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Kastre vald tunnustas tublimaid
22. veebruaril tunnustas Kastre
vald Võnnu kultuurimajas Eesti
Vabariigi 101. sünnipäeva puhul
toimunud pidulikul kontsert-aktusel oma valla tublimaid. Sel aastal
anti esmakordselt välja kolm hõbedast vapimärki. Kastre valla hõbedast vapimärk antakse isikule silmapaistvate ja üldkasulike teenete
eest ning isikutele, kes on pikka
aega täitnud tööülesandeid Kastre
valla ja selle eelkäijate huvides.
„On oluline, et oskaksime igapäevaselt märgata kaaskodanike
tublidust ja leiaksime hetke, et öelda
tunnustav sõna,“ ütles Kastre vallavanem Priit Lomp oma tervituskõnes ning lisas, „see muudab meid ka
ühiselt kogukonnana tugevamaks.“
Vapimärgi pälvisid sel korral rahvatantsuõpetaja, naiskodukaitsja ja
kogukonnaaktivist Viivika Kook,
Eesti Lennundusmuuseumi looja
ja juhataja ning Eesti Lennunduspäevade korraldaja Mati Meos ning
pikaajaline hooldustöötaja Erika
Ratassepp.
Lisaks kuulutati välja Kastre
valla aasta tegu, milleks rahvahääletusel osutus Võnnu staadioni
valmimine, esikolmikusse jõudsid
ka Lange kardikeskuse valmimine
ning Melliste Algkooli-Lasteaia
renoveerimine. Aasta sündmuseks
2018 valisid elanikud MTÜ Melliste
Racing Teami poolt korraldatud
Tigase karikavõistlused rallisprindis, esikohale järgnesid Võnnu sau-

Kastre valla hõbemärgi pälvivad igal aastal kuni kolm inimest. Foto: toimetus

naralli ning Kurepalu rahvateatri
etendus „Koidula“.
Aasta vabakonnaks valis vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon MTÜ Võnnu Vabatahtliku
Päästeseltsi.
Traditsiooniliselt
tunnustati
ka noori tuleviku tegijaid. Stipendiumikonkursi „Tuleviku tähed“
kultuuripreemia laureaadid olid:
I preemia – Marian Pärn, II preemia – Desiree Hinto, III preemia
– Susanna Viktoria Mõtsmees.
Hariduspreemia I preemia – Võnnu

Keskkooli Euroscola projektimeeskond, II preemia – Sigrit Säga.
Spordipreemia I preemia – Liis
Roose, II preemiad – Catlyn Kruus
ja Mona Saar.
toimetus

Hoia end vallas
toimuvaga kursis:
facebook.com/kastrevv
ja kastre.ee/kalender
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2019. aasta Riigikogu valimiste kokkuvõte
valimisringkonnas nr 9 Jõgeva- ja Tartumaa
Kogu valimisringkond nr 9 tulemused
Erakond
Eesti Reformierakond

Hääli

Protsent
häältest

11399

27,2%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

9362

22,4%

Isamaa Erakond

7308

17,5%

Eesti Keskerakond

6438

15,4%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

3891

9,3%

Erakond Eesti 200

1789

4,3%

Erakond Eestimaa Rohelised

616

1,5%

Eesti Vabaerakond

571

1,4%

Elurikkuse Erakond

439

1,0%

34

0,1%

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei

Valijaid ringkonnas kokku: 66245
Antud hääli ringkonnas kokku: 41847
Jaoskondi kokku: 53

Osavõtt Kastre vallas
Valijate arv valijate nimekirjas osavõtu andmete esitamise
hetkel oli 4064.
Hääletamas käis kokku 2628 valijat, kellest 1087 e-hääletas.
Kodus hääletas 37 valijat. Kehtetuid sedeleid loeti kokku 24.
Hääletamisest võttis osa kokku 64,66% valijatest.
Täname kõiki valijaid, kes oma valijakohustust täitmas
käisid!
Tubli tööd tegid ka kõik Kastre valla valimiskomisjonid,
kus jaoskonnakomisjoni kõigi liikmete töötundide koguarv
valimisperioodi jooksul ulatus lausa 734 tunnini.
Aitäh kõigile jaoskonnakomisjoni liikmetele täpse ja hästi
tehtud töö eest!
Annika Pajumaa-Murov, valimisjuht/vallasekretär

Vallavolikogu 19.02 istungil
Muudeti osaliselt Kastre Vallavolikogu
06.03.2018 määrust nr 20 „Kastre valla
eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise
ja aruandluse esitamise kord“. Eelarve
muudeti kassapõhisest tekkepõhiseks
alates 01.01.2019.
Toimus Kastre valla 2019. aasta eelarve
II lugemine. Pärast eelarve II lugemist
otsustati eelarve vastu võtta. Eelarves on
kajastatud: põhitegevuse tulud 7 740 321
eurot; põhitegevuse kulud 6 968 808 eurot;
investeerimistegevus – 119 171 eurot;
finantseerimistegevus - 194 856 eurot ja
likviidsete varade muutus - 615 053 eurot.
Otsustati seada valla kasuks avalikes
huvides tähtajatu sundvaldus kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehitamiseks ja
majandamiseks Tartu maakonnas, Kastre
vallas, Issaku külas asuvale Tambeti kinnistule (91501:001:0089). Koormatava maaala suurus on 2493 m2. Kinnistule seatud
tähtajatu sundvalduse kohaselt on Kastre
vallal õigus teostada kõiki töid, mis on
vajalikud kergliiklustee ja tänavavalgustuse
ehitamiseks, kasutamiseks, korrashoiuks,
ümberehitamiseks ja lammutamiseks.
Muudeti osaliselt kehtetuks Haaslava
Vallavolikogu 25.05.2000.a otsus nr 30
„Vaba põllumajandus- või metsamaa erastamise taotlejate nimekirja kinnitamine“.
Muutmise tingis asjaolu, et erastaja ei
vastanud nõuetele, mis on kehtestatud
vaba põllumajandusmaa erastajale. Otsus
tunnistati kehtetuks maatüki nr 8 osas.
Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks Kastre valla
omandis olev Issaku tee kinnistu ehitatava

maakaabelliini osas, koormatava ala pindala on 41 m2. Isiklik kasutusõigus seatakse
tähtajatult, selle sisuks on õigus rajada ja
omandada kinnistul maatükiga püsivalt
ühendatud tehnorajatist (maakaabelliin)
ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud
tehnorajatise ehitamiseks, remontimiseks,
korrashoiuks ja hooldamiseks. Isikliku
kasutusõiguse seadmisega seotud kulud
tasub isikliku kasutusõiguse taotleja.
Muudeti
Kastre
Vallavolikogu
19.12.2017 määrust nr 8 “Matusetoetuse
maksmise kord“ osaliselt. Määruse muutmise vajadus tulenes 01.03.2019 Vabariigi
Valitsuse 06.02.2015 määruse „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse
üksustele määratud toetusfondi vahendite
jaotamise ja kasutamise tingimused ja
kord“ muudatuste jõustumise tõttu, mis
puudutavad riigi poolt kohalikele omavalitsustele matusetoetuse maksmises
eraldatud toetuse kasutamist. Matusetoetuse regulatsiooni täiendamise eesmärgiks
on reguleerida need erandlikud olukorrad,
kui inimesel ei ole võimalik saada lähedase
matmiseks matusetoetust ühestki KOV-ist.
Otsustati vastu võtta määrus, mis
reguleerib puuetega inimeste eluaseme
füüsilist kohandamist. Perioodil 2018
– 2023 on kohalikel omavalitsustel võimalik erivajadustega inimeste eluruumide
kohandamisel taotleda toetust Euroopa
Struktuurifondide vahenditest. Euroopa
Regionaalarengu Fondi kaasabil rahastatava meetme eesmärgiks on võimaldada
puudega inimeste iseseisvat toimetulekut,
vähendada hooldajate hoolduskoormust

ja luua ebasobiva elukeskkonna tõttu
tööturult eemal olijatele eeldused osaleda
tööturul. Selleks, et nimetatud toetust
saada, ongi vajalik kohalikul omavalitsusel
kehtestada õigusakt, millega reguleeritakse
teenuse osutamise kord.
Otsustati garanteerida Kastre valla
2019. ja 2020. aasta eelarvest kuni 20%
omafinantseeringu tasumine AS Emajõe
Veevärk poolt KIK Keskkonnaprogrammi
2019 I vooru esitatava projektitaotluse
Kurepalu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi
väljaehitamiseks. Kurepalu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehituse omaosaluseks
garanteeritakse kuni 300 000 eurot.
Otsustati kinnitada rahvakohtunikukandidaadid. Avalduste esitasid kolm
inimest, kes vastasid ka kandidaatidele
esitatud nõuetele. Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks valiti Ene
Madissalu, Halja Kruus ja Rein Mardo.
Kinnitati Kastre Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaan. Revisjonikomisjoni tööplaani kohaselt kontrollitakse ja avaldatakse arvamust Kastre
valla 2018. aasta majandusaasta aruande
kohta ja antakse hinnang Kastre vallale
2018. aastal huvihariduse ja huvitegevuse
riigipoolse raha kasutamise kohta.
Võeti vastu määrus „Kastre valla tunnustamise kord“. Määrusega sätestatakse
Kastre valla vapimärgi andmine, Kastre
valla aasta sündmuse valimine, Kastre valla
aasta teo valimine ja Kastre valla aasta
vabakonna valimine.
Maire Manglus
vallasekretäri abi
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Vallavalitsuse istungitel
06.02
- olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (Leegi/
Taari)
- olmejäätmete valdajate korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks lugemine (Kalamehe)
- nõusoleku andmine vee erikasutuseks
(Lembitu, Tammevaldma k.)
- ehituslubade andmine (Kaagvere k.,
Vooru tee 2/ Sarakuste k., Jõekääru)
- lihthanke „Melliste Keskushoone ehitusprojekti ekspertiis“ korraldamine
- isikliku kasutusõiguse seadmine valla
kasuks
- tegevustoetuse maksmine (Tuleviku
Tähed)
- raha eraldamine tegevustoetuseks
(MTÜ Mäksa Kolhoos)
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
- tugiisikuteenuse määramine
- tugiisikuteenuse osutamise lepingu
lõpetamine
- koduteenuste osutamise lepingu lõpetamine
- tugiisikuteenuse osutamisega seonduvate vormide kinnitamine

22.02
- hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni moodustamine ja koosseisu
kinnitamine ning kohaliku omavalistuse
eelistatud sihtrühma ja valdkonna prioriteetsuse mitte määramine

- Kurepalu külas asuva Mõraoja vkt 7
katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
- Haaslava Vallavalitsuse 05.09.2007
korralduse nr 187 muutmine
- Tammevaldma külas asuva Assi katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- raha eraldamine laulu- ja tantsupeo
protsessis osalevatele kollektiivijuhtidele
- lihthanke „Melliste keskusehoone
ehitusprojekt“ ekspertiisi teostamine
tulemuste kinnitamine
- huvihariduse ning huvitegevuse toetamisest keeldumine
- huvihariduse ning huvitegevuse toetamine vallaeelarvest
- päevahoiuteenusele suunamine
- koduteenuste osutamise lepingu lõpetamine
- sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
- tugiisikuteenuse määramine
- koduteenusest loobumine
- täisealisele isikule hooldaja määramine,
hooldajatoetuse määramine ja maksmine
- hooldaja määramise ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamine
- puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramine
- Sassitalu maaüksusel üksikelamu
ehitamiseks projekteerimistingimuste
kinnitamine
- ehitusloa andmine (Hammaste küla,
Nurga)

Kaasava eelarve
hääletuse võitis Võnnu
madalseikluspark
Perioodil 11-25. veebruar 2019.a toimus
Kastre valla kaasavasse eelarvesse tehtud ettepanekute rahvahääletus. Rahvahääletusel osales
135 Kastre valla elanikku, kelle eelistuse sai 58
häälega ettepanek rajada Võnnu Keskkooli juurde
madalseikluspark, teisena leidis 30 inimese pooleheoiu Roiu puhkepargi rajamise idee, kolmandana toetati Kastre valla koolide ühisprojekti 26
häälega, Lennundusmuuseumi peatrepi rajamist
toetas 16 ja Kurepalu välijõusaali 5 hääletanut.
Edasi korraldab Kastre Vallavalitsus koostöös
enim hääli saanud ettepaneku esitajaga Võnnu
madalseikluspargi idee täpsustamise, projekteerimise, viib läbi vajalikud hanked ning madalseikluspargi rajamise kooli lähedal asuvasse
parkmetsa.
Mart Keerutaja,
arendusspetsialist

- ehitusloa andmine (Roiu alevik, Männiku)
- kasutusloaandmine (Tammevaldma
küla, Agrokeskuse vkt 2)
- kasutuslubade andmine (Haaslava küla
Papli tee 1, Kurepalu küla Robi ja Mõra
küla Tuigo tee 17)

28.02
- Issaku külas asuva Alliku katastriüksuse
jagamisel kohanimede, koha-aadresside
ja sihtotstarvete määramine
- katastriüksuste kohanimede, kohaaadresside ja sihtotstarvete määramine
- kasutuslubade andmine (Haaslava k.,
Hõbepaju tee 5/ Metsanurga k., Albre ja
Künka/ Mõra k., Tuigo tee 2)
- enampakkumise tulemuse kinnitamine
(Suure-Südame krt nr 4)
- huvihariduse ning huvitegevuse toetamine vallaeelarvest
- huvihariduse ning huvitegevuse toetamisest keeldumine
- raha eraldamine tegevustoetuseks
- avalduse rahuldamata jätmine (sotsiaal)
- koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu
rahastamine
- halduslepingu sõlmimine
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
- sünnitoetuse maksmine erandkorras
- muud küsimused (kooskõlastus Lennupäevad, Peipsimaa toidutänava taotlus).
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Mis on madalseikluspark?
Madalseikluspark on oma iseloomult suurte seiklusparkide kohandatud mudel. Platvormid (12 platvormi
ja 11 seikluslikku elementi) on madalamal, millega luuakse turvalisem
keskkond. Elemendid, millede sees
näiteks laskumine, liikuvatel palkidel
astumine, võrgus kõnd, on kõik analoogsed. Suurem erinevus on see, et
puudub vajadus rakmete rentimiseks
ning pidevaks instruktorite poolseks
juhendamiseks. Nii on võimalus
kasutada seiklusparki kasvõi ööpäevaringselt - oma kodu lähedal aktiivselt ja põnevalt aega veetes. Kindlasti
on kasulik kasutada seikluspargi radu
treeningutel ja iseseisvaks tasakaalu
ja süvalihaste arendamiseks.
Valdek Rohtma,
Võnnu Keskkooli direktor

Madalseikluspark Kõrvemaal. Foto: erakogu
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Milliseks kujunes 2019. aasta vallaeelarve
Kastre valla 2019. aasta eelarve
on koostatud tekkepõhiselt. Eelarve
koostamise aluseks on Kastre valla
põhimäärus, kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus.
Põhitegevuse tulud
2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse tulud 7 740 321
eurot.
• Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud (füüsilise
isiku tulumaks ja maamaks), mis
moodustavad põhitegevuse tuludest
58,02%. Kokku planeeritud maksutulude laekumist summas 4 491 095
eurot, sh tulumaks 4 306 095 eurot
ja maamaks 185 000 eurot. Tulumaks moodustab maksutuludest
95,55% ja maamaks 4,12%. Eelarves planeeritakse füüsilise isiku
tulumaksu laekumise suurenemist
10% võrra, võrreldes 2018. aasta
laekumisega.
• Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 286 216 eurot, mis
moodustab põhitegevuse tuludest
3,7%. Kaupade, teenuste müügist
laekuv tulu on seotud peamiselt
valla munitsipaalasutuste (kultuuriasutused, haridusasutused) tegevusega – kohamaksud, rendid-üürid,
arvlemised teiste kohalike omavalitsustega. Samasse tulu liigi gruppi
laekuvad ka riigilõivud jms.
• Saadavad toetused moodustavad
eelarve
põhitegevuse
tuludest
37,09%, kokku planeeritud 2 870
656 eurot. Kajastatakse riigipoolsed toetused, sh tasandusfond ja
toetusfond (hariduskulude toetus,
toimetulekutoetus,
huvihariduse
ja -tegevuse toetus, matusetoetus,
asendus-ja
järelhooldusteenuse
toetus, toetus teede korrashoiuks),
lisaks sihtotstarbelised toetused.
• Muud tulud (keskkonnatasud jms)
summas kokku 92 354 eurot moodustavad põhitegevuse tuludest
1,19%.
Põhitegevuse kulud
2019. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 6 968
808 eurot. Põhitegevuse kulud
jagunevad antavateks toetusteks
ja muudeks tegevuskuludeks.

Antavad toetused on 2019. aasta
eelarvesse planeeritud summas 434
616 eurot.
Sotsiaalvaldkonda
toetatakse
summas 306 440 eurot; vaba aega,
kultuuri, religiooni summas 38 500
eurot; elamu- ja kommunaalmajandust
summas 60 000 eurot; majandust summas 3 000 eurot; turvalisust summas 2
000 eurot; üldiseid valitsussektori teenuseid summas 24 676 eurot. Antavad
toetused moodustavad põhitegevuse
kuludest 6,49%.
Muud tegevuskulud on planeeritud summas 6 479 370 eurot, millest
personalikulud moodustavad 57,7%,
majandamiskulud 40,17% ja muud
kulud 2,13%. Muud tegevuskulud
moodustavad 93,7% kogu põhitegevuse kuludest.
Põhitegevuse kulud jaotuvad
eelarves valdkondade lõikes
järgmiselt:
• Üldised valitsussektori teenused
– valdkonna eelarve kokku 710 525
eurot. Siin on kavandatud halduskulud omavalitsusorganite – Kastre
vallavolikogu ja Kastre vallavalitsuse
kui ametiasutuste tegevuseks, eelarve reservfond, valla arengukava ja
muude dokumentide koostamisega
seotud kulud ning omavalitsusliitude liikmemaksud.
• Avalik kord ja julgeolek – valdkonna eelarve kokku 6 350 eurot.
Tegevusala eelarvest toetatakse
Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi
tegevustoetusega. Lisaks on kuludesse arvestatud Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi hoone kulud.
• Majandus - valdkonna eelarve
kokku 305 665 eurot. Ehitus- ja
maaspetsialisti personali- ja nende
tööga seotud majandamiskulud,
vallateede ja tänavate hooldus ja
jooksev remont, valla bussiliikluse
toimimisega seotud kulud, kauplusauto tegevustoetus.
• Keskkonnakaitse – valdkonna
eelarve kokku 166 628 eurot.
Kajastatakse valla jäätmekäitluse
korraldamisega
seotud
kulud,
avalike haljasalade korrastamise- ja
hoolduskulud, sh lumetõrje, jäätmehalduse mooduli rent.
• Elamu- ja kommunaalmajandus
– valdkonna eelarve kokku 230 104

•

•

•

•

eurot. Kajastatakse keskkonnaspetsialisti, kalmistuvahtide, majandustööliste töötasud ja töövõtulepingu
alusel makstavad tasud. Lisaks
tänavavalgustuse elektrikulud ja
muud tänavavalgustusega seotud
kulud, hajaasustuse veeprogramm,
kalmistute korrashoiu kulud, lemmikloomade püüdmise ja varjupaigas hoidmise kulud.
Tervishoid – valdkonna eelarve
kokku 14 170 eurot. Ettenähtud
Roiul asuva meditsiinikeskuse
(apteek, perearst ja hambaravi) ja
Melliste meditsiinikeskuse ruumide
ülalpidamiskuludeks. Lisaks hüvitis
Võnnu perearstile summas 400
eurot ravikindlustuseta isikute vastuvõtuks.
Vabaaeg, kultuur ja religioon –
valdkonna eelarve kokku 590 721
eurot. Kajastatakse toetused mittetulundusühingutele, seltsingutele,
kogudustele; tegevuskulud spordija vabaaja ürituste ning kultuuriürituste läbiviimiseks, noortekeskuste
tegevuskulud, raamatukogude tegevuskulud, kultuurimaja ja seltsimaja
tegevuskulud, vallalehe trükkimise
ja laialikande kulud.
Haridus – valdkonna eelarve kokku
4 158 290 eurot. Kajastatakse lasteaedade (3 tk) tegevuskulud, koolide
(1 põhikool, 1 algkool ja 1 gümnaasium) tegevuskulud, kohatasud koolides ja lasteaedades (teiste valdade,
linnade koolides käivate Kastre
valla laste eest makstav kohatasu),
õpilasveo dotatsioonid, koolitoidu
kulud.
Sotsiaalne kaitse – valdkonna
eelarve kokku 786 356 eurot.
Kajastatakse sotsiaalosakonna personali- ja majandamiskulud; ostetud
hooldekodu teenused, asendus- ja
järelhooldusteenus, toetused puuetega inimestele, eakatele inimestele,
peredele.

Investeerimistegevus
Investeeringutulud koosnevad:
• Põhivara soetuseks saadavast
sihtfinantseerimisest
kokku
summas 1 962 202 eurot;
• Rahandusministeeriumilt
ühinemistoetuse III osa väljamakse 226
200 eurot;
• Rahandusministeeriumilt
Võn-
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•
•
•
•

•

•

•
•

nu-Hammaste kergliiklustee ja
Võnnu Karja tee ehituseks 526 960
eurot;
Kultuuriministeeriumilt Vooremäe
vaatetorni, laskumisnõlva ehituseks
40 000 eurot;
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt Hooldekodu Härmalõng Võnnu
kodu renoveerimiseks 84 580 eurot;
SA-lt Innove Kastre Sotsiaalteenuste Keskuse rajamiseks 53 000
eurot;
PRIA-lt Võnnu Laulukaare renoveerimiseks 21 462 eurot ja Melliste
Keskushoone rajamiseks 190 000
eurot,
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt Võnnu keskkooli söökla ja
köögi remonditööde 2018. a kulude
katteks 120 000 eurot;
Rahandusministeeriumilt riigieelarve investreeringutoetus Kastre
lasteaia ehituseks summas 700 000
eurot.
Hoiuste intressid summas 170
eurot
Põhivara müük summas 20 000
eurot

Investeeringukulud koosnevad:
• Intressikulud: Laenu intresside
tasumine 18 500 eurot

• Põhivara soetatakse summas
3 155 582 eurot. Suurimad investeeringuobjektid on:
• Melliste keskusehoone projekteerimine ja ehitus 590 000 eurot;
• Kaasava eelarve objekt 20 000 eurot;
• Vallateede pindamine ja remont 150
000 eurot;
• Melliste - Poka kergliiklustee lõik
30 000 eurot;
• Võnnu - Karja tee 145 920 eurot;
• Hammaste-Võnnu
kergliiklustee
465 000 eurot;
• Aardlapalu kergliiklustee 226 200
eurot;
• Järvede puhastamine 20 000 eurot;
• Tänavavalgustuse
rekonstrueerimine 15000 eurot;
• Melliste kortermajade piirkonna
tsentraalkütte rajamine 40 000
eurot;
• Veemajanduse
investeeringud
150 000 eurot;
• Vooremäe vaatetorni, laskumisnõlva ja sildade ehitus 80 000 eurot;
• Võnnu laulukaar 26 462 eurot;
• Sillaotsa kooli lasteaia tualettruumine renoveerimine 50 000;
• Kastre valla lasteaia ehitus Haaslava
külas 700 000 eurot;
• Sillaotsa kooli köögi remont ja hoone
garniisi vahetus 45 000 eurot,

• Melliste Algkooli lasteaia ventilatsioonisüsteemi väljavahetus ja
arvutivõrgu
• kaasajastamine 60 000 eurot;
• Võnnu keskkooli fuajee ja arvutivõrgu renoveerimine 55 000 eurot;
• Hooldekodu Härmalõng Võnnu
kodu renoveerimine 200 000 eurot;
• Kastre Sotsiaalteenuste Keskuse
renoveerimine 77 000 eurot.
Finantseerimistegevus
Finantseerimistegevuse
eelarveosas on kajastatud laenude tagasimaksed kokku summas 194 856 eurot.
• Valla omafinantseerimisvõime
ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 771 513
eurot, mis suunatakse investeerimistegevusse.
• Eelarve järgi on oodatav netovõlakoormus 2019. a lõpuks 13,52%.
• Likviidsete varade jääk (sularaha
ja arvelduskontod) oli 31.12.2018.
a seisuga 963 596 eurot. Käesoleva
eelarveaasta lõpuks on planeeritud
nimetatud jääk summas 348 543
eurot. Likviidsete varade vähenemine summas 615 053 eurot
suunatakse investeerimis- ja finantseerimistegevusse.
Kai Pruuli, finantsjuht

2019.a hajaasustuse programmi
taotlusvooru avamine
Riigihalduse ministri 19.02.2019.a
käskkirjaga nr 1.1-4/22 kinnitati
hajaasustuse programmi taotlusvooru
avamise tähtpäevaks 11. märts 2019.a
ning taotluse esitamise tähtpäevaks 13.
mai 2019.a. Programmis osaleda soovivad elanikud saavad taotlusi esitada 2
kuu jooksul Kastre Vallavalitsusele alates
11.03 - 13.05.2019. Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste
hooneväliste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Toetust
saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas
elavad füüsilised isikud, kes vastavad
järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb
(vähemalt alates 1. jaanuarist 2019);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise
hetkel olla riiklike maksude osas
maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui
see on ajatatud.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta
6500 eurot. Programmist eraldatud
toetuseks loetakse ka viiel eelneval
(2014-2018) kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja
kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering
peab kokku moodustama vähemalt 33%
projekti kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega
esitatakse vallavalitsusele. Töid
tohib alustada alles pärast seda,
kui projekti osas on tehtud rahas-

tamisotsus ning toetuse saajaga on
sõlmitud toetusleping. Projekti ajalise
kestuse arvestus algab toetuslepingu
sõlmimisest ning projekti elluviimise aeg
on 31. oktoober 2020.
Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse
koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla kontaktisikuks määratud ametnikuga. Taotleja
peab taotluse esitamisel arvesse võtma
ka ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid
projekteerimisele ja ehitamisele.
Rohkem infot hajaasustuse programmi kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt aadressil https://www.rtk.
ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm. Nimetatud
veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid
ja muud vajalikud juhendmaterjalid.
Lisainfo keskkonnaspetsialistilt telefonil 5341 4205.
toimetus
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Detailplaneeringu algatamine Mõraoja vkt 7
Kastre Vallavalitsus otsustas 22.
veebruari 2019. a korraldusega nr 91
algatada Kurepalu külas asuva Mõraoja
vkt 7 katastriüksuse detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Kurepalu külas
ning hõlmab Mõraoja vkt 7 katastriüksust (katastritunnus 18502:001:0028,
sihtotstarve elamumaa 100%). Planeeritava ala pindala on 2544 m2.
Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) §
125 lõige 1 punkt 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav, kui
soovitakse olemasoleva hoone laiendamist üle 33 protsendi selle esialgu
kavandatud mahust. Avalduse kohaselt
kavandatakse planeeringuga olemasoleva hoone (ehitisealuse pinnaga 79

m2) suurendamist kuni 250 m2. PlanS
§ 125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu
koostamise kohustusega alal või juhul.
Haaslava valla üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on detailplaneeringu koostamine kohustuslik
üldplaneeringus esitatud elamumaa,
äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa
tähistusega maa-alade puhul. Mõraoja
vkt 7 jääb üldplaneeringus elamumaa
maa-alale. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla
üldplaneeringuga ning eelpool kirjutatule tuginedes on põhjendatud detailplaneeringu koostamise algatamine.

Detailplaneeringu eesmärgiks on seada
olemasolevale kinnistule ehitusõigus
ja arhitektuurinõuded olemasoleva
hoone ümberehitamiseks. Samuti
vaadatakse üle olemasolevad tehnovõrkude lahendused ja vajadusel näha ette
nende muutmine. Võimalike uuringute
läbiviimise vajadus detailplaneeringut
algatades puudub. Korralduse ja korralduse lisadega (sh planeeringuala
piir) on võimalik tutvuda avalikus
dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes ja Kastre valla veebilehel.
Täiendav info: Kati Kala, kati.kala@
kastre.ee, 7446521.
Kati Kala
maaspetsialist

Renoveeritud kortermaja Roiu südames
Valla peal ringi sõites, olete võibolla märganud Roiul Männi tänava
maja nr 3 kilesse pakituna ja tellingutega piiratuna. Talve lõpuks on kõne all
olev maja taas lahti pakitud ning näitab
ennast uues kuues. Uuenduskuuri taga
on Männi 3 korteriühistu toetustaotlus SA Kredexile. 36 korteriga hoone
on ehitatud 1983. aastal ning on köetav keldris oleva gaasikatlaga. Mõned
aastad tagasi vahetati välja kogu maja
küttesüsteem, mis on renoveerimisel
suureks eeliseks.
„SA KredExi toetust oli võimalik sel
ajal taotleda 15%, 25% või 40%,“ ütles
korteriühistu juhatuse liige Triinu Limbak ning lisas, „et otsustas taotlema
hakates minna täispangale ehk küsida
40% toetusraha. Ka majarahvas oli
meeldivalt koostööaldis.“
Renoveerimisega vahetati täielikult
kogu maja aknad, paigaldati soojustagastusega ventilatsioon ning soojatarbevee varustamine terves majas.
Soojustati fassaad ja katus, maja ette
paigaldati kaks LED päevavalguslampi.
Kevadel on plaanis teostada ka majaümbruse haljastustöid.
Renoveerimise maksumuseks kujunes ligi 600 000 eurot, millele lisandusid renoveerimisprojekti koostamis-

Männi 3 Roiul. Foto: toimetus

kulud, energiaauditi koostamiskulud,
tehnilise konsultandi ja ehitusjärelevalve palkamiskulud. Ehkki korteriühistul ning majaelanikel tuleb laenu
tagasi maksta järgmised 20 aastat, on
see investeering, mis vähendab sooja-

kadu, kommunaalarveid ning tõstab
kinnisvara hinda majas. Võib arvata, et
Männi 3, kus tegutseb ka muu hulgas
Roiu noortekeskus, saab eeskujuks nii
mõnelegi valla kortermajale.
toimetus
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Kultuurisündmused
16. märtsil kell 18 Priiuse seltsimajas III Kurepalu Bluus.
Peaesineja Kolumbus Kris. Pilet kohapealt 5€.
18. märtsil kell 10 Roiu päevakeskuses - käsitöö:
sünnipäevakaardid ja -ümbrikud.
21. märtsil kell 19 Priiuse seltsimajas Vana Baskini teatri
etendus „Öökuninganna“. Peaosas Helgi Sallo. Piletid hinnaga
17/15€ müügil vallamajas, Roiu päevakeskuses, Piletilevi.ee või
kohapealt enne etendust. Käigus vallabuss. Lisainfo 5229351.
24. märtsil kell 12-15 Priiuse seltsimajas pensionäride
kevadpidu. Esineb ansambel Mesipuu. Käigus bussiringid.
Osalustasu 3€.
25. märtsil kell 10 Roiu päevakeskuses – kevade alguse
tähistamine.
1. aprillil kell 10 Roiu päevakeskus - tähistame Karjalaskepäeva
nalja ja naeruga.
7. aprillil kell 11 Priiuse seltsimajas laste ja noorte lauluvõistluse
„Tartumaa laululaps 2019“ Kastre ja Kambja valla eelvoor.
8. aprillil kell 10 Roiu päevakeskuses - käsitöö.
9. aprillil kell 18 Võnnu kultuurimajas mälumängusarja 7. etapp.
9. aprillil kell 20 Võnnu kultuurimajas mängufilm „Tõde ja
Õigus“. Piletid hinnaga 5/4€ saadavalt kohapealt.
Titaklubi igal teisipäeval kell 12.30 Roiul lasteaia saalis.

Kastre valla 2018. a sündmus Tigase Karikavõistlused rallisprindis
Eelmise aasta Kastre valla parimaks
sündmuseks valitud Tigase Karikavõistlused
toimuvad alates 2012. a. Iga aastaga on
võistlused arenenud suuremaks ja toonud
juurde osalejaid üle Eesti. 2018/19 hooajal
toimus kuus etappi ja lisandus meeskondliku
arvestuse pidamine. Kõige rohkem osalejaid
oli kolmandal etapil - 88 võistlejat. Kokku
osales sel hooajal 156 erinevat võistlejat üle
Eesti ja registreerus neli meeskonda. Võisteldakse klassides: noored (kuni 16.a ), naised,
esivedu, tagavedu, nelikvedu, ATV, Quadid
ja soolo mootorrattad. ATV-d, Quadid ja
soolo mootorrattad stardivad ühisstardist ja
osa neile mõeldud rajast läheb läbi kraavi ja
metsa. Alates 2018/19 hooajast on võistlused
kooskõlastatud Eesti Autospordi Liiduga.
Võistlusvälisel ajal on võimalik harjutada sõitu
rajal. Info raja avamise ja võistluste kohta leiab
Facebookist: Tigase rallirada. Täname Tamme
Kuivatid OÜ ja TÜ Mäksa Seeme, kes on meie
kasutusse andnud põllumaad raja tegemiseks.
Peeter ja Marlene Tammoja
Melliste Racing Team
Tigase karikavõistlused. Foto: Kätlin Kadastik
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Kastre valla koolides
osanud loota, et talv ja kevad hakkavad
nii vara omavahelist võitlust pidama,
kuid 11. veebruariks planeeritud
talispordipäeva õnnestumist kõigutas
ilmataat tugevasti, kuid siiski mahtus
vahvasse esmaspäeva Suusaakadeemia
Suusabussi tegevusi igale klassile, talvist
orienteerumist, teatevõistlusi, esmaabi
töötuba kui ka osade gümnasistide
meisterdatud kevadkuuni koolimaja
valvanud sea-aasta vapiloom Paavel.
Sel korral trotsisime tujukat talveilma,
visadus viis sihile!
toimetus

Melliste
tõstjad Jõhvis
Melliste algkooli rahvastepallivõistkond. Foto: Kristel Tobreluts

19. veebruaril osalesid Kastre
valla kolme kooli 1.-3. klassi õpilased maakondlikul rahvastepalli
meistrivõistlustel Lähtel. Tüdrukutest võtsid osa Melliste ja Võnnu ning
poistest Melliste, Sillaotsa ja Võnnu õpilased, seejuures kokku osales 12 poiste
ja 8 tüdrukute võistkonda. Tüdrukute
seas sai parimana III koha Melliste
Algkooli võistkond koosseisus Kätlin
Ivandi, Desiree Hinto, Maribell Elisee
Mardisalu, Johanna-Janeli Karjane,
Maarja Jagomägi, Emili Hass, Kreeta

Lumest sea-aasta vapiloom Paavel.
Foto: Valdek Rohtma

Fischer, Sille Hani, juhendaja Kristel
Tobreluts. Poiste seast oli meie parim
2. koha saavutanud Sillaotsa kooli
võistkond koosseisus Samuel Jansen,
Miko Kiis, Paul-Markus Köörna, MarekErich Grosberg, Mairold Kaldma, Enrico
Kadakas, Martin Hallik, Nikita Šits,
Romet Uin, juhendaja Risko Nuuma.
Sillaotsa Koolis, nagu koolides
üle Eesti, tähistati pidulikult vabariigi aastapäeva. Õpilased valmistasid
suupisted bankett jaoks ning üheskoos
sai kaetud tõeline pidulaud. Lisaks
käisid külas kaitseväelased Kuperjanovi
jalaväepataljonist, kes tutvustasid oma
varustust ning organiseerisid lastele
põneva autosõidu. Kultuuripädevuse
kuu raames käis külas Mai Aasjõe, kes
oli MTÜ Mondo vabatahtlik Ghanas,
Kongo külas, kelle põnevad pildid koolist ja sealsest eluolust avardasid silmaringi. Sillaotsa Kooli tegemistega saab
ennast jooksvalt kursis hoida nende
Facebooki lehe kaudu.
Võnnu Keskkoolis võimaldas
pikk talv suusalusti tekitada aina
rohkemates õpilastes ja loodetavasti ka lastevanemate seas. Kool
alustas suusapargi rajamist ning koostöös Vooremäe suusaradade rajameistriga sai päris oma suusaring ka kooli
staadioni ja parkmetsa ümber. Ei oleks

Selle aasta Jõhvi Valla lahtistest
noorte meistrivõistlustest tõstmises
võtsid osa ka meie noored tõstjad ja
edukalt. Neidude kehakaalus kuni 49
kg tuli võitjaks Loore-Lii Aviste. Rebimises sai ta esmalt sirgetele kätele
26 kg ja teisel katsel uueks isiklikuks
rekordiks 29 kg. Kolmas katse raskusega 30 kg ebaõnnestus. Tõukamist
alustas ta edukalt raskusega 35 kg.
Teiseks katseks tellis ta kangile uue
isikliku rekordi 39 kg, kuid raskust
pea kohal fikseerida ei õnnestunud.
Kolmandaks katseks sai kangile lisatud veel üks kilogramm ja raskus 40
kg kerkis ka määruste päraselt pea
kohale. Ka kogusumma 69 kg on uus
isiklik rekord. Kehakaalus üle 64 kg oli
kindel võitja Johanna Haljasorg. Rebimises sai ta esmalt sirgetele kätele
50 kg, teisel katsel uueks Tartumaa
noorte, juunioride ja täiskasvanute
rekordiks 56 kg ja kolmandal katsel
ka 58 kg. Tõukamises tuli seekord leppida tulemusega 67 kg ja kogusummas
125 kg-ga.
Poiste kehakaalus kuni 39 kg sai
Andre Uibo kirja kõik kuus katset
ja tulemusega 31 (14+17) kg sai III
koha. Kogusummas parandas Andre
isiklikku rekordit 5 kilogrammi võrra.
Kehakaalus üle 73 kg sai V koha Markus Ivandi 54 (23+31) kg-ga. Ka tema
realiseeris kõik kuus katset ja parandas isiklikku rekordit kogusummas 7
kilogrammi võrra.
Viktor Korobov, tõstetreener
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Sõbrakuu noortekeskustes
Veebruarikuu oli Võnnu noortekeskuses nii lastel kui
täiskasvanutel haigusterohke. Sellest hoolimata on toimunud kõik ringitegevused: seiklusring, palliring, draamaringid, inkaklubi. 14.02 sai maha peetud ka korralik sõbrapäeva
disko, mille sarnaseid hakkame kindlasti veel korraldama.
Roiu noortekeskuses oli veebruar sõbrakuu. Meisterdati
küünlaid, sõbrapäevakaarte, volditi salvrätist südameid ja
küpsetati lehttaignast koogikesi. Noored korraldasid Priiuse
Seltsimajas sõbrapäeva disko. Seiklusringis mängiti luurekat
ja tehti terve hunnik vibusid. Lisandus kaks uut ringi: kitarriring, mida juhendab Peeter Prints ja palliring, mille juhendajaks on Lauri Teppo. Märtsis on tulemas seiklusringiga matk
Emajõe Suursoos, orienteerumine ja palju muud põnevat.
Roiu noortekeskus osaleb noortega KOV koostööprojektis
“Magic in Your Hands”. Esimene noortekohtumine toimus
juba 01.03 - 02.03 Tartumaa tervisespordikeskuses Elvas.
Tegemist on põneva projektiga, kus osalevad Kastre, Kambja
ja Põlva valla noored. Projekti raames korraldatakse noortele
koolitusprogramm, kus noored saavad ise välja mõelda ning
ellu viia toredaid ideid. Inspiratsiooni noortele annab Harald
Lepisk. Projekt kestab poolteist aastat ja tulemusena valmib
projektimeeskonna poolt õpetus teistele noortele “Magic in
Your Hands”, kus on etapiliselt kirjas konkreetsed sammud
idee leidmisel ja elluviimisel. Kui mõni noor soovib veel
osaleda, andke märku Roiu Noortekeskuse noorsootöötajale.
Melliste Noortekeskust külastas veebruaris Puiga
noortekeskus Võrumaalt. Koos veedeti tegus päev, mängides
erinevaid mänge ning küpsetades muffineid ja pirukaid. Seiklusringis valmisid vinged vibud ning pagarite seltskond õppis
ricotta-vastlakukleid tegema.

Malevlased otsivad
tööd
Kui Sul on vaja suvel juurde töökäsi ning soovid
panustada noorte esmaste töökogemuste saamisesse ning tööharjumuse kasvatamisse, siis on
õige valik malevlaste palkamine! Kastre vald otsib
vahvaid tööandjaid, kes hoolivad noorte tööhõive
suurendamisest ning soovivad sisustada nende
koolivälist aega õpetades hindama tööd ja väärtustama enda teenitud raha. Alaealisele sobilikud
tööd on põllumajandustööd (peenarde rohimine,
aiasaaduste korjamine), puhastus- ja koristustööd,
haljastustööd kui ka kaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd. Kui suve saabudes suureneb ettevõtte tööde maht, mille teostamiseks olete
valmis võtma appi malevlasi, siis andke meile sellest
teada ning räägime kõigest täpsemalt!
Kaisa Vahtla
huviharidus – ja noorsootööspetsialist
+372 53043073
kaisa.vahtla@kastre.ee

Seiklusringis valmistatud vibud. Foto: Lauri Teppo

Leia noortekeskused ka Facebookis:
Võnnu Noortekeskus
https://www.facebook.com/vonnu.noortekeskus.9
Roiu Noortekeskus
https://www.facebook.com/roiunoortekeskus/
Melliste Noortekeskus
https://www.facebook.com/MellisteNoortekeskus/
Kastre valla noorsootöötajad

Melliste Algkool-Lasteaias
toimus Tartumaa
5. klasside ajalooviktoriin
Igal aastal märtsi alguses
saavad Tartumaa 5. klasside
õpilased näidata oma teadmisi
Eesti ajaloost. Küsitakse Eesti
vabariigi sünniloo, taasiseseisvumise ja Vabadussõja
kohta. Samuti saavad õpilased
näidata, kui palju on nad kursis Eesti Vabariigi sünniaastapäeva tähistamisega tänapäeva
Eestis - küsitakse presidendi
vastuvõtuga seotut ja ajalehtedes veebruarikuu numbrites
käsitletud teemade kohta. Sel
aastal osales 20 võistkonda 14
erinevast koolist 76 õpilasega.
Meie koolil oli au võõrustada
viktoriinil osalejaid, sest Mel-

liste Algkooli 5. klass saavutas
eelmisel aastal esikoha. Võistlus oli pingeline ja kokkuvõttes
jagunesid kohad järgmiselt: 1.
Rõngu Kk, 2. Elva G ja 3. koht
kuulus Lähte G, Ülenurme G
ja Konguta kooli võistkonnale.
Meie kooli võistkonnas osalesid Hardi Ernits, Hanna-Liisa
Mat ja Getter Vetemäe. Palju
õnne võitjatele ning kohtume
uuel aastal Rõngus! Täname
kõiki osavõtjaid!
Sirje Jugaste
Melliste Algkool-Lasteia
õpetaja
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Saksa Riigipäeva delegatsioon käis Mäksal
Meie praegust koduvalda on erinevate aegade jooksul külastanud paljud
tähtsad tegelased. Pisut enam kui 100
aastat tagasi, 1918. aasta suvel käisid
Mäksal Saksa Riigipäeva saadikud. Nii
esinduslikku seltskonda korraga ei ole
Kastre vallas varem ega hiljem viibinud.
Tartu saksakeelne ajaleht „Dorpater
Zeitung“ 29. mai 1918, rubriigis „Dorpater Stadtchronik“ (leheloo pani eesti
keelde ümber Kirjandusmuuseumi arhiiviraamatukogu vanembibliograaf Kaie
Oks): „Dorpatil oli eile rõõm tervitada
kaheksat Riigipäeva saadikut.
Esmaspäeval, 26. mai õhtul saabusid
siia ja leidsid peavarju hotellis „London“
härrad Saksa Riigipäeva (Reichsdag)
saadikud - põllumees Fegter, valitsusnõunik Kreth, vabrikuomanik Krings,
õigusteaduste doktor Laszewski, õigusteaduste doktor Bärwinckel, meditsiinidoktor Becker, maanõunik von Halem
ja rahukohtunik Emminger. Kahjuks oli
advokaat Fehrenbach sunnitud viimasel
hetkel reisist loobuma.
Härrased reisisid Berliinist Riiga, kus
nad öö magamisvagunis veetsid ning siis
varahommikul läbi vana Dünastadti mis
neile kõigile suurepärase mulje jättis,
sõitu meie poole jätkasid. Juba kell
pool kümme kogunesid härrad saadikud
Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise
Sotsieteedi saali, kus neid ja ka sinna
kogunenud ohvitsere tervitas selle
organisatsiooni president Erich von
Oettinger, kes andis põgusa ülevaate
maa põllumajanduslikust arengust ja
suhetest. Ettekanne omakorda andis
tõuke paljudeks küsimusteks, millele
härra president ja ka teised kohal viibivad
härrad vastasid. Aktiivne diskussioon
aitas kaasa meie maa olude paremale ja
sügavamale mõistmisele.
Kolmveerand kaksteist tegid härrad
saadikud härra kapten Leonhardi ja mõne
kohalikke olusid tundva Dorpati elaniku
seltsis pikema ringkäigu linnas. Tee viis
mõõda Alma Materist, üle värskes mairoheluses toretseva Toomemäe, kus vana
Toomkiriku varemete lagunemine koleda
veetorni tõttu meie külalistele lausa
kananaha ihule tõi. Karl Ernst von Baeri
ausammas ja ilus vaade oma aedade ehtes
olevale armsale ja hubasele linnale olid
siiski üsna muljetavaldavad. Saadikud
kinnitasid ka omalt poolt meie lugejatele
juba tuttava professor Wilamowitz-Moellendorfi südantsoojendavat hinnangut
Dorpati, kui tõelise ülikoolilinna võlule.

Siis mindi üle raekoja platsi kivisillale,
kust saadikuid lausa rabas hingemattev
vaade jõele, edasi lihaturule, mille hetkel
väga rikkalik väljapanek neid väga huvitas ja seejärel läbi tüüpilise eesti-vene
kaubahoovi tagasi hotelli.
Pärast väikest puhkust toimus pool
kaks tutvustus Saksa Käsitööliste Ühingus, kus hulk saksa ja ka mõned eesti
härrad rõõmuga oma külalisi vastu võtsid. Tänu köitvale vestlusele möödusid
poolteist tundi hea toidu ja ehtsa Moseli
veiniga nagu lennates. Kell kolm suunduti Emajõele ja tehti heledas päikesepaistes reis aurikul piki jõge mööda hästi
väljaarendatud mõisaid nagu Haaslava,
Luunja, Kaagvere kuni Mäksa mõisani
välja. Mäksal tegi aurulaev peatuse.
Maabumispaigas tervitas külalisi,
neid võis kokku olla 45 inimese ümber,
mõisaomanik härra Aleksander Jacob
Otto von Essen ja kutsus kõiki enda
poole tassile kohvile. Mugavas kodus,
mis oli ere näide vanast Liivimaa mõisaelust, veetsid härrased elavalt vesteldes
pool tunnikest, et siis pärast vabas õhus
mõned fotograafilised ülesvõtted teha ja
jälle Tartu poole sõita, kuna nad olid kella
kaheksaks härra hertsog von Kirchbachi
juurde õhtusöögile kutsutud. Tuul oli
vaibunud ja ilm oli muutunud soojemaks.
Tass sooja teed pardal aitas hoida reibast
meeleolu.
Nii möödusid poolteist tagasisõidutundi elavalt mõtteid vahetades kiiresti
ja ehtsa kahetsusega lahkusime me oma
austusväärsetest sõpradest. Need suundusid hertsog Kirchbachi poole, et siis
seejärel õhtul Tallinna poole teele asuda.
Sealt mindi edasi Narva ja siis tagasi
Riiga, kus oli plaan veeta poolteist päeva,
enne kui härrad Berliini naasevad, et
osaleda eesootaval riigipäeva istungil. Me
soovime, et nad pöörduksid koju meeldivate muljetega meie linnast ja oleksid
meie soovide sõnaosavad edastajad.“
Tartut ja Mäksa mõisat külastanud
Riigipäeva saadikud olid: Jan Martens
Fegter (1852-1931), põllumees, 19081918 Riigipäeva saadik (Ida-Friisimaalt),
1921-1926 ja 1928-1933 Preisimaa
Riiginõukogu liige. Hermann Kreth
(1860-1932), valitsusnõunik, 1903-1918
Riigipäeva saadik, Berliini Spirituszentrale (alkoholi kartell) direktor, Weimari
vabariigis maksureformide läbiviija.
Michael Krings (1861-1939), ärimees,
vabrikuomanik, 1912-1918 Riigipäeva
saadik (Koblenz). Stefan Laszewski,

poolakas, (1862-1924) Dr. jur., advokaat,
1911-1918 Riigipäeva saadik, 1919-1920
Pommeri (Toruni) kuberner, 1922-1924
Poola Riigikohtu liige.
Felix Bärwinckel (1864-1927) Dr.
jur., salanõunik, maanõunik, 1903-1918
Riigipäeva saadik.
Johann Becker (1869-1951) Dr. med.,
sanitaarnõunik, 1914-1918 ja 1924 Riigipäeva saadik, Hesseni liidumaa Punase
Risti esimees. Gustav Adolf von Halem
(1870-1932), maanõunik, õuemarssal,
1912-1918 Riigipäeva saadik. Erich
Emminger, (1880-1951) rahukohtunik,
1913-1933 Riigipäeva saadik, 1923-1924
Weimari Vabariigi (tollal Saksa riigi
ametlik nimetus) justiitsminister, Bayeri
Ülemkohtu liige.
Tartus
õhtusöögi
korraldanud
Kirchbach ei olnud mitte hertsog vaid
krahv. Kindral-oberst Günther Emanuel
Graf von Kirchbach (1850-1925), kes oli
detsember 1917 - august 1918 Saksa 8.
armee juhataja, tuli Riia peakorterist
Tartusse kõrgeid külalisi tervitama ja
kostitas neid kohalikus Saksa vägede
staabihoones õhtusöögiga. Saksa Riigipäeva saadikute külaskäigust kirjutati ka
eestikeelses lehes.
„Postimees“ 30. mai 1918: „Saksa
riigipäeva saadikud on meie linnas käinud. Nagu kohalik Saksa leht teatab, on
saadikud esmaspäeva hommikul, mil nad
Tartu jõudsid, Liivimaa mõisnikkude Sotsieteedis käinud, kus Sotsieteedi president von Oettingen meie majanduslikest
oludest pikema kõne on pidanud. Selle
peale on saadikud linnas ja Toomemäel
kõndimas käinud ja pärast Saksa Käsitööliste Seltsis viibinud, kus neile väike
pidusöök olnud korraldatud. Pärastlõunal on saadikud Mäksa mõisa jõudnud,
kuhu von Essen on neid kutsunud. Õhtul
olnud külalistele armee ülemkomandos
pidulik õhtusöök korraldatud. Järgmisel
päeval on saadikud Tallinna sõitnud,
kust nad edasi Narva, sealt Riiga ja tagasi
Saksamaale sõidavad.“
Võimalik, et parlamendisaadikute
Eestis käimine oli seotud Eesti-, Liivi – ja
Kuramaa Saksa rüütelkondade plaani ja
sooviga luua Eestis ja Lätis Balti Hertsogiriik. Sakste kaval plaan jäi aga ellu
viimata ja poole aasta pärast tegutses
siinmail Eesti Vabariik.
Taivo Kirm
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LUSTRE ja Luunja Aidateater käisid Ameerikas
oma kodukanti esindamas
Kahe valla kapell LUSTRE sündis
2018. a veebruaris EV100 sündmuste
tuules. Kastre ja Luunja valla rahvamuusikasõbrad tulid esialgsete plaanide
kohaselt kokku vaid selleks, et esineda
augustis toimuval Luunja Rooosipäeval.
Kapelli sai kutsutud ka mõned muusikahuvilised kooliõpilased ning esialgu
nimetasime end huumoriga pooleks
„projekti- ja õppekappelliks“. Kuid nagu
ikka elus, selgus, et juhus oli õnnelikkoos musitseerimine klappis hästi ja
esinema hakati kutsuma mujalegi. Täna
mängivad kapellis Raul Roosiväli, Kalle
Vassila, Inga Kiudorf, Jasmin Saar, Ruth
Ladva, Hanna Brett Hiiob, Kaarel Kiiver
ja Iiri Saar.
Luunja Roosipäeva esinemise salvestusi eelmise aasta augustis juhtus
nägema Ameerikas elav eestlanna, kes
küsis, kas me ei sooviks tulla väliseestlastele esinema ja sellest hetkest hakkasid sündmused arenema. LUSTRE pani
koos Luunja Aidateatriga kokku kultuuriprogrammi ning septembris saabusid
ametlikud kutsed tulla EV101 tähistamise raames esinema 23.02.19 Chicago
Eesti Majja ja 02.03.19 Lakewoodi Eesti
Majja.
Kollektiivid asusid otsima toetajaid
ja sponsoreid ning läbi viima tuluetendusi ja –simmaneid, et taolise suure
grupiga üle suure vee sõita. Iganädalased proovid, repertuaari lihvimine ning
sekka esinemised, et laval hästi kokku
kõlada, oli pingutav, aga ka rõõmupakkuv aeg.
Ameerikas tuli esitamisele kultuuriprogramm, mis koosnes Peep Pedmansoni kirjutatud monoetendusest „Lonni
lood lombi taga“ (lavastaja Astrid Hallik,
muusikaline kujundaja Raul Roosiväli,
laval Iiri Saar) ning sellele järgnenud
rahvalikust simmanist LUSTRE seltsis.
Kohalikud eestlased Ameerikas olid
ülimalt külalislahked, tutvustasid oma
elu-olu, pakkusid meile majutust ja
toitlustust. Kuna õnnelik juhus meid
juba nii kaugele viis, siis liikusime
ringi ja kogusime muljeid ka omal käel.
Väliseestlaste huvi tegeliku eesti elu
vastu oli suur eriti parajasti käimas
oleavate riigikogu valimiste tõttu, aga
loomulikult otsiti ka võimalikke Eestiga
seonduvaid ühiseid mälestusi ja tutvusi.
Vestluste käigus juhtus loomulikult
sedagi, et maailm osutus tibatillukeks
ja tuttavate ring sai jutu käigus kokku

Luunja Aidateatri monoetendus Lonni lood lombi taga. Foto Ruth Ladva

viidud. Meie kultuuriprogrammi lõppedes jätkusid emotsionaalsed õhtud
rahvalike ja isamaaliste lauludega.
Selgus, et neil on kodueestist tulijatega
väga erinevaid kogemusi olnud ja oldi
erakordselt rõõmsad selle üle, et meie
toodud kultuuriprogramm oli südamlik,
aus ja kodune ning me ei käitunud nagu
staarid. Kuna meie esinemised toimusid
EV101 sündmuste raames, siis oli meil
võimalus kohtuda ka sealste eestluse
eestvedajatega. Meie kohaloleku ladusa
kulgemise eest kandsid hoolt Eesti
Majade juhid Ingrid Sootla-Tibar, Eero
Pikkat , Helica DeShaw ja Raivo Reinup
ning Chicago piirkonda tutvustas meile
Siim Sööt, Eesti Vabariigi aukonsul
Chicagos.
Tänaseks on kahe valla kapell
LUSTRE ja Luunja Aidateater USA-st

tagasi soojade tervitustega, et meie
valdadel ikka kenasti läheks ning
rahvamuusika ja teatri tegemine jätkuvalt au sees püsiks. Kahe valla kapell
LUSTRE ja Luunja Aidateater soovivad
südamest tänada kõiki toetajaid, kes
sellise suurepärase kultuurireisi toimumisele kaasa aitasid tegevustoetustena,
stipendiumina, sponsorluse korras,
tuluõhtutel annetades või muul moel
energia ja ressursiga panustades! Kastre
valla toetajad: Kastre Vallavalitsus,
Võnnu Kultuurimaja, OÜ E-Truck, OÜ
Kopamehed, OÜ Armanda, OÜ Kiired
Kolijad, MTÜ Häämiil, Ülle Seire, Üllar
Lepik.
LUSTRE ja Luunja Aidateatri nimel
Raul Roosiväli Kastre vallast
Iiri Saar Luunja vallast
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Sünnid:

KARL KASPAR LAUR		
HERMAN BAŠKIROV		
FRED TOMUSK		
CHRISTHIAN-ALEXEI ARUOJA		
HEDON TÕNISSON		

01.02.2019
06.02.2019
11.02.2019
11.02.2019
26.02.2019

()

Mälestame
VAIDO KROON 12.01.1965 – 19.02.2019
ALLA VAHASTE 14.10.1929 – 20.02.2019
SALME SUMER 19.06.1931 – 25.02.2019
LILLI KIRBER 27.11.1922 – 26.02.2019
VALVE KASK 02.02.1947 – 01.03.2019
Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Rasmus Toompere
Kontakt: Rasmus Toompere, kultuuri- ja teabespetsialist
7446520; rasmus.toompere@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 1950
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

