Saiba kinnistu)
• olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(Kooli tee 5)
• Albre maaüksusele tallihoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• puidutoote maaüksusele PVC halli
ehitusprojekti koostamiseks projektee-

rimistingimuste kinnitamine
• Kooli tee 18 maaüksusele üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• Sassitalu maaüksusele laohoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• Lingi maaüksusele kahe linnuvaatlustorni ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste kinnitamine
• Kruusaaugu maaüksusele üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• ehitusloa andmine (Kaagvere külas,
Kaveri tee 3)
• hanke „Haaslava lasteaia A ja B korpuse
kabinettide sisustuse ostmine“ tulemuste kinnitamine
• koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu
rahastamine
• nõusoleku andmine Perve tee L1
katastriüksusele tehnorajatiste rajamiseks
• info ja arutelud (Arvamuse andmine
Paluküla IV geoloogilise uuringu loa
taotluse kohta)
29.12
• toetuse maksmine (sots)
• sotsiaaleluruumi kasutusele andmine
(2)
• sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine
• tugiisikuteenuse määramine puudega
lapsele (3)
• tugiteenuste määramine puudega lapsele
• koduteenuste osutamise lõpetamine
• Karja tee 16 ja Karja tee 16a maaüksusele tootmishoone ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste
kinnitamine
• ehituslubade andmine (Haaslava külas,
Männi tee 13a, Männi tee 13b maaüksusel, Eerika tee 10; Uniküla, Kase vkt
6 maaüksusel)
• projekteerimistingimuste andmisest
keeldumine (Aardla külas, Väikemetsa)
• Melliste Algkool-Lasteaia töötajate
koosseisu kinnitamine
• Võnnu Keskkooli töötajate koosseisu
kinnitamine
• sihtotstarbeliste vahendite lisamine
Kastre valla 2020.a eelarvesse
• arutelud ja info
04.01 Erakorraline
• Koroonaviiruse tõkestamist toetavate
meetmete rakendamine Kastre vallas
Protokolliline otsus nr 1:
1) Raamatukogud jätkavad kontaktivaba laenutamisega;
2) Valla asutuse ja allasutuse ruume
(spordihooned, kultuurimajas, seltsima-
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jad jne) võib kasutada vaid valla koolilaste
vähendatud koosseisuga sporditegevuste
ja huviringide läbiviimiseks, teistele
huviringidele sh täiskasvanute spordija
huvitegevuse (sport, tants, laul jne) läbiviimine mainitud ruumides ei ole lubatud
esialgu kuni 17.01.2021;
3) Noortekeskused jätkavad distantsil
teenuse pakkumist kuni koolivaheaja
lõpuni. Peale vaheaega jätkatakse
piirangutega kontaktteenuse pakkumist
väikestes gruppides ja ainult oma
piirkonna lastele;
4) Koolidel ja lasteaedadel mitte korraldada ekskursioone ega muid väljasõite
(teater, kino jne) kuni 31.01.2021;
5) Sotsiaalosakonnal
organiseerida
korduvasutatavate maskide jagamine
koolidele, õpilastele laiali jagamiseks;
6) Vallamajas elanike vastuvõttu ei
toimu esialgu kuni 31.01.20201. Ametni-

kud on kättesaadavad telefoni ja e-posti
teel. Valla asutuste ja allasutuste siseruumides peavad külalised kandma maski;
7) Jaanuari kuus jätta ära kõik avalikud
kultuuri ja spordiüritused ning kultuurimajad ja spordimajad on avalikkusele
suletud kuni 31.01.2021;
8) Poka Sotsiaalkeskus jätkab tööd
vähendatud koormusega esialgu kuni
31.01.2021.
06.01
• erihoolekandeteenuse omaosaluse toetamine vallaeelarvest
• matusekulude hüvitamine
• olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(Kiisa, Kurista; Pargi tee 5 , Võnnu;
Tammeoja, Hammaste)
• Järve tee 9 maaüksusele majandushoone ehitusprojekti koostamiseks

projekteerimistingimuste kinnitamine
• ehituslubade andmine (Tõõraste külas,
Sõnni; Tigase külas, Kaku; Unikülas,
Vooremäe; Aadami külas, Aasapõllu;
Haaslava külas, Pihlaka tee 33)
• maa riigi omandisse jätmiseks arvamuse andmine
• Kastre Vallavalitsuse 22.10.2020 korralduse nr 598 muutmine
• Villemilauda katastriüksusele maksustamishinna määramine
• koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu
rahastamine (3)
• Võnnu Lasteaed Värvuke töötajate
koosseisu kinnitamine
• info ja arutelu (Melliste Racing team;
Melliste meditsiinikeskuse ruumide
rent)
• volikogu eelnõude heakskiitmine

Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Kastre Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel
järgmised objektid
1. Lääniste küla, Männisaare
12 korteriomand (korteri üldpind
42 m², korrus 2/2, katastritunnus
91501:004:0034)
Ahiküttega 2-toaline korter 12-korteiga
kortermajas, läheduses Ahja jõgi. Küttekehadeks ahi ja pliit. Korteris puudub vesi
ja kanalisatsioon. Eraldi WC ja vannituba.
Kinnistul on puukuur. Tartu 31,5 km kaugusel. Kortermaja asub Lääniste küla keskuses, naabriteks eramajad. Lähim asula
on Võnnu alevik (5 km), kus on olemas
keskkool, lasteaed, kauplus, apteek, perearst ja raamatukogu. Läänistest olemas
regulaarne bussiühendus Tartu linnaga.
Alghind 3000 €
Animatsi
2. Hammaste
küla,
(pindala 3,98 ha, sihtotstarve maatulundusmaa, katastritunnus 91501:001:0135)
Kinnistu, millel pindalast hõlmab mets
3,11 ha. Metsamajanduskava puudub.
Alghind 20 000 €
3. Võnnu alevik, Tartu tänav
5-8 korteriomand (korteri üldpind
72,8 m², korrus 1/3 katastritunnus
91501:003:0346)
Keskküttega 4-toaline korter 12-korteiga kortermajas. Majas on toimiv korteriühistu. Kortermajas tsentraalne vesi
ja kanalisatsioon. Eraldi WC ja vannituba.
Keldri kasutamise võimalus. Tartu 26
km kaugusel. Kortermaja asub Võnnu
aleviku keskuses, naabriteks kortermajad.
Alevikus on olemas keskkool, lasteaed,
kauplus, apteek, perearst ja raamatukogu.
Võnnust olemas regulaarne bussiühendus
Tartu linnaga.
Alghind 30 000 €

4. Melliste küla, Oraviku vkt
5-1 korteriomand (korteri üldpind
91,1 m², korrus 1/3, katastritunnus
50101:004:0042)
5-toaline korter 12-korteiga kortermajas. Majas on toimiv korteriühistu. Kortermajas tsentraalne vesi ja kanalisatsioon.
Korterit köetakse elektriradiaatoritega ja
õhksoojuspumbaga. Korteril kaks rõdu ja
WC. Tartu 17 km kaugusel. Kortermaja
asub Melliste küla keskuses, naabriteks
kortermajad ja lasteaed-algkool. Külas on
olemas lasteaed-algkool, kauplus, apteek,
perearst, noortekeskus ja raamatukogu.
Mellistest olemas regulaarne bussiühendus Tartu linnaga.
Alghind 35 000 €

Kirjalikul enampakkumisel
osalemine
A. Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse enampakkumise korraldajale hiljemalt 20.01.2021 kell 10.00
kinnine ümbrik või saadetakse e-kiri (mis
peab olema adressaadini jõudnud hiljemalt 20.01.2021 kell 10.00), millele
on märgitud enampakkumisele pandud
objekti aadress või nimetus.
B. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
- pakkuja nimi, elukoht või asukoht ja
kontaktandmed;
- nõusolek osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
- tõendid ettenähtud osavõtutasu ja
vajadusel tagatisraha tasumise kohta;
- sõnadega
kirjutatud
pakutud
ostusumma;
- pakkumise esitaja allkiri, juriidilise

isiku esindaja puhul volikiri.
C. Pakkumised, mis ei ole esitatud
tähtaegselt või ei vasta kehtestatud
nõuetele, enampakkumises ei osale.

Vallavara võõrandamise
pakkumise osavõtutasu ja
tagatisraha
- Osavõtutasu on 20 eurot ning seda ei
tagastata ühelegi isikule ja arvestatakse
pakkumise kulude katteks. Tagatisraha
suurus on 10% vara alghinnast.
- Mittevõitnud osalejatele tagastatakse
makstud tagatisraha 30 tööpäeva jooksul
enampakkumise toimumise päevast
arvates. Pakkumise võitja makstud tagatisraha tasaarvestatakse müügihinna
tasumisel.
- Müügilepingu sõlmimisel muutub
tagatisraha lepingujärgseks makseks ja
selles ulatuses tehakse tasaarvestus.
- Makse saaja: Kastre Vallavalitsus,
arveldusarve EE531010102034612006
(SEB Pank)

Pakkumised edastada
tavaposti teel: Vallamaja, Kurepalu,
62113, Kastre vald Tartu maakond
või e-kirja teel vald@kastre.ee

Lisainfo
majandusspetsialist Maanus Ringo
telefon 508 9713
e-post maanus.ringo@kastre.ee
Pakkumiste avamine toimub
20.01.2021.a kell 10.15
Priiuse seltsimajas, Kurepalus.
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Veendu oma
aadressi ja
postkasti
korrektsuses
Lugeja küsib
Metsas ja/või kergliiklusteel
jalutades puutun tihti kokku
olukorraga, kus koeraga jalutajad lasevad oma lemmiku vabalt
jooksma. Kas nii on lubatud
teha?
Vastab majandusspetsialist
Maanus Ringo.
Nii ei ole lubatud teha. Mõni
koer on päris suur ja hirmuäratav
nii laste kui täiskasvanute jaoks.
Kunagi ei tea, kuidas koer jooksja,
suusataja, jalgratturi või lihtsalt
jalutaja peale reageerib. Täna kehtivad Kastre vallas endiste ühinenud
valdade (Haaslava, Mäksa,Võnnu)
kasside ja koerte pidamise nõuded.

Nendes on selgelt öeldud, et koeraga
avalikus kohas liikudes peab koer
olema rihma otsas. Vajadusel tuleb
kasutada ka suukorvi. Omaniku
kohustus on kontrollida koera tegevust ja tagada teiste inimeste ning
loomade ohutus. Vabalt jooksva
koera puhul ei suuda omanik kuidagi seda nõuet täita.
Kui peaks aset leidma olukord,
kus vabalt jooksev koer kedagi ründab, tuleb sellest koheselt teavitada
politseid.
Uued küsimused järgmisesse
lehenumbrisse võib saata e-posti aadressile marko.kivisalu@kastre.ee või
esitada telefoni teel 522 93 51

Vana eterniit
Keskkonnaministeerium soovib
kaardistada Eestis veel kasutuses
olevat asbesti sisaldavate toodete
kogust, et paremini planeerida
järgmiste perioodide toetusi asbesti
sisalduvate jäätmete kogumiseks.
Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides.
Kastre vallas on kindlasti erinevaid hooned (elumajad, vanad laudad,
kuivatid jms), mille katused on suure
tõenäosusega eterniidist.
Kui teie kinnistul paikneb
mõni hoone, mille katus on vanast
eterniidist, tuleks info edastada
Kastre valla keskkonnaspetsialistile. Isegi siis, kui ei planeeri lähiajal
katuse eemaldamist ja/või asendamist, on oluline, et eterniidi kogused
saaksid kirja.
Andmete edastamisel on oluline
teada eterniidi kogust ruutmeetrites
(m2).
Andmeid saavad edastada nii eraisikud kui ettevõtted.

Antud andmete kogumisel on
tegemist ainult olukorra kaardistamisega. Selle alusel ei avane veel võimalust asbestijäätmetest vabaneda!
Karen Katri Voll
keskkonnaspetsialist
53 414 205
karenkatri.voll@kastre.ee

Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja
kirjad kohale tuua, peab saadetistel olema
märgitud õige ja ajakohane aadress. Kui
aadress on vale, siis võib saadetise õigele
aadressile toimetamine olla postikulleri jaoks
väga keeruline või lausa võimatu ning saadetis suunatakse tagasi saatjale. Õige aadressi
kontrollimine uute tellimuste puhul on eriti
oluline, kui teie piirkonnas on hiljuti toimunud aadresside muutmine või määramine kohaliku omavalitsuse poolt.
Samuti on saadetiste kohaletoimetamisel oluline, et kliendi postkast oleks õigesti
märgistatud, hõlpsasti leitav ning heas seisukorras. Eestis on ligikaudu 600 000 postkasti,
mille hulgast paljud ei vasta nõuetele või on
õigesti märgistamata ja teevad kirjakandja töö
raskeks ja ajakulukaks.
Korrektne postkast, mis on ka hästi märgistatud, teeb kirjakandja töö lihtsamaks ja
aitab tellitud saadetistel postkasti kiiremini
jõuda. Postkasti asukoha juures peaks jälgima,
et sellele oleks tagatud aastaringne ligipääs ja
et tee postkastini ning postkasti alune oleks
takistustest vaba (lumi, jää, jalgrattad, lapsevankrid, suusad jne).
Oluline on ka, et postkast ning maja oleks
korralikult nime või numbriga tähistatud, sest
tähistamata postkasti ei pruugi oodatud
saadetised kohale jõuda.
Õige postkast on tähistatud maja
numbri ja tänava nimega või talu nimega
või korteri numbriga.
Samuti peaks postkast olema lukustatav,
ilmastikukindel ja piisavalt suur (minimaalsed
mõõtmed 25x35x6 cm) ja piisavalt suure avaga
(23x3 cm).
Kiiremale postikandele aitavad kaasa ka
grupipostkastid. Grupipostkast tagab postikullerile aastaringse ligipääsu ning elanikele
seeläbi aastaringselt püsiva postiteenuse.
Lisaks aitab grupipostkast postil inimesteni
kiiremini jõuda, sest postikuller saab nii korraga täita kõikide ümberkaudsete majade postkastid. Seetõttu sõltub grupikastide arvust
terve kogukonna posti kohaletoimetamise
kiirus. Grupipostkasti saab tellida Omniva
kodulehelt: www.omniva.ee/grupipostkast
Ligi tuhandet postkasti teenindav kirjakandja ei püsi kaua tervena, kui tee postkastide juurde on vesine, jäine või lumine.
Seetõttu paneb Eesti Post talve lähenedes
kõigile südamele, et inimesed oma postkasti ümbrused korras hoiaks.
Kati Miller
Omniva
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Teede talihooldus
Eelmise aasta lõpp ja selle aasta algus
on toonud endaga kaasa lumesadusid
ning teede talihooldust on tehtud juba
mitmel korral. 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,
Kaagvere, 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

Lepingujärgselt 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 töövõt-

Tartu maakonna kõrgeim teenetemärk on
Tartumaa Kuldne Tammeoks
Teenetemärgiga Tartumaa Kuldne
Tammeoks tunnustatakse Tartumaa
kodanikke, kes on kaua aega oma tegevusega võimestanud ja rikastanud Tartumaa arengut, andnud suure panuse
siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonnale ja inimeste heaolule.
Kindlasti on Kastre vallas selliseid
inimesi, keda nominentidena üles
seada.
Märgakem tublisid tegijaid!

Tartumaa Omavalitsuste Liit
ootab nominente Tartumaa Kuldne
Tammeoks 2021.
Kandidaate saab esitada kuni
29. jaanuarini 2021 Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel
www.tartumaa.ee
Heili Uuk
730 5216, 58 86 25 00
tol@tartumaa.ee

jat? Siin on lähtutud loogikast, et teenusepakkujal oleks tööde läbiviimine
võimalikult optimeeritud. Kui küsimusele ei saa vastust või probleemi ei
õnnestu lahendada vastutavate isikute
kaudu, võib 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.
Maanus Ringo
majandusspetsialist
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Ettevõtlikkusest ettevõtluseni
Võnnu Keskkool - hea kooli teerajajana - peab silmas meie õppurite tulevikku, kus ettevõtlikkus ja selle arendamine loovuse kaudu lõppevad tõenäoliselt
ettevõtlusega.
Sellega
arvestades
lõpetasime 1. trimestri projektipäevadega,
kus erinevatele kooliastmetele kavandati
jõukohased tegevused.
Teemade üle arutlesid eelnevalt nii
õpilased kui õpetajad ja projektiga seotud
mõtted hakkasid liikuma ning valikud
täpsustuma vahetult enne toimumist.
Kedagi ei visatud ootamatult külma vette.
1- 3. klass meisterdas lauamänge.
Tulenevalt vanusest kujunesid ka mängud eriilmelisteks: mõni tiim sai oma
mõtte muinasjutust, teine metsast või
lähenevatest jõuludest. Oli sõna-, liikumis- ja mõttemänge. 3. klass oli enim
valmistunud, kuid ega väiksemadki alla
andnud. Hiljem kuulati huviga valminud mängude tutvustust ja jõuti nende
praktilise kasutamiseni. Töid tutvustati
ka mõttemängude õpetajale Meelis
Kuldkepile ja koos mängiti need veel
kord läbi. Kahe päeva jooksul arendati
meeskonnatöö oskusi ja saadi esimesed
tõsisemad kogemused tekkinud probleemide lahendamisel.
Ettevõtlusega tegelemine 4. ja 5.
klassis kulges mänguliselt ja hea tujuga.
Esimesel päeval vabastati loovus, mõtete
vaba mängu kasutati ettevõtte „Naljakad
leiutised“ toote arendusel. Iga rühm sai
mänguks kindlad vahendid, mida kasutades loodi ettevõtte kahjumist päästmiseks
uus toode. Leiutamise käigus suutsid rühmad tulla geniaalsetele ideedele: nutikaelakee, multifunktsionaalne pinal, herneks
maskeerunud šokolaadikommid, HELMI
(iga inimese koduabiline), müts-telefon,
Rubiku kuubiku kaardisegaja, kaasaskantav kott-telk, sooladosaator ja pärlite
sorteerimise masin. Toodetest valmisid
toredad illustreerivad reklaamplakatid ja

Gümnasistid rambivalguses

-videod.
Kogu tegevuse käigus tuli järgida
vaid kahte reeglit: meeled valla ja EI
nutiseadmetele.
6. klassi noored osalesid vahetult
enne projektipäevi Hooliva Klassi koolitusel Kloogarannas ja õige tundus õpitule ja
kogetule tagasi vaadata ning materjalidest
asjakohane plakat kujundada.
Progümnasistid, kes jagunesid
kaheksasse rühma, nägid tõsist vaeva
Goldbergi masinate ehitamisel. Vaatleja sõnul nägi ta tõsist ja mõtestatud
koostööd, loovust ja julgust katsetada,
oskust ja soovi teiste arvamusi kuulata.
Ei põlatud juhendajate abi ja kohati
jõuti lahendusteni, mis üllatasid. Tööde
esitlemisel elati üksteisele kaasa ja
ebaõnnestumise puhul ei jäänud pisaradki olemata, mis on tõenduseks ettevõtmise tõsiseltvõetavuses. Videosse
talletatuna saame masinaid näha kooli
kodulehel. Selle kooliastme tegevusi
jälgides veel üks ettepanek, mis väärib
kaalumist: alati ei pea juhendajateks

Heast koolist pilootkoolini
Võnnu Keskkoolile tõi jõuluvana
parima võimaliku kingi. Saime sõnumi,
et meid on valitud projekti „Õpetajate
ja koolijuhtide täiendusõppe süsteemi
arendamine“ üheks pilootkooliks.
Projekt on ellu kutsutud koostöös Briti
Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Komisjoniga.
Oleme põnevil ja valmis panustama
pilootkoolina projekti õnnestumisse.
Ka väike panus on oluline, sest saame
Eesti tõenduspõhisesse haridusuuendusse sisuliselt oma parima anda. Ettevalmistavate tegevustega alustatakse
2021. aasta jaanuari keskpaigast ning
õpetajatele ja koolijuhtidele suunatud

analüüsivahendi piloteerimine algab
juba jaanuari lõpus.
Väikese koolina vajame eriti hoolsat
erinevaid koolielu tahke iseloomustavat tagasisidet. Nii oleme teist aastat
osalemas Tartu Ülikooli eetikakeskuse
väärtuskasvatuse programmis, mille
raames tunnustati meid taaskord „Hea
kooli teerajaja“ tiitliga. Olulisem tiitlist
on igal aastal erineva valdkonna eneseanalüüsile tagasiside saamine, mis
lisab koolile motivatsiooni oma samme
kaaluda ja plaane kavandada.
Soovime kujuneda teerajajast peagi
edendajaks. Sellel sihil oles lisab pilootkooliks olemine täiesti uue mõõtme.

olema konkreetselt need õpetajad, kes
iga päev õpilastega tegelevad ja neile
tunde annavad. Hea kogemus on võõra
pilguga kõrvalt vaadata, noori töö
käigus tundma õppida. Niisugune kogemus on enam väärt, kui arvame.
Gümnasistid astusid rambivalgusse,
lahendades sketšide kaudu teemat
„Pildikesi koolielust“. Kahe päeva jooksul kirjutati rühmades stsenaariumid,
mõeldi kostüümidele, etendamiskohale
ja rekvisiitidele. Üksteise mänguoskuste
tunnistajaks said olla kõik näitlejad.
Taas ollakse rikkamad kogemuse võrra
leida endas üles kirjutamis- ja lavastamisoskus ning esinemisjulgus.
Õpilaste
projektipäevikute
märkmetest väärib tähelepanu soov
esitleda oma töid ülejäänud kooliperel
ja näha teiste tööde tulemusi.
Selliste tegemistega püüdsime seekord jõuda lähemale ettevõtlikkusele ja
jätkame uute ideedega uuel aastal.
Reet Saksing
Võnnu Keskkooli huvijuht

Oleme äsja uuendanud oma õppekavu,
mille käigus vaatasime üle eesmärgid
lähtuvalt väärtustest. Täpsustasime
kooli eesmärke, arutlesime oma tugevuste ja arenguvõimaluste üle toetudes
selles lapsevanematelt saadud tagasisidele ning ühistegevuse analüüsile.
Algamas on omanäolise õppeaasta
teine poolaasta ja heade partneritega
on see, kuidas meil läheb, paljuski meie
endi kätes. Loodan, et uudised Võnnu
Keskkooli koolielust loovad häid tundeid ja teadmist, et hariduselu edeneb.
Valdek Rohtma
Võnnu Keskkooli direktor
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KULTUURI, HARIDUSE JA SPORDI TOETUSTE
JA PREEMIATE INFO
Preemia nimetus: Tuleviku tähed
Eesmärk: tunnustada Kastre valla noori, kes on kultuuri,
hariduse või spordi valdkonnas saavutatud edu maakondlikul,
vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil eelneval kalendriaastal.
Sihtgrupp: kuni 26-aastane Kastre valla elanik või elanike
grupp.
Kuidas esitada taotlust?
• esita avaldus elektroonilises keskkonnas SPOKU piksel.ee/spoku/kastre
• sisene ID-kaardi, Smart-ID või Mobiili-ID-ga
• vali ülevalt menüüribalt „TOETUSTE INFO“
• edasi vali „Tuleviku tähed taotlus“
• täida avalduse vorm, lisa kirjalik ülevaade kandidaadi
huvitegevustest ja saavutustest ning diplomite, aukirjade
vms koopiad
• digiallkirjasta
Taotluse esitamise tähtaeg: 20.01.
Preemia suurus: 300 eurot (3 preemiat), 200 eurot (3
preemiat) ja 100 eurot (3 preemiat).
*Preemiate saajad valib vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon ning esitab kandidaadid kinnitamiseks vallavalitsusele.

Toetuse nimetus: Laste- ja noorte tegevustoetus
Eesmärk: soodustada ja toetada Kastre valla noortel erinevate huvialadega tegelemist ning heade ja väga heade tulemuste saavutamist kultuuri, hariduse ja spordi valdkonnas.
Sihtgrupp: õpilane ja kuni 26-aastane koolinoor, kes
rahvastikuregistri andmetel on Kastre valla elanik.
Tegevustoetuse liigid:
1) laagrid (sport, muusika, kunst, keelelaager vms)
2) võistlused, konkursid (maakondlik, vabariiklik, rahvusvaheline)
3) esinemised, kontsertreisid (maakondlik, vabariiklik, rahvusvaheline)
Kuidas esitada taotlust?
• esita avaldus elektroonilises keskkonnas SPOKU piksel.ee/spoku/kastre
• sisene ID-kaardi, Smart-ID või Mobiili-ID-ga
• vali ülevalt menüüribalt „TOETUSTE INFO“
• edasi vali „Laste ja noorte tegevustoetus“
• täida avalduse vorm (isikuandmed, ürituse aeg, koht,
maksumus, lisa maksekorraldus, põhjendus või soovituskiri)
• digiallkirjasta.
Taotluse esitamise tähtaeg: 20.01, 20.05 ja/või 20.10
Toetuse suurus: 50% taotluse maksumusest, aga mitte
rohkem kui 100 eurot taotluse kohta; ühe kalendriaasta jooksul kuni 200 eurot osaleja kohta.
*Toetuste saajad valib vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon ning esitab kandidaadid kinnitamiseks vallavalitsusele.

Toetuse nimetus: Omaosalustasu toetus
*esimese poolaasta toetus on märgitud nt Omaosalustasu
toetus I 2021, teisel poolaastal Omaosalustasu toetus II 2021
Eesmärk: Kastre vallas elavate noorte huvihariduse ja
huvitegevuse toetamine.
Sihtgrupp: 7-19-aastased Kastre valla noor, kes tegeleb
süsteemse juhendatud huvitegevusega või huvihariduse
omandamisega.
Kuidas esitada taotlust?
• esita avaldus elektroonilises keskkonnas SPOKU piksel.ee/spoku/kastre
• sisene ID-kaardi, Smart-ID või Mobiili-ID-ga
• vali ülevalt menüüribalt „TOETUSTE INFO“
• edasi vali „Omaosalustasu toetus I 2021“
• täida avalduse vorm
• digiallkirjasta
Taotluse esitamise tähtaeg: 15.02 ja 15.10.
Toetuse suurus: kuni 75 eurot vooru kohta.

Toetuse nimetus: Erahuvikooli toetus
*esimese poolaasta toetus on märgitud nt Erahuvikooli toetus I
2021, teisel poolaastal Erahuvikooli toetus II 2021.
Eesmärk: huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse
ning mitmekesisuse parandamine, et suurendada noorte võimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal
või huviringis.
Sihtgrupp: erahuvikool
Toetuse liik: erahuvikooli toetus, mida makstakse õpilaskoha tegevuskulude katmiseks.
Kuidas esitada taotlust?
• esita avaldus elektroonilises keskkonnas SPOKU piksel.ee/spoku/kastre
• sisene ID-kaardi, Smart-ID või Mobiili-ID-ga
• vali ülevalt menüüribalt „TOETUSTE INFO“
• edasi vali „Erahuvikooli toetus I 2021“
• täida avalduse vorm ja lisa Kastre vallas elavate õpilaste
nimekiri lapsevanematele kinnitamiseks
• digiallkirjasta.
• tuleta vanematele meelde, et nad kinnitaks SPOKUs oma
lapse osalemise
Kuidas lapsevanem kinnitab lapse osalemise?
• vali SPOKUs ülevalt menüüribalt „KINNITAMINE“
• vali kas 1. või 2. eelistus ning kinnita
• toetust Sinu lapse eest makstakse esimese eelistuse huvikoolile
Taotluse esitamise tähtaeg: 15.02 ja 15.10.
Toetuse suurus: 50 eurot poolaastas lapse kohta, kes on
lapsevanema poolt kinnitatud esimese eelistusena.
Info: Katrin Nurm
haridusspetsialist
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja kt
53 04 30 73, katrin.nurm@kastre.e
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Kastre valla 2020.aasta sündmuse ja teo valimine
Kuni 4. jaanuarini oli võimalus esitada aasta sündmuse ja
aasta teo nominente.
Esitatud nominendid suunatakse rahvahääletusele.
Hääletus kestab 18.-31. jaanuarini 2021.
Hääletada saab valla kodulehel või paberkandjal. Igal hääletajal on üks hääl. Kui selgub, et üks inimene on hääletanud
nii elektrooniliselt kui paberkandjal, lähevad arvesse paberile

märgitud valikud.
Paberile tuleb märkida hääletaja ees- ja perekonnanimi
ning üks aasta sündmuse nominent (number) ja/või üks aasta
teo nominent (number). Sedeli saab viia hääletuskasti.
Hääletuskastide asukohad: vallamaja Kurepalus, Roiu
raamatukogu, Melliste raamatukogu, Võõpste raamatukogu,
Võnnu teenuskeskus ja Järvselja raamatukogu.

Aasta sündmuse nominendid
1. Kontsert Järvselja jahilossis (Naiskoor Emajõe Laulikud)
2. Võnnu VI Saunaralli 2020 (MTÜ Mäksa Spordiklubi)
3. Aasta naine 2019 valimine koos tantsuõhtuga, Elagu Suvi ja
Seiklused jne (MTÜ Mäksa Maanaiste Selts)
4. Tantsulised pärastlõunad Kastre pargis (MTÜ Kastre Kultuuriait)
5. Meie kandi rannapidu (MTÜ Lõoke)
6. Vanavaralaat Sulle-Mulle Mellistes (Vanatehnikaklubi Levatek)
7. Võrkpalliturniir Metsavolle 2020 (Peramaa puhkekeskus)
8. Maitsva toidu tee (MTÜ Kurepalu Külaselts)
9. Suvelõpu lõkkeõhtu (MTÜ Aardla Külaselts)
10. Suvelõpupidu Kaagveres (MTÜ Kawershof)
11. Eesti Meistrivõistlused motokrossis (Lange motokeskus)
12. Põllepäev, Tsirkuselaager koos etendusega, Päikeseloojangu kontsert (MTÜ Jaago käsitöötalu)
13. Kontsert Peale Viit (Kihelkonnakoor)
14. Tartumaa Suurmeistrivõistlused tõstmises (MTÜ Mäksa
Spordiklubi)
15. Malevasuvi 2020 (Melliste, Võnnu ja Roiu noortekeskus)
16. Ratsavõistlus Uniküla Halloween (MTÜ Uniküla tall)
17. Talvine orienteerumine Vooremäel, Seiklusorienteerumine autoga, Rattamatk Kastre valla teedel, Mihklijooks
Võnnu alevikus (Võnnu Spordiklubi)
18. Muu...

Aasta teo nominendid
1. Melliste noortekeskuse ja raamatukogu valmimine (vald)
2. Distantsõppega toimetulemine kevadel (valla koolid)
3. Haaslava lasteaia A ja B korpuse valmimine (vald)
4. Kaasav eelarve Sillaotsa kooli võimalusterohke sisehoov
(Sillaotsa kool)
5. Mäksa kolhoosi tehnikaringi käivitamine (MTÜ Mäksa
Kolhoos)
6. Mustkatete ehitus valla teedel 8,4 km ulatuses (vald)
7. Helikopteri Robinson R44 soetamine ja uue trepi valmimine
(Eesti Lennundusmuuseum)
8. Lange Motokeskuse sisehalli valmimine (Lange Motokeskus)
9. Võnnu vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine
(vald)
10. Võnnu lasteaed Värvuke Oravakeste rühma renoveerimine
(vald)
11. Võnnu-Hammaste kergliiklustee valgustuse ehitus
12. Muu…

toimetus

Konkurss „Aasta Naine 2020“
Tegemist on Mäksa Maanaiste Seltsi poolt korraldatava konkursiga, mis toimub igal aastal. See traditsioon sai
alguse 2001. aastal ja tol hetkel valiti edukat naist. Alates 2018. aastast kannab konkurss nime „Aasta naine“.
Reglement
• „Aasta Naine“ konkursi võitja valitakse ja kuulutatakse välja eelnenud
aasta põhjal (Aasta Naine 2020 valitakse 2021. aastal)
• Kandidaate võivad esitada kõik valla
elanikud, seltsid, ettevõtted, asutused, ühingud.
• Kandidaate saab esitada ainult
kirjalikult ja kuni 27. veebruarini k.a. e-posti aadressile
raililass707@gmail.com
• Esitatud kandidaadi tutvustuses
peab sisalduma: esitatava isiku eesja perekonnanimi, lühiiseloomustus.
Märgitud peab olema ka esitaja (asutuse, üksikisiku, seltsi vms.) nimi.
• Kandidaatidelt eeldame aktiivset
elulaadi, positiivset ellusuhtumist,

silmapaistvust mingil alal.
• Konkursi valimiskomisjonis on 7
liiget ja selle moodustavad Mäksa
Maanaiste Seltsi juhatus (5 liiget),
kultuuritöö esindaja, vallavalitsuse
esindaja.
• Kõigil komisjoni liikmetel on
võimalus
tutvuda
ülesseatud
kandidaatide iseloomustustega.
• Konkursi võitja valitakse salajasel
hääletamisel, kusjuures ülesseatud
kandidaatide nimed on eelnevalt
kantud valimissedelile tähestikulises
järjekorras.
• Konkursile esitatud kandidaatidele
annavad komisjoni liikmed punkte
alustades suurimast (Näiteks: kolme
kandidaadi korral on vastavateks
punktideks 3;2;1, sealjuures eelistatuimale kandidaadile antakse 3

punkti, järgnevale 2 jne.)
• Konkursi võitjaks on suurima punktide summaga kandidaat. Võrdsete
punktide
korral
kuulutatakse
võitjaks isik, kes saab kõige rohkem
kõrgemaid punkte.
• Valimiskomisjoni liikmed ei avalda
konkursi võitjat enne ametlikku
väljakuulutamist.
• Konkursi võitja kuulutatakse välja
märtsikuus toimuval naistepäeva
üritusel.
• Konkursi võitjale kingitakse hõbesõlg
graveeringuga “AASTA NAINE 2020“
• Kõiki konkursil osalenud kandidaate
tänatakse lilledega.
Raili Lass
Mäksa Maanaiste Selts
53 32 98 19

9

jaanuar 2021

Veebruaris alustab vanemlusprogramm
„Imelised aastad“
“Imelised aastad” on 4-kuuline
programm lapsevanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas
laste kasvatamisega paremini toime
tulla.
Koolitusprogrammi “Imelised aastad” eesmärgiks on aidata vanematel
ennetada laste käitumis- ja arenguprobleeme ning omandada vajalikke
vanemlikke oskusi.
Programmist on oodatud osa võtma
2–8-aastaste laste vanemad,
• kes soovivad saada vastuseid lapse
kasvatamisel tekkinud küsimustele
ja õppida, kuidas lapsega paremini
toime tulla;
• kelle lastel on esmased käitumisprobleemid, nt kohatine agressiivne
käitumine, hüperaktiivsuse ilmingud, hajutatud tähelepanuvõime,
valetamine, sõnakuulmatus jne.
Ühest perest oodatakse koolitusel
osalema kahte täiskasvanut. Oodatud
on nii lapsevanemad kui ka vanavanemad ja teised last kasvatavad täiskasvanud. Koolitus toimub väikeses grupis,
kuni 14 inimest. Koolitajad eelistavad
koolitust läbi viia reaalsete kohtumis-

tena, kuid sõltuvalt COVID-19 viiruse
levikust võib koolitus toimuda videosilla vahendusel.
Koolitus algab 04. veebruaril ning
kestab kokku 16 nädalat.
Koolitus toimub kord nädalas neljapäeva õhtuti orienteeruvalt kell 17.00
kuni 19.30 (täpne kellaaeg selgub vastavalt grupi soovide järgi)
Koolituse asukoht: Roiu alevikus
asuv Sillaotsa kool-lasteaed.
Kohapeale
on
organiseeritud
lastehoid ja pakutakse ka suupistet.
Koolitusprogrammi viivad läbi vastava
väljaõppe saanud grupijuhid Julia Laanemets ja Anti Einpaul.
Hea lapsevanem, kui Sa tunned,
et ülalpool kirjeldatu pakkus Sulle
huvi ning Sa oled valmis panustama
enda ja oma lapse kooskasvamisse,
siis võta koolitusele registreerumiseks
või lisainfo saamiseks ühendust valla
lastekaitsespetsialistiga:
Triinu Limbak - 58 83 97 22
triinu.limbak@kastre.ee
Registreeruda saab kuni 22.jaanuarini või vabade kohtade täitumiseni.

Koolitusele registreerumisel andke
kindlasti teada, mitu last ja mis vanuses koolituse ajal lapsehoidu vajavad.
Hoidu võtame lapsi alates 2. eluaastast.
Koolitus on osalejale tasuta.
Koolituse läbiviimist toetab Tervise
Arengu Instituut ja Kastre Vallavalitsus
Karmen Vetemäe
sotsiaalosakonna juhataja

Külaseltsi Priius tegemistest
2019. aasta lõpus kirjutas külaselts Priius projekti, mille eesmärgiks
oli kohalikke inimesi rohkem kokku
tuua, kogukonnatunnet tugevdada
ning midagi huvitavat koos ette võtta.
Projekt oli edukas ja saime Kohaliku
Omaalgatuse Programmist toetust.
Esimene kohtumine, mille sisuks oli
esmaabi koolitus, toimus 2020. aasta
jaanuaris. Järgmine kokkusaamine oli
planeeritud märtsikuusse, kuhu pidi
tulema näitleja, koolitaja ja psühholoog – Rita Rätsepp. Paraku tõmbas
kevadel alguse saanud koroonaviiruse
levik meie plaanidele kriipsu peale ja
üks päev enne toimumist pidime kokkusaamise tühistama.
Tegime kõik oma plaanid ümber
ja määrasime uueks kohtumiseks
2020. aasta detsembri. Paraku ajalugu
kordus ja koroonaviirusest tingituna

ei saanud ega tohtinud inimesi kokku
kutsuda. Sel korral me enam nii lihtsalt
alla ei andnud. Leidsime lahenduse ja
kohtusime videosilla vahendusel. See
tähendas, et kõik osalejad olid oma
kodus arvuti ees ning koolituse lektor
- Rita Rätsepp - meile üpris lähedal –
Tartus hotellis.
Koolitus teemal „Miks mu laps käitub nii nagu ta käitub“ oli väga huvitav.
Lektor käsitles erinevaid kasvatusstiile
ning rääkis sellest, mis võib lapsel olla
jonnimise põhjuseks. Selle taga on enamasti lapse soov oma murest märku
anda. Kunagi ei tohiks lapsele öelda,
et ta on halb. Halbu lapsi ei ole! On
üksnes ebasobiv käitumine.
Lektor, kes oma ametilt on psühholoog, tõdes kurba fakti – väga suureks
murekohaks on nutisõltuvus. Tema
vastuvõtul käinud nutisõltuvuse prob-

leemiga lastest kõige noorem oli kõigest aasta ja kaheksa kuune. Liiga tihti
antakse lastele ajaviitmiseks (pikemal
autosõidul või ka kodus) kätte nutitelefon. Alguses multikate vaatamiseks,
hiljem mängude mängimiseks ja nii see
sõltuvus alguse saabki.
Kogu koolitust leheveergudele kuidagi ära ei mahuta. Küll aga sobib kokkuvõtteks tore mõttetera - nii mõnigi
lastega seotud probleemidest laheneb,
kui lubataks lastel lihtsalt lapsed olla.
Kel huvi külaseltsi tegemistes kaasa
lüüa ja Kurepalu piirkonnas midagi
huvitavat korraldada, võib julgelt
ühendust võtta.
Marko Kivisalu
Kurepalu külaselts Priius
marko.kivisalu@gmail.com
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Kui Kastre-Võnnu valla talupere läks Brasiiliasse
õnne otsima
Eestis on alati valitsenud arvamine,
et võõral maal on ikka parem kui kodus.
Pärast iseseisvumist oli üheks väljarännumaaks Brasiilia. Suurem eestlaste
koloonia tekkis seal 1920. aastate
keskpaigas. Peamiseks Brasiiliasse väljarännu põhjuseks oli Eesti kehv majanduslik olukord, millele loodeti võõrsil
leevendust saada. Eelkõige taheti saada
maad. Ka meelitas laevakompaniide
poolt pakutav tasuta ookeanireis.
Brasiilia võimud soosisid eurooplaste
sisserännet, et saada tööjõudu põllumajandusse ja rahvastada väheasustatud
piirkondi.
Loeme Terikestest Brasiiliasse rännanud perekond Madissonide lugu.
Uus Eesti 11. oktoober 1936: „Tartumaa taluperemees Brasiilias õnne
otsimas. Tuli nüüd pettunult tagasi.
Brasiilia põllupidaja on arengult 100
aastat Eesti põllumehest taga.
Tavaliselt moodustavad väljarändajate kaadri maakohtadest maata rahvas
ja linnadest töölised ja tööta intelligents. Peaaegu harulduseks võib lugeda
juhtumit, kui taluperemees jätab maha
oma talu ja rändab võõrsile õnne otsima.
Aga ka sedagi on juhtunud. 1926. aastal
müüs Tartumaal Kastre-Võnnu vallas
Terikeste külas Kusta Madisson oma
talu ära ja alustas reisi Brasiilia suunas
ühes oma viie lapsega. Naine oli tal
mõni aeg tagasi ära surnud. Missugune
imejõud kiskus taluperemehe lahti
kodumulla küljest ja viis teda võõrsile,
jäi kõigile arusaamatuks. Pealegi polnud
väljarändaja enam noor mees, vaid juba
elatanud perekonnainimene.
Nende päevade sees üllatas nüüd
Kusta Madisson tuttavaid ja sugulasi
ootamatu ilmumisega kodumaale. Ta
külastas oma endist kodutalu Kastre-Võnnus, külastas oma sugulasi ja tuttavaid. Pärast kümneaastast kodumaast
eemal viibimist. Nende ridade kirjutajal
oli Kusta Madissoniga jutuajamine Brasiiliasse rännanute elu-olu üle.
Kusta Madisson ühes oma lastega,
nagu kümned teisedki perekonnad, sai
Tallinnast Brasiiliasse Sao-Paulo linna
priisõidu ja reisil prii-ülalpidamise.
Nagu hiljem selgus, „küüditati” neid
tasuta Brasiiliasse sealsete mõisnike
rahadega puuvilla- ja kohviistandustesse töölisteks. Madisson mõisasse
siiski ei läinud, vaid sai mulla- ja puutöölise koha elektrijaama ehitustööde
juures Sao-Paulo ja Santose linnade
vahepeal, kus olnud tööl umbes 9000

töölist. Ka pojad käinud Madissoniga
ühes mulla- ja ehitustööl. Tütred saanud majateenija kohad, kuid pidanud
kui umbkeelsed esialgu leppima odava
palgaga.
Iseseisvate eluviisidega harjunud
Eesti põllumees ei suutnud kaua olla
võõrsil palgatööline. Ta ostis enesele
tüki maad ja hakkas ka Brasiilias põllumeheks. Hiljem aga selgunud, et ta
sai maaostuga tüssata, sest maksnud
maa eest liiga kõrge hinna ja maatüki
mehkeldanud Madissonile kraesse
keegi eestlane nimega Terav, kes olnud
Brasiilia mõisnike agent ja saanud ühe
neljandiku müüdud maa hinnast endale.
Aga ka põllumehena ei vedanud
Madissonil võõrsil. Ta teinud maha
Brasiilia taime maniokat. Ühel hommikul märganud ta, et tema viljapõllud
olnud kõik mustad. Viimne kui pealis
olnud öö jooksul kadunud ja mullapind
olnud täis teerajakesi. Brasiilia sipelgad
olid hävitanud ainsama öö jooksul kogu
saagi. Jalaga mullapinda lükates, kubisenud muld seest sipelgaist. Madisson,
pidades umbes pool aastat põllumehe
ametit, jätnud siis kalli hinna eest
ostetud maatüki maha ja asunud elama
Parana osariiki, kus hakkas juhutööliseks. Viimaks abiellunud Madissoni
tütar kellegi eestlasega, kellel olnud
puuvillafarm. Aga ka puuvillaistandusi
ähvardanud alatasa sipelgad, kes oma
hävitustööd tegevat maa alt. Nende tõrjeks tarvitatakse tavaliselt väävligaasi,
mida vastava pritsiga juhitavat maasse.
Hiljem asunud Madisson elama
Sao-Paolosse, kus täitnud eesti koguduse vaimuliku ülesandeid, pidades
palvetunde. Hiljem, kui ka teised tütred
abiellusid, muutunud ka tema elujärg
kergemaks, sest ta elatanud ennast
tütarde arvel.
Kusta Madisson seletab, et Brasiilia
põllumehe elujärg olla väga vilets ja
üldiselt olla sealne väikepõllupidamine
umbes sada aastat Eesti põllupidamisest taga. Päriselanike majad, ehk
meie mõistes onnid olla ehitatud püsti
teivastest postide vahele. Eestlased
ehitavat endile elamud küll tsipakene
paremad, aga needki olla punutud
varbadest, mis polsterdatud saviga.
Katused tehtavat mingisugusest pilliroo sarnasest taimest. Elamus ei ole
ahju ega tulekollet, sest kütmise järele
puudub tarvidus. Toidutegemiseks olla
ehitatud eraldi varbaaedadest ja savist
koda.

Madisson märgib ära ka seda, et
Eesti on kümne aasta jooksul palju
arenenud. Eriti teed olla muutunud
palju paremaks ja ka põllupidamine
arenenud silmnähtavalt.“
Kusta Johani poeg Madisson
(Maddisson) sündis 28. november
1869 Terikeste külas. Abiellus 1898
Anna-Pauline Härmsoniga ja peres oli
kaheksa last. 1904?-1926 oli Terikestes Lätte talu peremees. Midagi aga
ei klappinud. Surid, tütar Ida-Rosalie
ühe aastasena 1914. aastal, 37 aastane
abikaasa Anna-Pauline 1915. aastal ja
16 aastane poeg Karl-Robert 1925. aastal. Kõige vanem poeg Johannes astus
16. aastaselt Punaarmeesse ja langes
augustis 1920 võitluses Mahno vägede
vastu.
1926. aastal müüdi talu ja perekond
siirdus Brasiiliasse. Kusagilt ei loe välja,
et Madissonidel oli Brasiiliasse minnes
talu müügiraha kaasas, pigem oli kogu
aeg rahanappus. Tookord mänguautomaate veel ei olnud, aga talu sai ka
kaartidega maha mängida või kõrist
alla lasta. Tagantjärele targutamine ei
ole ilus aga ega kogu perega Brasiiliasse
minek päris õige asi ei olnud küll.
Lastest läksid koos isaga õnnemaale
Hilda-Johanna (sünd. 1899, abielus
brasiillasega, elas Sao Paulos), Elfriede-Marie (sünd. 1904, abielus proua
Efremov, 1954. aastal elas Sao Paulos,
peres üks poeg), Elmar-Eduard (eluaastad 1907-1975, elas Rio de Janeiros,
ettevõtja (industriario) ja mehaanik),
Artur (sünd. 1911, oli tegev Sao Paulo
Eesti Abiandmise ja Hariduse Seltsis
„Uus Kodu“, 1938 tagasi Eestisse) ja
Anna-Pauline (sünd. 1915, abiellus
Joao Batista de Vieiraga, peres pojad
Armando ja Gustavo).
Sao Paulos elades (1930?-1936)
oli Gustav Madisson eesti luteriusu
koguduse põhijõud. Ta oli jutlustaja
ja pühapäevakooli - mis oli ühtlasi
ainsaks eesti kooliks Brasiilias, õpetati
katekismust,
piiblilugu,
laulmist,
ajalugu ja eesti keelt - juhataja. Oli
1931-1934 koguduse esimees ja 19311933 Sao Paulo Eesti haridusnõukogu
liige.
1936. aastal sõitis Kusta Madisson
kodumaale ja enam Brasiiliasse tagasi
ei läinud. Võimalik, et elas hiljem Ahja
vallas.
Taivo Kirm
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2020. aasta viimane tõstevõistlus
Üks päev enne seda, kui
spordivõistluste korraldamine koroonaviiruse tõttu ära keelati, jõudsid
tõstjad ära pidada U13 vanuseklassi
meistrivõistlused. Seega peeti möödunud aastal ära kõik planeeritud meistrivõistlused alates U13 vanuseklassist
kuni veteranideni.
U13 meistrivõistlustel osales meilt
erinevate põhjuste tõttu vaid kaks
sportlast. Neidude kehakaalus kuni
59 kg võistelnud Loore-Lii Aviste tellis

rebimise algraskuseks 44 kg ja seekord
kulus selle raskuse ülessaamiseks kõik
kolm katset. Tõukamist alustas ta 57
kg-ga. Teisel katsel kerkis sirgetele
kätele 62 kg, kuid väikese järelsurumise
tõttu kohtunikud seda ära ei lugenud.
Kolmandal katsel võttis Loore-Lii selle
raskuse taas rinnale, kuid ära tõugata
ei suutnud. Õnnestumise korral olnuks
see uus Eesti U13 vanuseklassi rekord.
Kogusummaga 101 kg tuli meistritiitel
ja ülekaalukalt võistluste parim nei-

dude tulemus.
Üle pika aja oli taas võistluspõrandal
Eliisabet Paju. Tema sai kehakaalus
kuni 64 kg sirgetele kätele rebimises
17, 18 ja 19 kg ning tõukamises 23, 25
ja 26 kg. Tõsi viimast raskust kohtunikud järelsurumise tõttu ära ei lugenud.
Eliisabetile kogusummaga 44 kg igati
tubli II koht.
Viktor Korobov
treener

Detsember - digi-noorsootöö kuu
Oi, mis arendust toov kuu oli detsember Kastre valla
noorsootöötajatele. Viiruse leviku tõttu lõpetati noortekeskustes kontaktne töö ning peamine mure, mis vajas lahendamist, oli see, kus ja kuidas jõuda noorteni. Tundus, et sel
korral jõuti rohkem lapsevanemateni kui noorteni. Selle üle
on ka muidugi väga hea meel, kuna noorsootöö on eelkõige
toeks noore arenemisele läbi mitte-formaalse õppe, olgu siis
läbi noorte või lapsevanemate. Kõik see käib ju käsikäes.
Suurim ning ka kõige kurvem uudis kindlasti oli see,
et Võnnu noorsootöötaja Liisal oli 4. detsembril viimane
tööpäev. Selle puhul tegid Melliste noorsootöötaja Kirsika
ja Liisa tema äramineku puhul ühise kokkamise instagrami-live. Üks nendest oli kaasaegse elektripliidi taga ja teine
mässas puuküttega pliidi juures, kus oli kindlasti oluliselt
soojem – lausa palav. Kõik see oli nagu hea komöödia, sest
nalja sai palju. Valmisid erinevad pastaroad.
Detsembri alguses koroonaviiruse jõudmisel Kastre valda
läksid esialgu distantsile vaid Melliste ja Võnnu noortekeskused. Kuu keskel oli ka Roiu noortekeskus sunnitud uksed
sulgema ning tegutsema edasi distantsilt ja veebi teel. Sel ajal
valmisid noorsootöötajate Kirsika ja Merili käe läbi lahedad
õpetusvideod meisterdamisest ning maitsvate toitude valmistamisest. Ka Melliste noortekeskuses praktikal olnud
Diana andis oma panuse digi-noorsootöösse ning tegi enda
poolt ühe põneva video. Kõik videod on leitavad Roiu ja Melliste noortekeskuste Facebooki lehekülgedelt.
Roiu noortekeskuses oli detsember heateo kuu ning Mellistes päikesepüüdmise kuu. Praegusel keerulisel ajal aitavad
heateod omavahelisi suhteid soojendada ja rõõmsama tunde
tekitada. Päikesepüüdmise põhimõte oli see, et märgata positiivsust sellel pimedal ajal ja saada natukenegi D-vitamiini
kehasse.
Kuigi otsekontaktis huvitegevused keelati viiruse tõttu
ära, siis Mellistes toimuv seiklusring jätkas virtuaalselt,
tuues noori kokku zoomi keskkonnas.
Detsembrikuus toimusid ka kaks võistlust. Suurima heateo kordasaatja oli 8 aastane Andry, kes hoiatas teisi noori

Theron Sikk meisterdas põneva küünlahoidja

õhukesele jääle minemisest. Taaskasutus-jõuludekoratsioonide võidumees oli 7 aastane Theron, kes meisterdas toreda
käbi-päkapikkudest küünlahoidja.
Noortele heaks uudiseks veel see, et Roiu noortekeskuses
on nüüd uus ahjuga pliit, mis tähendab, et taas saab küpsetada.
Melliste vastvalminud noortekeskusesse jõudis kohale
kauaoodatud mööbel, mis on vägagi multifunktsionaalne.
Pärast mööbli paigaldamist köögis enam rahvastepalli
mängida ei saa, aga peitusemängus on nüüd palju rohkem
võimalusi.
Aasta võeti kokku ja saadeti minevikku „Virtuaalse Aastalõpupeoga“ discordi keskkonnas, sest silmast slima kohtumised suurema seltskonnaga ei olnud paraku lubatud. Mängiti
mänge, mida noorsootöötajad olid ette valmistanud ning
mõnusat ajaveetmist, nalja ja juttu jätkus terveks peoks.
Loodetavasti saab peagi noortekeskuste uksed taas avada
ja tavapäraste tegevustega jätkata.
Kirsika Mühlberg
juhtiv noorsootöötaja
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AASTA 2020
KASTRE VALLAS
elanike arv 31.12.2020 seisuga 5478
naisi
2656

Elanike arv kasvas aasta jooksul 174 inimese võrra.
Rahvaarvult
suurimad asulad
Haaslava - 715 inimest
Võnnu - 532 inimest
Melliste - 455 inimest
Roiu - 409 inimest
Kaagvere - 235 inimest

sündis
66 last

mehi
2822
37 tüdrukut

29 poissi

Rahvaarvult
väikseimad asulad
Imste - 12 inimest
Paluküla - 12 inimest
Alaküla - 11 inimest
Liispõllu - 9 inimest
Rõka - 7 inimest

8,4 km teid sai tolmuvabaks

väljastati 138 ehitusluba
ja 81 ehitusteatist

421 km-l teostati lumetõrjet

426 last õppis
Kastre valla koolides

323 last käis
Kastre valla lasteaedades

Detsembris jagas Kastre vald kommipakke kodustele lastele
ja mujal lasteaedades käivatele lastele, kelle elukoht oli
30.10.2020 seisuga registreeritud Kastre valda.
Kui kommipakk veel kätte saamata, võib sellele
22. jaanuarini järgi tulla vallamajja Kurepalus või
teenuskeskusesse Võnnus. Kindlasti ette helistada!
Kurepalu – Triinu – 58 83 97 22
Võnnu – Laire - 53 41 42 06
Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Marko Kivisalu, kultuuri- ja teabespetsialist
522 93 51, marko.kivisalu@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 2150
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

Valmisid 2 uut hoonet:
lasteaed Haaslavas
keskusehoone Mellistes

Mälestame
REIN KIMMEL 19.01.1941 – 09.12.2020
ENN MOOSES

08.01.1946 – 15.12.2020

HELIN SITS

30.05.1956 – 19.12.2020

EHA TÕNISE

07.08.1930 – 31.12.2020

Sünnid:

ANDREAS AAVIK 29.11.2020
ANDRY SPEEK 18.12.2020
SIRELIN MOROZOV 20.12.2020
ELIZABETH HARIN 27.12.2020

