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Kas uue valla vapp ja lipp on leitud?
Lähtudes Haaslava, Mäksa ja Võnnu
valdade ühinemiste juhtkomisjoni
otsusest algatas Mäksa Vallavalitsus
oma 18. aprilli 2017.a korraldusega nr 47 Kastre valla sümboolika
leidmise ideekonkursi. Konkursi
eesmärk oli leida loodava Kastre valla
ametiasutuse sümboolika motiiv,
mida saab kasutada valla vapil, lipul,
ametlikus dokumentatsioonis ja
elektroonilistes väljundites.
Ideekonkursi tähtajaks esitasid neliteist autorit kokku kolmkümmend
tööd. Konkursile esitatud töid hindas

viieliikmeline komisjon, mis koosnes
valdade esindajatest: Urmas Paju,
Taivo Kirm, Mart Keerutaja ja kahest
erialaspetsialistist: graafilise disaini
osakonna juhataja Jaanus Eensalu
Tartu Kõrgemast kunstikoolist ja
mitmete riiklike sümbolite kujundaja, heraldik Margus Haavamägi.
Komisjoni ülesandeks oli välja valida
kuni kolm premeeritavat tööd. Peale
tööde põhjalikku analüüsi ja ideede
potentsiaali ning teostatavuse kaalumist, valis komisjon välja kolm paremat tööd (tööde esitamise ajalises
järjekorras).

Enn Helemäe vapi kavand

Liina Kald´i vapi kavand

Vapikilbi ülemine osa on roheline,
mis sümboliseerib loodust ja maaelu. Keskmine, hõbedane sakiline
osa, kujutab kunagise Kastre linnuse kaitsemüüri 3 sakki. Need 3
sakki omakorda sümboliseerivad
ka kolme (Haaslava, Mäksa ja
Võnnu) ühinenud valda. Vapikilbi
alumine, sinine osa, on 3 Emajõe
stiliseeritud lainet, mis samuti
sümboliseerivad ühinenud valdu.

Orglõikes rihm sümboliseerib
Kalevipoja künnivagu. Soopihla
õis tähistab Emajõe Suursood ja
sooalasid. Ajalooline võti viitab
rohketele mõisatele ja kunagistele
uhketele linnustele. Silmusnelinurk on iidne looduse ühtsuse
tähis ja kaitsesümbol, samuti
viitab muistsetele asustustele ja
leidudele.

Väljavalitud tööd esitati Haaslava,
Mäksa ja Võnnu valdade ühinemise juhtkomisjonile tutvumiseks ja
sümboolika kujundamise edasise
tegevuse otsustamiseks. Juhtkomisjon otsustas hindamiskomisjoni
poolt esile tõstetud tööd lasta kujundusgraafikul viia võrreldavasse
kvaliteeti ja esitada need tulevasele
Kastre valla vallavolikogule lõpliku
otsuse tegemiseks.
Mart Keerutaja,
sümboolika hindamise komisjoni liige

Teele Laur´i vapi kavand

Valla vapis kasutatakse kaht värvi – sinist ja rohelist. Sinine värv
sümboliseerib elujõudu ja uuenemist, roheline värv rahu ja lootust.
Sinine värv ja laine Emajõge ja
teisi valla arvukaid veekogusid,
roheline värv Suursood ja valla
rohelisi loodusväärtusi, teistehulgas Järvselja loodukaitseala ja
Kiigeoru hiiesalu. Gustav Suitsu
meenutuseks on valla vapil kell,
sümboliseerides nii kiriku kui haridusasutuste vaimuvalgust.
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Haaslava vallavalitsuse istungid
25. august
• detailplaneeringu vastuvõtmine
(Saaremaa maaüksus)
• ehituslubade andmine (Toominga
tee 18, Nurme tee 21, Nurmevälja
mü, Männi 1 ja Männi 1a)
• kasutuslubade andmine (Parve tee
6, Parve tee 12, Toominga tee 8,
Männi tee 1 ja Männi tee 1a)
• sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest

30. august
• Haaslava valla huvihariduse ja
huvitegevuse kava kinnitamine
• ehitusloa andmine (Kiuru maaüksuse gaasipaigaldis)
• hajaasustuse programmi aruande
kinnitamine (Kännu juurdepääsutee rajamine)
• raha eraldamine tegevustoetuseks

(kooride kontsert „Las laul täidab
kiriku“ Võnnus)
• korterelamu rekonstrueerimiseks
projekteerimistingimuste kinnitamine (Keskuse vkt 3)
• riigihanke võitja väljakuulutamine
(Vooremäe tervisespordikeskuse
teenindushoone projekteerimine)
• riigihanke võitja väljakuulutamine
(Maarja Päikesekodu tegeluskeskuse projekteerimine)

• ehitusloa andmine (Paju tee 11)
• katastriüksuse jagamine (Kuusemäe/Lepalinnu)
• riigihanke korraldamine (elektrienergia)
• riigihanke korraldamine (teede ja
tänavate talihooldus)
• sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
• hoolduse seadmine

07. september

14. september

• Haaslava Vallavalitsuse
01.11.2004 korralduse nr 184
osaline muutmine

• ehitusloa andmine (Palupealse vkt
1)

• lähiaadressi ja maakasutuse
sihtotstarbe määramine ning
nõustumine maa riigi omandisse
jätmisega
• kasutuslubade andmine (Võsu tee
3, Võsu tee 5)

Mäksa
vallavalitsuses:
Vallavalitsus valmistas ette ja saatis
vallavolikogule menetlemiseks vallavolikogu otsuste eelnõud: „Loa andmine
garantiikirja väljastamiseks“, „Nõusoleku
andmine Võnnu Vallavolikogu 31.08.2017
otsusele nr 18 “Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihangete korraldamiseks” ja „Mäksa valla üldplaneeringu
kehtestamine“.
Vallavalitsus võttis vastu määruse nr 3
„Raamatukogu juhtaja vaba ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord“. Samuti kinnitas Vallavalitsus
oma korraldusega Melliste raamatukogu
juhataja vaba ametikoha konkursi läbiviimise komisjoni ja kuulutas välja Melliste
raamatukogu juhataja vaba ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi.
Vallavalitsus kuulutas välja Poka tee 35
kinnistu enampakkumise.
Riiklikku toimetulekutoetust maksti septembrikuus viiele leibkonnale summas
959,86 eurot. Vajaduspõhist peretoetust
maksti septembrikuus kolmele leibkonnale summas 225 eurot. Täiendavaid sotsiaaltoetusi maksti septembrikuus kolmele leibkonnale summas 176,38 eurot.

• detailplaneeringu vastuvõtmine
(Nurmevälja)
• huvihariduse ja huvija sporditegevuse toetamine vallaeelarvest
• Haaslava Vallavolikogu
20.09.2017 istungi eelnõude läbi
vaatamine

11. septembri Mäksa
Vallavolikogu istungil:
Kehtestati Mäksa valla üldplaneering. Kinnitati Mäksa valla 2017 aasta
esimene lisaeelarve.
Veskimäe külas Tamme-Mäe ja Tamme-Jõe kinnistute ja lähiala detailplaneering tunnistati osaliselt kehtetuks.
Võeti vastu reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri.
Anti kooskõlastus Võnnu Vallavolikogu 31.08.2017 otsusele nr 18 “Loa
andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihangete korraldamiseks”.

Head Mäksa valla elanikud!
Kutsume teid Volikogu
Kärajatele.

Teeme kokkuvõtte viimase Mäksa Vallavolikogu tööst. Kuulame ära tekkinud probleemid.
Võtame kaasa ka vallavanema.
Kärajad toimuvad:
10. oktoobril kell 18.00 Võõpste raamatukogus.
11. oktoobril kell 18.00 Kaagvere külakeskuses
12. oktoobril kell 18.00 Melliste noortekeskuses
Lugupidamisega
Mati Möller
Info: mati@pritsumees.ee
volikogu esimees
või tel 56651125

AMETLIK
PLANEERINGUTEADE
Mäksa Vallavolikogu
11.09.2017 otsusega nr 45 otsustati
kehtstada Mäksa
valla üldplaneering.
Teate koostas:
Andre Kaareste,
valla maakorraldaja
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Mis tuleb, on
juba olnud..
Inimese elu käib mööda harjumuste
sissetallatud radu. Isegi siis kui hing
igatseb millegi uue, huvitava ja kauge
järele, on kõige kindlam ja turvalisem
see, mis teada ja tuntud. Kõik uus vajab esmalt harjumist, omaks võtmist.
Meie uue valla “oma” vallana võtma
hakkamise kiirus ja sügavus sõltub
muuhulgas sellest, kui omana suudab
peagi alguse saav vald toimida, kuivõrd vajadustele vastavat, kvaliteetset teenust pakkuda. Kuivõrd vald
oma parima mõjuga jõuab iga siinse
inimeseni. Eks see jälle omakorda
oleneb arukusest, avatusest ja efektiivssest, millega uue valla volikogu
ja juhtkond oskab asju korraldada.
Meie uus ühine vald oleks muidugi
võinud olla palju suurem, kuid saades
üheks toimivaks üksuseks, peaksime
ületama selle üsna hajuva piiri, mis
viib meid kõiki kolme väikesest vallast kvalitatiivselt uuel tasemel omavalitsusse, mis suudab pakkuda oma
elanikele parema tasemega teenuseid
ja olla enam suutlik oma kodukandi
tulevikku ise paremuse poole kujundama. Missuguseks meie uus vald
kujuneb, eks seda näita aeg ja määra
meie kõigi avatud pilk, valikud ja
tegemised.
Kui me võtame uue valla kujundamise aluseks mitte antud hetke
esmase kasu, vaid inimese ja pikema
ajalise perspektiivi, mis viib meid
olnust tulevikku, siis näeme oma
koduvalda ka laiemas plaanis. Me
oleme kõik ühest Lõuna-Tartumaa
kultuuriruumist ja ega need Võnnu ja
siiluga meie uues vallas oleva Kambja kihelkondade kombedki teab kui
erinevad ole. Meid on kogu aeg sidunud ühised traditsioonid, tihedad
inimsuhted, koostöövõrgustikud.
See kõik on meie ühine sotsiaalne
kapital! Kui me võtame aluseks, et
me olemegi (olnud) üks, siis on üks
olemine ka tulevikuks kindel. Ühise
teadvustamine aitab taasleida ka ühise identiteedi, “meie” tunde. Soovin
kõigile julgust ja optimismi tulevikku
vaatamisel!
Urmas Paju,
Võnnu Vallavolikogu esimees

Hea ühisvalla elanik,
Enam kui aasta jooksul on Haaslava,
Mäksa ja Võnnu valdade esindajad
otsinud ühisosa ja koostöökohti,
püüdnud jagu saada erimeelsustest ja panustanud sellesse, kuidas
kohaliku elaniku jaoks ühinemine
võimalikult sujuv ning tulemuslik
saaks. Kõik kokkulepped pole alati
kohe õnnestunud, kuid seal jagavad
võrdselt vastutust kõik osapooled –
tähtis on, et läbirääkijatel on olnud
soovi ühisvalla elanike eest seista.
Igal liituval vallal on omad tugevused
ja nõrkused – meie oskus peab olema tugevusi ära kasutades ka need
asjad, millega oleme rahulolematud,
seljatada. Ma arvan, et aastate jooksul on tänasel Haaslava vallal läinud
hästi – oleme palju investeerinud
sõidu- ja kergliiklusteedesse, kasvav
Sillaotsa Kool avab sel aastal juurdehituse koos hulga uute klassiruumidega, mitu avatud lasteaiarühma

ja uus meditsiinikeskus. Palju oleme
panustanud sportimisvõimaluste
arendamisse – Sillaotsa Kooli uus
staadion ja Vooremäe tervisespordikeskus. Need on vaid üksikud näited,
kuid Haaslava inimestena võtame
need kogemused ja oskused uude
ühisvalda kaasa ning aitame neid,
kellel meie õnnestumistega seni vähem kokkupuudet olnud.
Uues vallas ei tohi olla teie ja meie
asja, teie ja meie koole, teie ja meie
teid või bussiliine. Me peame üheskoos panustama sellesse, et hakkaks
olema „meie“: meie koolid, meie külad, meie inimesed!
Aitäh, Haaslava! Aitäh, Mäksa! Aitäh,
Võnnu!
Tere, Kastre!
Priit Lomp,
Haaslava vallavanem 2009-2017

Üheskoos Kastre valda
Hea lugeja. Hoiad käes esimest
infolehte, mis on välja antud praeguste kolme valla – Võnnu, Haalava
ja Mäksa poolt. Koos moodustame
Kastre valla ning peagi ilmub leht
juba Kastre valla lehena.
Mäksa vallal on läinud hästi. Kehtestasime 11 aastat menetletud valla
üldplaneeringu, valla finantsseisu
saab hinnata heaks. Loomulikult on
ka asju, mis jääb meil pooleli ning
mis tuleb lõpetada peagi alustavas
Kastre vallas. Näiteks on Mellistesse
teenuskeskuse hoone veel projekteerimisel. Kevadel hindasime tihedas
ajakavas, et võiksime jõuda sellel
aastal kopa maasse lüüa, kuid aeg
teeb omad korrektuurid ja on selge,
et ehitushange saab toimuda alles
kevadel. See on ka üks suur asi, mis
Kastre vallas lõpuni tuleb viia. Kuid
me ei jäta vaid ülesannet, vaid selleks, et see keskus tõesti teoks saaks,
on eelarves ka rahaline kate olemas.
Aga eks neid pooleli jäävaid asju on
rohkem, sest vald on iga päev arenev
ning päevapealt asju kokku tõmmata
ei saa.

Mina usun, et Võnnu, Haaslava ja
Mäksa hakkavad toimima uue Kastre
vallana hästi. Küsimus ei olegi niivõrd ju valla territooriumi suuruses
vaid selles, et kuidas jõutakse iga
inimeseni. See on kindlasti uuele
vallavalitusele ja volikogule suur väljakutse. Me ei ole endised kolm väikest valda, oleme üks suur ning selles
suunas tulebki meil kõigil mõelda.
Vastandumine ei vii kuhugi, koostööga jõuame kaugele.
Head tulevase Kastre valla inimesed.
Soovin teile häid valikuid ja võtke
see aeg, et anda hääl endale sobiva
inimese poolt kohalike omavalitsuste
volikogude valimisel.
Timo Reinthal
Mäksa vallavanem
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VALIMISTE INFO
15. oktoobril 2017.a toimuvateks
Haaslava valla, Mäksa valla ja Võnnu valla haldusterritoriaalse korralduse muutmisega moodustuva
Kastre valla volikogu valimisteks on

moodustatud üks 17-mandaadiline
valimisringkond, mis hõlmab
tänaseid Haaslava valla, Mäksa valla
ja Võnnu valla haldusterritooriumeid.

Kastre valla volikogu valimisteks on
moodustatud 1 valimisringkond ja 3
valimisjaoskonda.
Valimisjaoskondade ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:

Valimisjaoskond nr 1

Valimisjaoskond nr 2

Valimisjaoskond nr 3

Tel. 5887 0369
(valida saavad isikud, kelle elukohana
rahvastikuregistrisse kantud Haaslava
vald)
1) Vallamaja,
Kurepalu küla, Haaslava vald (eelhääletamine kell 12-20);
2) Priiuse seltsimaja, Kurepalu
küla, Haaslava vald (valimispäev kell
9-20)

Tel. 5887 0370
(valida saavad isikud, kelle elukohana
rahvastikuregistrisse kantud Mäksa
vald)
1) Aabitsa tee 1a,
Melliste küla, Mäksa vald (eelhääletamine kell 12-20 /valimispäeval
kell 9-20)

Tel. 5887 0379
(valida saavad isikud, kelle elukohana
rahvastikuregistrisse kantud Võnnu
vald)
1) Tartu tn 24,
Võnnu alevik, Võnnu vald (eelhääletamine kell 12-20 /valimispäeval
kell 9-20)

Eelhääletamise päevadel korraldab
lisaks eelhääletamisele ainult valija
asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas
ja ööpäevases hoolekandeasutuses
hääletamist

Eelhääletamise päevadel korraldab
lisaks eelhääletamisele ainult valija
asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas
ja ööpäevases hoolekandeasutuses
hääletamist

Kodus hääletamine
Kui Te ei saa terviseseisundi või muu
mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite
Te taotleda hääletamist kodus.
Kodus hääletamise kirjalik taotlus
saadetakse vallavalitsuse või valija
elukoha järgse jaoskonnakomisjoni
aadressil või toimetatakse kohale
muul viisil. Vallavalitsusele saab taotluse esitada vaid valimispäevale
eelnevatel päevadel.

Kodus hääletamise taotluse võite
esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00ni. Jaoskonnakomisjon registreerib
taotluse.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
valija nime; valija isikukoodi; valija
aadressi; valija sidevahendi numbrit;
kodus hääletamise põhjust.
Kui jaoskonnakomisjon leiab, et

taotlus ei ole põhjendatud, teavitab
ta Teid taotluse rahuldamata jätmise
asjaoludest.
Kodus hääletamist korraldavad vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni
liiget, kes saabuvad Teie asukohta.
Te annate hääletamissedeli saamise
kohta allkirja kodus hääletavate valijate nimekirja allkirjalahtrisse. Pärast
hääletamissedeli täitmist murrate Te
sedeli kokku ning lasete selle hääletamiskasti.

Bussiringid valimiste ajal
Mäksa valla bussiringid valimispäeval 15. oktoobril
10.40 Kõrvesilla- Võõpste- Kastre
10.55 Mäksa- Sarakuste- Vana-Kastre- Kaagvere- Kisla
11.25 Poka- Mäletjärve- Miinamõisa
11.45 Melliste (Oraviku)
Tagasi, kui valitud.
Haaslava valla bussiringid eelvalimiste päevadel
10. oktoobril
11. oktoobril
16.30 Aardlapalu
16.30 Aardlapalu
16.35 Aardla
16.35 Aardla
16.40 Lange
16.40 Lange
16.45 Tõõraste
16.45 Tõõraste
16.50 Villemi
16.50 Villemi
16.52 Aadami
16.52 Aadami
16.55 Uniküla
16.55 Uniküla
17.00 Kulpna
17.00 Kulpna
17.05 Kriimani
17.05 Kriimani
17.10 Roiu
17.10 Roiu
Tagasi, kui valitud. Tagasi, kui valitud.

Haaslava valla bussiringid valimispäeval
15. oktoobril
Esimene
bussiring

Teine
bussiring

Kolmas
bussiring

9.30 Aardlapalu
9.35 Aardla
9.40 Lange
9.45 Tõõraste
9.50 Villemi
9.55 Aadami
10.00 Uniküla
10.05 Kulpna
10.10 Kriimani
10.15 Sillaotsa
10.20 Roiu
10.25 Kurepalu
Tagasi, kui valitud.

13.00 Suurekivi 17.00 Suurekivi
13.02 Aardla
17.02 Aardla
13.05 Lange
17.05 Lange
13.10 Tõõraste 17.10 Tõõraste
13.15 Villemi
17.15 Villemi
13.20 Aadami
17.20 Aadami
13.25 Uniküla
17.25 Uniküla
13.30 Kulpna
17.30 Kulpna
13.35 Kriimani 17.35 Kriimani
13.40 Sillaotsa 17.40 Sillaotsa
13.45 Roiu
17.45 Roiu
13.50 Kurepalu 17.50 Kurepalu
Tagasi, kui valitud. Tagasi, kui valitud.
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Kastre Vallavolikogu 15. oktoobril 2017
toimuvate valimiste ringkonna koondnimekiri:
1. Valimisliit Meie Kodu
nr 101 Priit Lomp
nr 102 Mati Möller
nr 103 Tõnu Muru
nr 104 Taivo Kirm
nr 105 Mariliis Timmermann
nr 106 Villu Lepikov
nr 107 Marju Jansen
nr 108 Marje Võõbus
nr 109 Aili Reinhold
nr 110 Lauri Roosiorg
nr 111 Sirje Jõgiaas
nr 112 Külli Kell
nr 113 Rain Jansen
nr 114 Jaan Kiisler
nr 115 Erika Tiiman
nr 116 Maie Otsa
nr 117 Heiko Pärl
nr 118 Ida Talbonen
nr 119 Anu Kontro
nr 120 Juhan Ojamaa
nr 121 Aivar Matt
nr 122 Aivar Jõgar
nr 123 Anne Lõssenko
nr 124 Aigar Leok
nr 125 Pille-Riin Raudsepp
nr 126 Kaie Ein
nr 127 Jaanek Manglus
nr 128 Anita Kolk
nr 129 Peeter Tammoja
nr 130 Birgit Aasmäe
nr 131 Allan Ahman
nr 132 Ivo Dubolazov
nr 133 Urmas Lüpsik
nr 134 Vilmar Kala
nr 135 Tõnu Oks
nr 136 Marko Kivisalu
nr 137 Daisy Kumberg
nr 138 Tauris Vijar
nr 139 Veiko Kõiv
nr 140 Marju Laanemäe
nr 141 Svetlana Nikolajeva
nr 142 Raivo Murumets
2. Eesti Keskerakond
nr 143 Kersti Ernits
nr 144 Heli Jazõkova
nr 145 Peeter Kollist
nr 146 Anu Hillermaa

Tähtis! Valimisjaoskonda minnes võtke kindlasti kaasa kehtiv isikut tõendav dokument. Isikut
tõendavad dokumendid on näiteks: isikutunnistus
(ID-kaart), Eesti kodaniku pass, diplomaatiline pass,
meremehe teenistusraamat, juhiluba, pensionitunnistus.

nr 147 Janeri Väljataga
nr 148 Raimo Kaldma
nr 149 Georgi Jazõkov
nr 150 Anneli Vohla
nr 151 Ailey Ruttu
nr 152 Eha Fjodorova
nr 153 Maila Kütt
nr 154 Svetlana Nisu
nr 155 Taivo Vilpo
nr 156 Ingrid-Ly Kiisa
nr 157 Toivo Leis
nr 158 Krista Õunapuu
nr 159 Anneli Toomel
nr 160 Toivo Vilpo
nr 161 Kalmer Rattik
nr 162 Madis Vahtramäe
nr 163 Valve Kask
nr 164 Olga Vahtramäe
nr 165 Tiiu Härmaste
nr 166 Elmar Vohla
3. VALIMISLIIT TÕDE JA
ÕIGLUS
nr 167 Mati Meos
nr 168 Ellen Tohvri
nr 169 Urmas Paju
nr 170 Nelli Vassila
nr 171 Toivo Mardisalu
nr 172 Kertu Rünkorg
nr 173 Kim Järvpõld
nr 174 Vaike Lillemäe
nr 175 Koit Kikkas
nr 176 Fränk Ainla
nr 177 Eda Kalmre
nr 178 Aivo Piirisoo
nr 179 Evelin von Moller
nr 180 Hele Sell
nr 181 Kaido Kullamäe
nr 182 Taimi Jaansalu
nr 183 Urmas Pleksner
nr 184 Viivika Kook
nr 185 Revo Priks
nr 186 Aivar Praakle
nr 187 Vambola Tiidla
nr 188 Heinrich Lukk
nr 189 Vivika Ustav
nr 190 Marek Lillemäe
nr 191 Heldur Peterson
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Tarkusepäev
Melliste
algkoolis
Esimene september – tarkusepäev on
kaunis ja pidulik päev kõikide perede
jaoks. Igal pool õuedes lehvivad lipud,
teedel on pidulikes riietes õpilased lilled pisikestes pihkudes, klassiruumides
vaatavad säravad ja ootusärevad silmapaarid sulle vastu. Kogu koolipere saab
peale mõnusat suvepuhkust kokku, et
ühiselt hakata tegutsema, avastama ja
õppima.
Melliste algkooli esimesse klassi asus
õppima 13 õpilast: Aleksander Arolepp,
Kreeta Fischer, Emili Hass, Jennifer
Israel, Maarja Jagomäe, Maribell Elisee
Mardisalu, Mairo-Marthen Meier, Samuel Nuija, Timmu Saat, Kendra Sepp,
Kevin Solna, Kenert Sopp, Andre Uibo
ja klassijuhataja Silva Junolainen.

MAL tarkusepäev

Teretulemast ütlesime õppeaasta
avaaktusel veel 3.klassi õpilasele
Christian Soppile, 6.klassi õpilasele
Agnes-Lisette Meierile, klassiõpetaja
Merrit Hausenbergile ja poiste kehalise
õpetaja Priit Paamale.
Soovin kõigile huvitavat ja teadmisterohket uut kooliaastat!
Aile Kilgi
Melliste algkool-lasteaia direktor

26 esimese klassi koolijütsi ning kokku 164 õpilast on nüüd Sillaotsa Koolis

Võnnu Keskkool täna
Võnnu keskkool on keskmise suurusega organisatsioon, kus iga päev
lisaks õppetööle toimub midagi huvitavat: spordivõistlused, õppekäigud
ja erinevad konkursid. Ühelgi tööpäeval ei jää maja tundide lõppedes
tühjaks: käsitööklass täitub tüdrukute-poistega, spordiväljakul või võimlas käivad treeningud, õpilaste innovatiivsuse arendamiseks on olemas
robootika ja programmeerimise ringitunnid, juhendajaga kokku lepitud
aegadel arendavad end muusikaliselt
solistid, ansamblid ja pillimängijad,
loogilist mõtlemist ning ajutegevust
aitavad vormis hoida tegevused mõttemängude, male ja nuputa ringis,
kunsti- rahvatantsu- ja liiklusring
on väiksemate pärusmaa. Juhendajateks on oma ala asjatundjad, kes
olemasolevaid võimalusi kasutades

annavad endast parima. Nimetatud
tegevuste väljunditeks on osalemised
erinevatel konkurssidel, võistlustel,
turniiridel ja peamine-saadud oskustega on võimalus laiendada oma
valikuid edasistes õpingutes.
Võnnu keskkoolis on siiski kõigi
muude tegevuste kõrval peamiseks
eesmärgiks anda õpilastele teadmised ja oskused, mis toetavad neid
mistahes valikutes. Seejuures arvestatakse õpilaste eripäradega. Koolis
töötavad logopeed, sotsiaalpedagoog, HEV koordinaator, vajadusel
on nõuandjateks klassijuhatajad ning
aineõpetajad. Suureks abiks on 1.
ja 2. kooliastme õpilastele pikapäevarühma olemasolu. Aasta-aastalt
tunnetatakse selle vajalikkust aina
enam.

Võnnu keskkool julgustab õpilasi
endale suuremaid eesmärke seadma
ja teadvustama, et unistustel ei tohi
lasta umbrohtu kasvada. Unistuste
poole püüdlemine ja usk iseendasse
julgustavad uusi otsuseid tegema ja
edasi liikuma.
Alanud õppeaastal järgime oma tegemistes juurdunud traditsioone: sõidame erinevatele spordivõistlustele
ja turniiridele, võtame osa loomingulistest konkurssidest ja võistlusmängudest, sõidame õppekäikudele,
korraldame kontserte ja kohtumisi
kogukonnas, täiendame ennast koolitustel ja kohtume huvitavate inimestega. Samas oleme avatud uutele
ettevõtmistele.
Reet Saksing,
Võnnu Keskkooli huvijuht
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Septembrikuu toimetused Melliste
16.augustil
lasteaias
toimus Tartu
Maanaiste
Liidu
eestvedamisel
reis Järvamaale
Lasteaia üks toredamaid traditsioone on uue õppeaasta alguses tarkusepäeva tähistamine, sest hakkavad
ju ka lasteaialapsed mängides tarkust koguma.

Esimene peatus oli Kirna mõisas. On
teada, et seal saavad kokku taevane ja
maine energia ning vägevus. Selliseid
tugeva energiaga elektromagneetilisi
kohti on Maal ainult 5 - Kanadas, Iirimaal, Šveitsis, Rohuneemesaartel ja
Eestis. Tänapäeval saab mõisas (pooleldi renoveeritud) kuulata kontserte ja
vaadata teatrietendusi, mille tulu läheb
enamasti mõisa renoveerimiseks.
Edasi kulges meie teekond Retla külla,
kus asub perefirma “Elise Aed”. Seal
kasvatatakse väga erinevaid sorte lilli,
aga eriline armastus pererahval on hostade vastu. Kas teadsite, et maailmas
on tuhandeid sorte hostasid? Ja muidugi said soovijad neid kaasa osta.
Peale maitsvat lõunasööki, suundusime Poaka külla alpakade juurde. Need
nunnud loomad toodi 2014. aastal
Ladina-Ameerikast, kus on nende kodumaa. Nende tiinus kestab 11 kuud ja
loomad poegivad ainult päikesepaisteliste ilmadega. Seega, kui väljas sajab
vihma, siis nad lihtsalt ootavad päikese
ära, et poegida.
Kui siiamaani tiirutasime ringi Türi
vallas, siis nüüd võtsime suuna Türi
linna, kus külastasime Eesti Ringhäälingumuuseumi. Selles majas oli palju
äratundmisrõõmu asjade näol, mis
kuulusid meie lapsepõlve, s.t. nõukaaega- mustvalge imepisikese ekraaniga
televiisorid, armsad mänguasjad, õmblusmsinad jne.
Edasi sõtsime A.H. Tammsaare muuseumi, et päev lõpetada teatritüki “Kõrboja perenaine” vaatamisega.
Päev oli pikk, aga ööhakul koju jõudes
ei tundnudki väga väsimust, vaid toredad elamused hoidsid veel tükk aega
ärkvel.
Reisimuljeid jagas Maire Roonurm
Mäksa Maanaiste Seltsist

Elevust lisasid peole Lotte ja Bruno,
kes tulid esimest päeva lasteaeda
ning otsisid endale uusi sõpru. Koos
Lotte ja Brunoga mängiti, lauldi ja
tantsiti ning tervitati uusi lapsi, kes
sellel õppeaastal lasteaeda tulid.
Lasteaiaperre lisandusid Jessica,
Mariel, Lilli, Marta Marie, Robin,
Kärt, Lisanna Sabrina, Adeele,
Daniel, Fredy, Kustav,Albert ning
õpetaja Maris, kes õpetab ja mängib
Mürakarude rühmas.
Tere tulemast lasteaeda!

Septembrikuu esimesel laupäeval sai
Päikesejänkude rühm vana lagunenud liivakasti asemele uue. Täname
Gustavi isa Altot, ema Dianat ja
suurt venda Vernerit, kes uue liivakasti ehitasid. Materjali jäi nii palju
üle, et sellest sai meisterdada veel 2
õuepinki
Eestimaale pühendatud aasta algas
Pähklikeste rühmas uute laste ning
oma asutusega tutvumisega. Terve

rühmaga käidi läbi kõik olulised
ruumid – teised rühmad, köök,
võimla ja tervisetöötaja kabinet ning
pesuruumid. Samuti tutvuti töötajatega – kes on need tublid tädid, kes
meile sööki valmistavad, pesu peseb
ja meid väikeste tervisehädade puhul aitab.
Täpikeste rühmas käib ussiprojekt,
mille raames on käidud koduaias
usse ja röövikuid otsimas, uuritud
teatmeteosed, millised röövikud ja
maod välja näevad ja kus nad elavad.
Ussikesi käidi isegi Tartu Botaanikaaiast otsimas.
Liikumine ja kodukoha tundmaõppimine on meie lasteias aukohal.
22.septembril lähevad kõik rühmad
matkama, et otsida sügist ning avastada uusi kohti lasteaia lähiümbruses.
Rahvakalendri pühade tähistamine
on meie lasteaias pikaajaline traditsioon. 28.septembril tähistame
mihklipäeva mängupeoga, millele
järgneb laat.
Ilusat ja värvilist sügist!
Täpikeste rühma lasteaiaõpetaja
Aila Orrin

Spordipäev 2017 Võõpstes
Juba head mitmed aastad saavad
augusti lõpus Võõpstes kokku spordisõbrad. Spordipäeval võisteldakse
traditsioonilistel aladel: ümber järve
jooks, tillujooks, noolevise ja korvikütt. Peale avasõnu siirdutakse ümber järve jooksu starti. Rajale läks 18
jooksjat ja 9 käijat. Jooksu üldvõitja
oli vanemast vanuseklassist, Rauno
Roonurm, kes edastas Priit Kangurit ja Peep Kilgit; naiste arvestuses
viisid medalid koju Geete Kangur ja
Maris Annamaa. Nooremas vanuserühmas jagati medalid järgmiselt:
poiste esikolmikusse kuulusid Kert
Tammoja, Romet Saaremaa, Jakob
Jaan Kiisler, tüdrukutest said medalid Laura-Lisette Kangur ja Kaari
Kingo. Käijate esikolmiku panid
kinni kärudega startijad Kristi Osula
Gregoriga, Annika Pulk Karl Antoniga ja Kairit Saaremaa Adrianaga.
Tillujooksude starti kogunesid ai-

nult poisid, kuni 4-aastaste seas
jooksis esikohale Johannes Annamaa, talle järgnes Karl-Antoni Poljakov. 5.-7.-aastaste seas võidutses
Mattias Kangur.
Nooleviskes said nooremas arvestuses enam punkte Kert Tammoja,
Laura-Lisette Kangur ja Kaari Kingo.
Vanemas arvestuses jagasid medalid
Peeter Tammoja, Annika Pulk, Jaan
Kiisler.
Korviküti tiitlit püüdsid 18 võistlejat. Nooremas vanuserühmas
kannavad korvikütt 2017 tiitlit Laura-Lisette Kangur ja Kert Tammoja.
Vanemas arvestuses said tiitliomanikeks Kadi Kilgi ja Peep Kilgi.
Sportliku vormi võimalus testida
jälle aasta pärast Võõpste pereklubi
spordipäeval. Kohtumiseni!
Aile Kilgi
spordipäeva kohtunik

nr.

1 oktoober
2017

Palju õnne
juubilarid
1.10. Jaan Undrits
2.10 Härmo Soll
5.10 Vello Soome
5.10. Helga Zirk
5.10. Vaike Riibak
8,10 Tiiu Orumaa
9.10. Mihhail Sudakov
10.10 Sirje Metsik
14.10 Vello Muruaas
15.10 Tõnu Rõivas
17.10 Õie Kõllamets
20.10. Leida Raudoja
24.10. Tatiana Kopylova
25.10 Silvi Ilver
30.10. Aime Rulli

Sünnid
Lisete Raig 25.08.2017
Emili Vojevodov 06.09.2017

()
Mälestame
ARVO ANNOM
13.05.1947-05.09.2017
SILVIA PRII
13.09.1932-07.09.2017
HENNO KANGRO
25.01.1946-09.09.2017
HELJU NURSI
11.03.1954-10.09.2017

Väljaandjad: Haaslava, Mäksa ja
Võnnu vallavalitsused
Toimetajad: Mart Keerutaja,
Rasmus Toompere, Ülle Seire,
Helbe Peiker
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Kontakt: mart@maksavald.ee
733 7601
Trükiarv: 2000
Toimetusel on õigus kaastöid
toimetada ja lühendada.
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Kultuuri- ja spordisündmused
Haaslava vallas
1. okt. Kurepalu külaseltsi perepäev Priiuse
seltsimajas ja hoovis
2. okt. kell 10 Roiu
päevakeskuses külas
Taivo Kirm
9. okt. kell 10 Roiu
päevakeskuses külas
Priit Lomp
16. okt. kell 10 Roiu
päevakeskuses võimlemine
16. okt kell 18 Kastre
valla mälumängusarja I
etapp Kurepalus Priiuse seltsimajas
20. okt. kell 16-19
Priiuse seltsimajas
Roiu noortekeskuse 5.
juubelipidu.

23. okt. kell 10 Roiu
päevakeskuses käsitöö
- kaardiümbrike meisterdamine
30. oktoobril kell
10.00 Roiu raamatukokku tuleb lugejatega
kohtuma Haaslava
vallas sündinud kirjanik Lehte Hainsalu
3. novembril kell 19
Rakvere teatri etendus
„Maalermeister“ Priiuse seltsimajas. Piletid
hinnaga 15 ja 13 eurot
müügil Haaslava vallamajas ning
piletimaailm.com.

Käsitööhuvilised on oodatud alates 5.okt. Roiu
päevakeskusesse. Käsitööring toimub neljapäeviti kell 17.00-18.30

Head lugejad!
Olete ootatud 25.oktoobril kell 15
Võõpste raamatukogu 70 sünnipäevale. Osalemisest palun teada anda
20.oktoobriks telefonile 5517050.
Tiina

Mardid!
Ootame teid 10. novembril kell 19.00
Melliste kooli vabaajaruumis.
Auhind parimale mardikostüümile!
info Mairelt tel. 58160084
Korraldaja Mäksa Maanaiste Selts

22. oktoobril tähistame
Võõpste Pereklubi
sünnipäeva
Meenikunno rabas matkates
Buss väljub kell 10.00 Võõpstest
Etteregistreerimine 17. oktoobrini
Info Mairelt 58160084
Korraldaja Võõpste Pereklubi
“Noorus”

Oktoobris alustab uut hooaega Titaklubi. Titaklubi toimub teisipäeviti kell 12.00 lasteaia
saalis. Info päevakeskuse telefonil: 7490176

VÕNNU KULTUURIMAJAS

RINGITEGEVUS PRIIUSE
SELTSIMAJAS 2017-2018

05.10. N 18.00 suure rännumehe Rein
Lepiku reisimuljed ja videod – jätkub
sari „Reinu rännuretked“ – teemaks
„Eesti päevad Adelaides 2016“

TEISIPÄEV:
Haaslava meeskoor.
Proovid toimuvad
Priiuse seltsimajas
teisipäeviti kl 18-21.
Info kultuurinõunikult 5229351
KOLMAPÄEV:
Kolmapäeval kl 13
Kurepalu külakeskuse
ruumides daamide
teetuba. Lisainfo
Ene-Tiina Zoober
5216246
Kolmapäeviti kell
18.00-19.00 Pilates.
Lisainfo Rasmus
Toompere 5229351
Segakoor Priius laulab kolmapäeviti kell
19.15

NELJAPÄEV:
Neljapäeviti kl 10-12
teeb proove naistantsurühm Krüsanteem.
Info kultuurinõunikult 5229351
Neljapäeviti kell 19
toimuvad seltskonnatantsu treeningud.
Info: Maie Anijärv
56775788
Üle nädala neljapäeviti Haaslava
Meesteklubi koosviibimised Kurepalu külakeskuse ruumides.
PÜHAPÄEV:
Pühapäeviti kell
17.00 kogunevad Line-tantsijad. Info Ere
Sinikalda 5254647

Kurepalu külaselts Priius kutsub mõnusale
perepäevale 1. oktoobril kell 11-15
Priiuse seltsimajja ja hoovi.
• Esinejad
• Õpitoad
• Lastega tegeleb
Lotte
• Pannkoogid

• Parima moosi valimine
• Miniloomad
• Võistlused ja mängud

OKTOOBER

19.10. N 18.00 kohtumisõhtu „Kohtumine külalisega kell kuus“ – külas
Hannes Kaljujärv
NOVEMBER
16.11. N 18.00 „Reinu rännuretked“
– teemaks „Uued avastused Austraalias“
27.11. E 10.00 lasteetendus “Nähtamatu poiss”
29.11. K 18.00 „Kohtumine külalisega
kell kuus“ – külas Marina Kaljurand
DETSEMBER
03.12. P 18.00 I advendi tähistamine Võnnu Kultuurimaja ees
14.12. N 12.00 – memme-taadi
jõulupidu; Kaarel Tuvike, Kristi
Tuhkanen
17.12. P Jõululaat (lastele batuut)
24.12. P Jõulujumalateenistus
Võnnu kirikus, esineb Võnnu Kihelkonnakoor
29.12. R Võnnu valla aastalõpupidu. Tantsuks mängib Nukker Kukeke,
õhtujuht Margus Abel

