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Uhiuus Lange kardirada ootab sõitjaid
Aprilli lõpus avatakse Lange motokeskuses Lõuna-Eesti suurim
kardirada, mille valmimist on pikisilmi oodatud. Rada, kuhu lubatakse korraga sõitma 10 karti, on
1015 meetrit pikk ning 9 meetrit
lai. Need parameetrid lubavad rajal pidada ka meistrivõistlusi - nii
Eesti kui ka Euroopa omi.
Kardiraja projekteerimine sai alguse
2014. aastal ning ehitusega alustati
2016. aastal. „Praeguseks on kõik rajaga seotud tööd valmis, siseruumides
lõpetatakse veel viimaseid viimistlustöid,“ räägib Lauri Roosiorg.
Siseruumid asuvad kardiraja kõrval
olevas kahekorruselises hoones, mis
hakkab olema motokeskuse külastajate
käsutuses. „Esimene korrus on kardisõitjate päralt, seal on riietusruum, kus
pannakse selga kardisõiduks mõeldud
kombinesoon ja kiiver, kartide garaaž,
saunaruum ning kohvikuala,“ tutvustab Lauri Roosiorg. Teisel korrusel on
avar ja valgusküllane konverentsisaal
kuni 50le inimesele. „Meie eesmärk on
võõrustada nii erakliente, ettevõtteid
kui ka kardispordiga professionaalsel
tasemel tegelevaid sportlasi. Kõigil on

võimalus veeta siin soovi korral rohkem aega kui vaid üks kardisõit. Kohvinurka on oodatud ka meie hea naabri
Lennundusmuuseumi külastajad ning
sauna ja konverentsisaali saavad erinevateks sündmusteks rentida ka need,
kes kardisõitu juurde osta ei soovi,”
räägib Roosiorg.

360 000 euroga ning ka Kastre valla
elanikud panustasid kaasava eelarve
kaudu 16 000 eurot. Kardiraja ehituseks eraldas Põllumajanduse ja Registrite Informatsiooni Amet 150 000
eurot. Lange kardikeskuse kogumaksumus on ca 1,3 milj eurot, sellest üle
poole on kaetud omavahenditest.

Motokeskuses on kokku 20 Prantsusmaa juhtiva karditootja “Sodikart” karti, neist 14 on mõeldud täiskasvanud
harrastajatele, 5 lastele ning 1 kart on
kahekohaline.

Kui ilmaolud lubavad ja temperatuur
miinuskraadidesse ei lange, saab esimest korda mootorid käivitada 22.
aprillil. Täpsem info avamisürituse ja
-päeva kohta on leitav Lange motokeskuse kodulehelt ja Facebooki lehelt.

Teenindushoone rajamist toetas Ettevõtluse ja Arendamise Sihtasutus

Helen Kaju, Lange Motokeskus

Põllumajanduse tippjuht 2018 on Avo Samarüütel
23. märtsil kuulutati Olustvere lossis
toimunud konverentsil „Põllumees kui
tippjuht“ juba kuuendat järjestikust
aastat välja põllumajandussektori tippjuht, kelleks žürii valis Männiku Piim
OÜ juhi ning Kastre valla elaniku Avo
Samarüütli. Tiitli andis üle maaeluminister Tarmo Tamm.

tagasi valitud Eesti aasta põllumeheks
ja ta on pälvinud ka parima piimakarjakasvataja tiitli. Avo on uuendusmeelne
ja uuenduslik juht, kes pürib oma töös
üha uute rekordite poole. Tema järjepidev töö tõestab, et edu ei saabu üleöö,
vaid on pideva enesetäienduse ja ettevõtlikkuse tulemus.“

Maaeluminister Tarmo Tamm: „Avo
Samarüütel on kogenud põllumees, kes
on Tartumaal üles ehitanud eeskujuliku
piimafarmi Männiku Piim, tegutseb
Laeva piimaühistus ja Tartumaa Põllumeeste Liidus. Avo on mõned aastad

Männiku Piim OÜ juhi ja 2018. aasta
põllumajanduse tippjuhi Avo Samarüütli sõnul kuulub suur osa saadud
auhinnast tema juhitava ettevõtte kokkuhoidvale meeskonnale. „On suur au,
et komisjon, mille koosseis esindab põl-

lumajanduse parimaid asjatundjaid ja
edasiviijaid, peavad mind ja minu tegemisi auhinna vääriliseks. Minu ja kogu
Eesti põllumajanduse eduloos on kindel
koht arvukatel seminaridel ja koolitustel, millel on suur osa põllumajanduse
arengul,“ ütles Samarüütel ning lisas, et
2018. aasta põllumajanduse märksõnadeks on koostöö, digi ja robotid.
Avo Samarüütlit autasustatakse skulptuuriga „Kuldne viljapea“, mille autor
on Tiiu Kirsipuu.
toimetus
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Kastre Vallavolikogu 06. märtsi istungil
06. veebruaril Võnnu Keskkoolis
toimunud vallavolikogu istungil oli
kohal 14 volikogu liiget.
Päevakorras oli 15 eelnõud
Toimus Kastre valla 2018. a eelarve II
lugemine. Peale eelarve II lugemist otsustati eelarve vastu võtta. Eelarves on
kajastatud: põhitegevuse tulud 6 829
460 eurot; põhitegevuse kulud 6 186
240 eurot; investeerimistegevus – 1
005 494 eurot; finantseerimistegevus –
207 063 eurot; likviidsete varade muutus – 569 337 eurot. Eelarve ja seletuskiri on avalikustatud http://kastre.ee/
eelarve-ja-majandusaasta-aruanded
Võeti vastu Kastre valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise kord. Määrus kehtestab Kastre valla eelarve ülesehituse,
koostamise, vastuvõtmise, muutmise,
täitmise ja aruandluse põhimõtted ning
seda rakendatakse koos kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seaduse ning teiste eelarvet reguleerivate õigusaktidega.
Võeti vastu määrus eraüldhariduskoolide toetamiseks vallaeelarvest, millega toetatakse valla lapsi, kes käivad
erakoolides. Määrus kehtestati üheks
aastaks (2018. aasta lõpuni) ja toetust
makstakse vallaeelarvest erakooli pidajale toetatava õpilase eest kuumääras,
mis on Vabariigi Valitsuse poolt igaks
kalendriaastaks kehtestatud õppekoha
tegevuskulu piirmäära ja riigi poolt
rahastatava tegevuskulu vahe.
Vallavalitsusele delegeeriti volikogu
pädevuses olevad ülesanded, mis puudutavad muudatuste tegemise õigust
ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus volikogu kehtestatud palgafondi piires ja maapõueseadu-

sest tulenevate kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud küsimuste lahendamine Kastre valla halduspiirkonnas.
Anti nõusolek riigihanke korras ühe
sõiduauto liisimiseks. Ühte lisasõidukit
vajab vallavalitsus seoses haldusterritoriaalse korralduse muudatusega ja
Haaslava, Mäksa ning Võnnu valdade
ametiasutuste reorganiseerimisega
ning uue ametiasutuse struktuuris loodud majandusosakonna tööülesannete
täitmisel ilmnenud vajadusega.
Võeti vastu reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. Eeskiri reguleerib Kastre
valla haldusterritooriumil õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse
planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee äravedu ja selle transportimist purgimiskohta. Puudutab
eeskätt piirkondi, kus puudub ühisveevärk- ja kanalisatsioon.
Kastre valla vee-ettevõtjaks määrati AS
Emajõe Veevärk.
Kehtestati Kastre valla ühisveevärgi
ja –kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskirjad. Eeskirjad sätestavad
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise tingimused ja nõuded ning määrab liitumise ja kasutamise korra KOV-i haldusterritooriumil.
Otsustati garanteerida Kastre valla
2019. ja 2020. aasta eelarvest kuni
20%-lise omafinantseeringu tasumine
AS Emajõe Veevärk poolt KIK Keskkonnaprogrammi 2018 I vooru esitavate
projektitaotluste Kastre valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniobjektide väljaehitamiseks järgmiselt:
1) Võnnu vee- ja kanalisatsiooni torustiku ehituse omaosalus garanteeritakse
kuni 160 000 eurot (projekti hinnangu-

line kogumaksumus 800 000 eurot);
2) Võnnu reoveepuhasti ehituse omaosalus garanteeritakse kuni 100 000
eurot (projekti hinnanguline kogumaksumus 500 000 eurot);
3) Kurepalu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ehituse omaosalus garanteeritakse kuni 300 000 eurot (projekti
hinnanguline kogumaksumus 1 500
000 eurot).
Kehtestati Kastre valla Melliste küla
kaugküttepiirkond. Määrus sätestab
kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ja võrgust eraldumise
tingimused ja korra, kaugkütte üldised
kvaliteedinõuded ning soojusettevõtja
arenduskohustuse.
Kinnitati soojusmajanduse kava Melliste asulale aastateks 2017 – 2027.
Algatati Silla maaüksusel ja selle lähialal detailplaneering ja kinnitati planeeringu koostamise tingimused.
Otsustati astuda MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu liikmeks
alates 01.04.2018. a. ja nimetada Kastre valla esindajaks MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogus Kastre
Vallavalitsuse arendusspetsialist Mart
Keerutaja.
Tunnistati kehtetuks Mäksa Vallavolikogu 10.12.2012 määrus nr 23 „Kodualustustoetuse taotlemise ja maksmise kord Mäksa vallas“, kuna määrus
kehtestas toetuse vaid ühte Kastre valla
piirkonda (endise Mäksa valla territooriumile) elama asuvatele inimestele ja
seadis seeläbi ebavõrdsesse olukorda
kõik teised mujale Kastre valla piirkondadesse elama asuvad inimesed.
Istungi lõpus tuletas volikogu esimees
volikogu liikmetele meelde huvide deklareerimise kohustust.

Vallavalitsuse istungitel
01. märts

- huvihariduse ja huvi- ja sporditegevuse toetamine vallaeelarvest
- matusekulude katmine
- sotsiaaltoetuste maksmine
- hoolduse seadmine
- sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamine
- sotsiaaltoetuse rahuldamata jätmine
- ehituslubade andmine (Liivamäe,
Aardlapalu k., Paju tee 9, Haaslava k.)
- hanketulemuste kinnitamine (Võnnu
teeninduspunkti renoveerimine)
- liikluspindadele kohanime ja ruumi-

kuju määramine (Südame)
- arutelu ja jooksvad küsimused (toetuse avaldused – Võnnu spordiklubi, Liis
Roose – kergejõustik, Mäksa Maanaiste
Selts)
- Vallavolikogu 06.03.2018 istungi eelnõude läbivaatamine

09. märts

- huvihariduse ja huvi- ja sporditegevuse toetamine vallaeelarvest
- hooldaja ja hooldajatoetuse mittemääramine
- toetuse maksmine riigieelarvest eral-

datud vahenditest
- lapsehoiuteenuste toetuse maksmine
- raske ja sügava puudega lastele abi
osutamise toetuse maksmine
- lepingute sõlmimine ja hooldusteenuste arvete tasumine
- hooldusteenuse arve tasumine
- kodualustustoetuse saajate nimekirja
kinnitamine
- hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine
- olmejäätmete valdajate korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks lugemine
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- arvamuse andmine Aardla uuringuruumi geoloogilise uuringuloa andmiseks
- nõusoleku andmine kinnistu
jagamiseks ning uutele tekkivatele
katastriüksustele lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine
- riigihanke korraldamine (Melliste
Algkool-Lasteaed rekonstrueerimine)
- ehituslubade andmine (Kaagvere k.
Metsa kinnistu, Kannu k. Kure)
- kasutusloa andmine (Melliste k. Aabitsa 1/1a)
- sidetrassi Est-side-11 ehitusprojekti
koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- kergliiklustee ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste
kinnitamine
- riigihanke korraldamine (Sillaotsa
Kool siseruumid)
- riigihanke korraldamine (Sõiduauto
liisimine)
- riigihanke korraldamine (omaniku
järelevalve)
- nõusoleku andmine (TAS
hindamiskomisjoni esindaja nimetamine)
- liisingulepingu lõpetamine (Opel Zafira)
- arutelu (tegevus-, sündmus- ja projektitoetuste maksmine)

22. märts
- huvihariduse ja huvi- ja sporditegevu-
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se toetamine vallaeelarvest
- riigihanke „Kastre valla jäätmekava
2018-2022 koostamine“ tulemuste
kinnitamine
- nõusoleku andmine vee erikasutuseks
- nõusoleku andmine kinnistu
jagamiseks ning uutele tekkivatele
katastriüksustele lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine (Südame)
- nõusoleku andmine kinnistu
jagamiseks ning uutele tekkivatele
katastriüksustele lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine (Vooru)
- nõusoleku andmine Rüütli kinnistu
katastriüksuse 18502:001:0024
jagamiseks ning uutele tekkivatele
katastriüksustele lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine
- nõusoleku andmine Albre kinnistu
katastriüksuse 18501:001:1493
jagamiseks ning uutele tekkivatele
katastriüksustele lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine
- liikluspinna kohanime ja ruumikuju
kehtetuks tunnistamine (Pargi villa,
Eerika tee)
- liikluspindadele kohanime ja ruumikuju määramine (Pajusalu tee, Papli
tee)
- nõusoleku andmine kinnistute
liitmiseks ning uutele tekkivatele
katastriüksustele lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramine
- katastriüksuse lähiaadressi muutmine
(Eerika tee/Kalamajandi tee)
- maa maksustamishinna määramine

(Pajuvitsa)
- Aia-Pihlapuu maaüksusel üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste määramine
- ehituslubade andmine (Aardlapalu
küla, Kanarbiku/Haaslava küla, Männi
tee 2/Ignase küla, Pargipuu/ Päkste
küla, Ojaperve)
- kasutuslubade andmine (Haaslava
küla, Männi tee 30/Metsanurga küla,
Albre)
- Juhani ja Liiva maaüksustel detailplaneeringu algatamine ja planeeringu
koostamise tingimuste kinnitamine
- toetuse maksmine
- lihthanke (viitenumber 195671)
„Sõiduauto liisimine“ tulemuste kinnitamine
- lihthanke (viitenumber 195222)
„Võnnu Keskkooli katusekatte vahetus“
tulemuste kinnitamine
- lihthanke (viitenumber 195731) „Sillaotsa Kooli ruumide rekonstrueerimine“ tulemuste kinnitamine
- Kastre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2018-2029
heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine
- raha eraldamine tegevustoetuseks
- vallavara võõrandamine SA-le Hooldekodu Härmalõng
- arutelud ja jooksvad küsimused (Eesti
Kirikute Nõukogu taotlus, Tartumaa
korvpallinaiskonna sponsorluse taotlus)

Milliseks kujunes Kastre valla 2018. aasta eelarve?
Kastre valla 2018. a eelarve kajastab
ühinenud omavalitsuste – Haaslava,
Mäksa ja Võnnu valdade ühtset eelarvet. Kastre valla eelarve on koostatud
kassapõhiselt. Eelarve koostamise
aluseks on Kastre valla põhimäärus,
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ning Kastre valla
ühinemisleping.
2018. aastaks on valla prioriteedid:
• Vald on konkurentsivõimeline
tööandja: töötajate töötasu tõstmine ja ühinenud valdade töötajate
palkade ühtlustamine.
• Jätkusuutlik eelarvepositsioon:
põhitegevuse kulud on planeeritud
põhitegevuse tuludest väiksemad,
põhitegevuse tulem on positiivne.

Põhitegevuse tulud
2018. aasta eelarves on planeeritud
põhitegevuse tulud 6 829 460 eurot. See on 527 201 eurot ehk 8,3%

enam kui kolme senise valla 2017.
aasta eelarve täitmine kokku.
• Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud (füüsilise
isiku tulumaks ja maamaks), mis
moodustavad põhitegevuse tuludest
59,80%. Kokku planeeritud maksutulude laekumist summas 4 083 792
eurot, sh tulumaks 3 898 792 eurot
ja maamaks 185 000 eurot. Tulumaks moodustab maksutuludest
95,47% ja maamaks 4,53%. Eelarves
planeeritakse füüsilise isiku tulumaksu laekumise suurenemist 12%
võrra, võrreldes kolme valla 2017.
aasta tegeliku laekumisega.
• Kaupade ja teenuste müügist kogutakse eelarvesse 337 861 eurot, mis
moodustab põhitegevuse tuludest
4,95%. 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 34,18%,
kokku planeeritud 2 334 253 eurot.
Kajastatakse riigipoolseid toetusi,
sh tasandusfond ja toetusfond (hariduskulude toetus, toimetulekutoetus, sotsiaaltoetuste- ja teenuste
osutamise toetus, huvihariduse-ja
tegevuse toetus, matusetoetus,
asendus-ja järelhooldusteenuse
toetus, toetus teede hoiuks), lisaks
sihtotstarbelised toetused.
• Muud tulud (keskkonnatasud jms)
summas kokku 73 554 eurot moodustavad põhitegevuse tuludest 1,08%.

Põhitegevuse kulud
2018. aasta eelarves on planeeritud põhitegevuse kulud 6 186 240
eurot. Põhitegevuse kulud jagunevad
antavateks toetusteks, mis 2018. aasta
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eelarves moodustavad kuludest 9,16%
ja tegevuskuludeks, mis moodustavad
90,84% kogu põhitegevuse kuludest.
Antavad toetused on 2018. aasta eelarvesse planeeritud summas 566 573
eurot. Sotsiaalvaldkonda toetatakse
summas 348 883 eurot; haridust summas 83 900 eurot; vaba aega, kultuuri,
religiooni summas 57 030 eurot; elamu-ja kommunaalmajandust summas
49 834 eurot; majandust summas 3
000 eurot; turvalisust summas 2 000
eurot; üldiseid valitsussektori teenuseid summas 21 926 eurot.

KASTRE VALLA
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•

Muud tegevuskulud on planeeritud
summas 5 619 667 eurot, millest personalikulud moodustavad 56,44%,
majandamiskulud 41,52% ja muud
kulud 2,05%.
Põhitegevuse kulud jaotuvad eelarves valdkondade lõikes järgmiselt:
• Üldised valitsussektori teenused
– valdkonna eelarve kokku 624 973
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 6 252 eurot.
Tegevusala eelarvest toetatakse
Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi
tegevustoetusega. Lisaks on kuludesse arvestatud Võnnu Vabatahtliku Päästeseltsi hoone kulud.
• Majandus - valdkonna eelarve
kokku 312 779 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 180 314 eurot. Kajastatakse valla jäätmekäitluse korraldamisega seotud kulud, avalike
haljasalade korrastamise- ja hoolduskulud, sh lumetõrje, jäätmehalduse mooduli rent.
• Elamu- ja kommunaalmajandus
– valdkonna eelarve kokku 200 718
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 10 290 eurot. Ettenähtud Roiul
asuva meditsiinikeskuse (apteek,
perearst ja hambaravi) ja Melliste
meditsiinikeskuse ruumide ülalpidamiskuludeks. Lisaks hüvitis Võnnu
perearstile summas 400 eurot ravikindlustuseta isikute vastuvõtuks.
Vaba aeg, kultuur ja religioon
– valdkonna eelarve kokku 541
182 eurot. Kajastatakse toetused
MTÜdele, seltsingutele, kogudustele; tegevuskulud spordi ja vaba aja
ürituste ning kultuuriürituste läbiviimiseks, noortekeskuste tegevuskulud, raamatukogude (5 tk) tegevuskulud, kultuurimaja ja seltsimaja
tegevuskulud, vallalehe trükkimise
ja laialikande kulud.
Haridus – valdkonna eelarve kokku
3 621 182 eurot. Kajastatakse lasteaedade (3 tk) tegevuskulud, koolide
(1 põhikooli, 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 688 550 eurot. Kajastatakse sotsiaalosakonna personali- ja majandamiskulud; ostetud
hooldekodu teenused, asendus- ja
järelhooldusteenus, toetused puuetega inimestele, eakatele inimestele,
peredele.

Investeerimistegevus
2018. aasta eelarves on planeeritud
investeeringukulud 1 005 494 eurot.
Investeeringuobjektide osas on lähtutud kolme valla ühinemislepingus kokku lepitust (Võnnu Keskkooli staadioni
rajamine ja Melliste Algkool-Lasteaia
rekonstrueerimine) ning arvestatud on
rekonstrueerimist vajavate objektidega.
Investeeringutulud koosnevad:
• Põhivara soetuseks saadavast
sihtfinantseerimisest kokku
summas 852 400 eurot (Rahandusministeeriumilt ühinemistoetuse
II osa väljamakse summas 452 400
eurot ja Ettevõtluse Arendamise SAlt Võnnu-Hammaste kergliiklustee
ehituseks 400 000 eurot.
• Tuludest hoiuste intressidest
summas 150 eurot
Investeeringukulud koosnevad:
• Intressikuludest kokku summas
14 045 eurot:
• Laenu intresside tasumine 8 845
eurot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Kapitaliliisingu intresside tasumine 5 200 eurot
Põhivara soetusest kokku summas
1 843 999 eurot, suurimad investeeringuobjektid on:
Vallateede pindamine, remont 275
771 eurot
Võnnu-Hammaste kergliiklustee
ehitus 481 000 eurot
Võõpste, Roiu ja Melliste järvede
puhastamine 31 608 eurot
Maa ost (Vooremäe) 15 620 eurot
Vooremäe suusasillad 35 000
eurot
Võnnu kultuurimaja ümberehitustööd 40 000 eurot
Lasteaed Värvuke õueala
rekonstrueerimine 40 000 eurot
Melliste Algkool-Lasteaed renoveerimine 350 000 eurot
Melliste Algkool-Lasteaed remonttööd 65 000 eurot
Sillaotsa Kooli tualettruumide ehitus ja klassiruumide rekonstrueerimine 60 000 eurot
Võnnu Keskkooli katusevahetus
100 000 eurot
Võnnu staadioni ehitus 350 000
eurot

Finantseerimistegevus
Finantseerimistegevuse eelarveosas on
kajastatud valla laenude ja kapitaliliisingute põhiosade tagasimaksed kokku
summas 207 063 eurot, sh laenude
tagasimaks summas 144 846 eurot ja
kapitaliliisingu tagasimaks summas 62
217 eurot.

Finantsseis
• Valla omafinantseerimisvõime
ehk põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on 643 220 eurot,
mis suunatakse investeerimistegevusse.
• Eelarve järgi on oodatav netovõlakoormus 2018. a lõpuks 21,61%.
Netovõlakoormus on võlakohustuste suuruse ja likviidsete varade
kogusumma vahe. Vastupidisel
juhul jagatakse võlakohustuste ja
likviidsete varade vahe põhitegevuse
tuludega ning väljendatakse protsentides.
• Likviidsete varade jääk (sularaha
ja arvelduskontod) on 31.12.2017.
a seisuga 743 391 eurot ja jäägiks
31.12.2018 on planeeritud 174
054 eurot. Summa 569 337 eurot
suunatakse eelarve investeerimis- ja
finantseerimistegevusse.
Eve Jaanus
finantsjuht
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Melliste noortekeskuses
Aasta tagasi käis noorsootöötajatel kibe töö. Nüüd, aasta
hiljem saame plaanitu teoks teha. 1.märtsil toimus õppereis
Tallinna lennundusettevõtetesse, mis oli üheks KOV Koostöögrupp Lennukad Noored ühistegevuseks Tartu ja Luunja
valla, Võnnu, Mehikoorma ja Melliste noortele.
Oma töid ja tegemisi tutvustasid noortele Lennuliiklusteeninduse AS, Magnetic MRO ja Tallinn Airport GH. Õppereisi aitas korraldada Eesti Lennuakadeemia. Osalesid 42
noort koos noorsootöötajatega.
Selle koostöögrupi raames tuleb veelgi palju põnevat. Mai
algul toimub droonipääste koolitus, õppereis Ridalisse ja
juunis toimub kolmepäevane suvekool Lennundusmuuseumis.
Peale selle võtame vastu muidki huvitavaid väljakutseid.
10. märtsil sõitsid Melliste noored Väätsale, et aidata kaasa
lumememmede ehitamise maailmarekordi püstitamisele.
Seekord jäi küll rekord purustamata, aga sellest olenemata
oli lõbus ja tore ettevõtmine ja kui üritus peaks järgmisel
aastal korduma, siis oleme rohkem ja arvukamalt kaasa
aitamas uue maailmarekordi sünnile.
Sügisest alates käivad Melliste noortekeskuses mitmed
uued ringid. See sai võimalikuks tänu riigi poolt 7.-19.
aastastele noortele antud huvitegevuste lisarahastuste. Nii
toimuvadki regulaarselt robootika-, kitarri-, palli-, trummiõppe- ja kokandusringid. Kõikidesse ringidesse saab julgelt
huvi korral veel liituda. Vähe tähtis pole ka see, et see on
noortele tasuta ja kohe kodule ligidal. Tule julgesti roboteid
ehitama, kogenud treeneri juhendamisel palli mängima,
pilliõppest osa saama ja kokanduse vallas kätt proovima.
Rohkem infot eelseisvate väljasõitude ja suvelaagri kohta
saad noortekeskusest.
Ülle Seire
noorsootöötaja

Märtsi algul kogunesid auväärses eas prouad ja
härrad, et taas koolipinki istuda.
Toimus digioskuste algõppe koolitus „ E-kodanik“. Koolituse läbinu oskab iseseisvalt algtasemel arvutit ja nutiseadmeid kasutada, oskab kasutada Eesti ID- kaarti, avaliku- ja
erasektori teenuseid tarbida (sh. riigiportaali www.eesti.
ee), on teadlik digiallkirja olemasolust, oskab internetist
infot otsida, oskab kasutada elektronposti.
Õpitulemusi kontrolliti läbi iseseisva praktilise töö ja kõik
algkoolituse läbinutele väljastati tunnistus.
Ülle Seire
kultuuritöö spetsialist
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Meeldetuletus jalgratturitele
Saabunud kevadega on kiirematel
juba jalgratas sõidus, seetõttu liikluse
elavnemisega on taas päevakorras jalgratturite liiklusohutus. Seega on õige
aeg ratta ülevaatamiseks ja liiklusreeglite meelde tuletamiseks, siinjuures on
oluline, et rattaga sõit oleks ohutu ja
turvaline

Nõuded jalgrattale
Vastavalt liikluseeskirjale peab liikluses osaleval jalgrattal olema: töökorras
pidur, signaalkell, vähemalt ühe ratta
mõlemal küljel kollane helkur, ees
valge helkur ja taga punane helkur,
olenemata sellest, kas kasutatakse
tulesid. Pimedal ajal või halva nähtavuse korral sõites peab jalgrattal lisaks
olema veel ees valge ja taga punane
tuli.

Nõuded jalgratturile
Rattaga sõites puudub ratturil kaitsev
kest, mis autojuhil auto näol olemas
on. Seega sinu ainsaks abiliseks on
hoolikalt valitud ning kvaliteedinõuetele vastav varustus. Jalgratturi esmaseks ohutusvarustuseks on kiiver.
Kiiver kaitseb pead kukkumise või
liiklusõnnetuse korral. Alla 16 aastased jalgratturid on kohustatud sõites
kandma kinnirihmatud kiivrit. Kiiver
peab olema paras ning vastama kvaliteedinormidele CE,EN 1078. Vanematel kui 16 on kiivri kandmine soovituslik. Soovitulikud on ratturi varustuses
ohutusvest või erksavärviline riietus,
mis aitab autojuhil ratturit paremini
märgata nii pimedas kui ka päevasel
ajal sõites. Rattur osaledes liikluses,
peab alati endale teadvustama, et just
tema on liikluskeerises nõrgem pool.

Liikle ohutult
• Iga liikleja peab järgima liiklusseaduse nõudeid, olema viisakas ja
arvestama teiste liiklejatega, olema
liikluses hoolikas ja ettevaatlik ning
tagama liikluse sujuvuse.
• Jalgratturil on lubatud sõiduteed
ületada ülekäigurajal sõites, kuid
jalgratturil ei ole teiste sõidukijuhtide suhtes eesõigust. Seega ohutum
on ületada ülekäigurada ratast käekõrval lükates.
• Jalgrattur ei tohi kõnniteel sõites
jalakäijat ohustada ega takistada,
jalakäija vahetus läheduses tohib
jalgrattaga sõita jalakäija tavakiirusega.
• Juht (loe jalgrattur) ei tohi olla joobes ega sellises haigus- või väsimus-

seisundis, mis takistab liiklusolude
täpset tajumist. Kui aga jalgrattur
purjuspäi ringi väntamas tabatakse,
saab teda karistada vaid trahviga, ei
käsitleta jalgratturi joovet sarnaselt
mootorsõidukijuhi omaga, kus seadus on näinud ette erinevad sanktsioonid vastavalt alkoholi sisaldusele inimese organismis. Jalgratturi
puhul loetakse joobeseisundiks
seda, kui tajutavalt on häiritud või
muutunud inimese kehalised või
psüühilised funktsioonid ja reaktsioonid. See siiski ei välista, et joove
mõõdetakse alkomeetriga, ent selle
näit ei oma sellist tähendust kui
mootorsõidukijuhi puhul. Joobeseisundis jalgratturit saab vastutusele
võtta vastavalt liiklusseaduse paragrahvile 259. Liiklusseaduse §
259. Jalakäija, tasakaaluliikuri juhi,
jalgratturi, pisimopeedijuhi, loomveoki juhi või sõitja poolt liiklusnõuete muu rikkumine. Kui rattur
on joobes, ent teisi rikkumisi ei esine, siis on maksimaalne rahatrahv
kuni 40 eurot. Kui ta aga rikub joobeseisundis ka teisi liiklusnõudeid,
on tegemist juba raskema väärteoga
ning siis võib rahatrahv olla juba
kuni 400 eurot. Kuigi enamasti on
vigastustega lõppenud jalgratturiga
õnnetused sellised, kus rattur põrkab kokku auto või veel suurema
mootorsõidukiga, siis tuleb ette ka
jalgratturite vahelisi kokkupõrkeid
ning juhtumeid, kus rattur sõidab
otsa jalakäijale.

Hoia oma jalgratast
Kui rattahooaeg on täies hoos tuleb
jälgida, et ratast ei jäetaks järelevalveta, sest samamoodi aktiviseeruvad ka
rattavargad igal kevade ja sügise vahele jääval ajal. Eriti paistab silma see, et
paljud arvavad tõstes ratta tänavalt suletud trepikotta või koridori, on ratta
turvalisus tagatud. Politseisse laekunud rattavarguste info alusel pannakse
kõige rohkem rattavargusi toime just
trepikodadest ja koridoridest, millele
järgneb tänavale, parklasse või lahtisesse hoovi jäetud rattad, alles sellele
järgnevad kelder ning kõrvalhooned
ja garaažid. Väiksemates kohtades on
domineerivad rattavargused tänavatelt või kõrvalhoonetest. Jalgratas
ja selle lukk on esmased turvalisuse
tagavad elemendid. Kallihinnalist
ratast tasub ka kindlustada, sest isegi
kui politsei rattavarguse avastab, ei
pruugi ta ratast kätte saada – politsei
tegeleb menetlusprotsessis eelkõige
süü tõendamisega. Kui ollakse oma

rattast siiski ilma jäädud, tasub aegajalt kontrollida politsei veebilehelt,
sest politseijaoskondades on mitmeid
leitud või kurjategijatelt äravõetud rattaid, mis seal juba pikemat aega seisnud ning mille omanikku pole olnud
võimalik tuvastada. Et ratta omaniku
tuvastamise protsessi lihtsustada,
soovitame oma ratas märgistada või
eritunnustega tähistada. Ratta täpne
kirjeldus, raami number, eritunnused
jäta meelde või veelgi parem – jäädvusta need. Kindlasti tuleb rattavargusest
ka politseid koheselt teavitada.
Anti Peiponen
Politseileitnant
Tartumaa konstaablijaoskonna
piirkonnapolitseinik

MTÜ Aedorkester
otsib rohenäppe!
10. veebruar asutati Kastre vallas
MTÜ Aedorkester. Asutati selleks,
et koondada puuetega inimesi, töötuid ja eakaid. Orkestris on igaühel
oma pill ja kokku kõlab sümfoonia.
Aedorkestris on igal liikmel oma
anne, et maailma mõnusamaks
kohaks muuta. Soovime seda teha
eelkõige Kastre inimeste hüvanguks, otsime hakkajaid memmesid
ja koju jäänud puuetega inimesi,
tööelust eemale jäänud töötuid.
Meie nägemus Kastrest on selline:
tekib juurde töökohti, inimesed on
kogukonnastumas ja on põhjust
hommikul voodist välja saada.
Mida on siis plaanis?
Hetkel kirjutame projekte. Peateemaks on lillemajandus, kasvatamine, müük, turustus. Seetõttu otsime rohenäppe. Ootame sind oma
hulka liikmeks, sisseastumismaksu
ja liikmemaksu pole. Loodame et
saame uutelt liikmetelt häid ideid.
Kui kõik õnnestub, ootame teid
peagi juba aianduskoolitusele.
Kontakt:
Riina Kenn
53971245
riinakenn@hot.ee
MTÜ Aedorkester
Juhatuse liige
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2018.a hajaasustuse
programmi taotlusvooru
avamine
Riigihalduse ministri 20.03.2018.a käskkirjaga nr
1.1-4/66 kinnitati hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 9. aprill 2018.a ning
taotluse esitamise tähtpäevaks 11. juuni 2018.a.
Programmis osaleda soovivad elanikud saavad taotlusi esitada 2 kuu jooksul Kastre Vallavalitsusele
alates 09.04.-11.06.2018.
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 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 2018);
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 (20132017) 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 rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud
toetusleping.
Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti
läbi programmdokument ja konsulteerige valla
kontaktisikuks määratud ametnikuga.
Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate
tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 käskkirjas nr 1.1 1/14 „Hajaasustuse
programm“, mis on kättesaadav https://www.eas.
ee/teenus/hajaasustuse-programm. Nimetatud
veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud
vajalikud juhendmaterjalid.
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Pühapäevased
jalgrattamatkajad
tutvuvad maaelu arengutega
Sel aastal viivad rattamatkad 12
põnevasse sihtkohta, mis saanud tuge Maaelu Arengukava
LEADER-meetmest. Seega on
matkasarja läbivaks teemaks eripalgeline maaelu ning eesmärgiks
tutvuda maaelu arengutega.
Sihtkohtade loetellu mahub mittetulundusühingute poolt arendatud spordirajatisi ja matkaradu,
üks kosmosepark, maaelu õppeklass koos loomadega, üks armas
koht aiahuvilistele jne. Tutvuda
saab ka hobutalli, jõepäästjate
ja jahtklubi tegemistega, lisaks
külastatakse kahte juba varasemalt populaarset sihtkohta – Uhti
Avatud Ateljeed ja Eesti Lennundusmuuseumi. Matkaradadele
jääb ka mitu tartlastele tuttavat
“kollast akent”, mis on rajatud
Tartumaa Arendusseltsi koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril”
raames. Tartumaa Arendusselts
on LEADER-meetme rakendaja
Tartumaal ning koos PRIA-ga on
mõlemad rattamatka hooaja ettevalmistusele palju hoogu andnud.
Matkasarja peamine toetaja on
Tartu linnavalitsus. Linlased
peavad üha enam lugu tervislikest eluviisidest ja rattasõitjaid
lisandub linnapilti iga aastaga
juurde. Aktiivsetele tartlastele
meeldib rattasõit, liikuda vabas
looduses, avastada oma kodukanti ning kõigest sellest ka rõõmu
tunda. Eelmisel aastal registreeriti
sarjas 854 osalust ja matkajad
sõitsid koos läbi üle 32 tuhande
kilomeetri. Uuel hooajal loodame

matkajate arvu jätkuvat tõusu,
kuna huvi koos pere ja sõpradega
sportlikult vaba aega veeta üha
kasvab.
Esimene matkapunkt on avatud
22. aprillil Ilmatsalu lähedal
asuvas osaühingus Aiasõber.
Kontrollpunkti jõudmiseks on
vaja koostada marsruut ning valida välja sobivad jalgrattateed.
Järgmised matkad toimuvad igal
teisel pühapäeval ja üldiselt ei jää
need Tartust kaugemale kui 20
kilomeetrit.
Pühapäevase rattamatka õnnestumiseks peab osaleja tegema
oma päeva põnevaks. Matkajad
alustavad liikumist oma kodust
enda poolt valitud kellaajal ning
sõidavad ratastega matka kontrollpunkti enda poolt valitud
marsruudil. Tempoks on vaja valida mugav ja ohutu liikumiskiirus.
Kontrollpunktid on avatud ajavahemikus 11.00-14.00.
Matkast osavõtjad registreeritakse ning hooaja lõpus loositakse
osalejate vahel auhindasid. Loosirattasse pääsevad aga ainult need,
kes külastavad vähemalt pooli
kalendris olevatest sihtkohtadest.
Kõik matkajad vastutavad liikluseeskirjade täitmise ja oma turvalisuse eest ise. Tartu Rattamatkade poolt korraldatavad matkad on
kõigile tasuta.
Lisainformatsioon: https://www.
facebook.com/tarturattamatkad
ja http://kultuuriaken.tartu.ee/

2018 aasta matkasarja kalender:
22.04.2018
06.05.2018
20.05.2018
03.06.2018
17.06.2018
01.07.2018
15.07.2018
29.07.2018
12.08.2018

Aiasõber Tüki külas
Lähte spordirajad
Kosmose teemapark ja kollane aken Tõraveres
MTÜ Metsaelu väliõppeklass Haava külas
Uhti Kõrts Reolas
Kurepalu vabaaja park
Luunja sadam ja Luunja vabatahtkik Jõepääste
Rahinge külaplats ja supluskoht
Melliste spordiväljaku välijõusaal
ja Melliste loodus- ja liikumisrada
Saadjärve kollane aken ja Saadjärve Kalevi Jahtklubi
Vara staadioni välijõusaal.
Eesti Lennundusmuuseum

Hajaasustuse programmi kontaktisikuks Kastre
vallas on keskkonnaspetsialist Helbe Peiker. Info:
e-post helbe.peiker@kastre.ee, tel. 53414205.

26.08.2018
02.09.2018
15.09.2018

Helbe Peiker, keskkonnaspetsialist

MTÜ Tartu Rattamatkad
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Kevadel sulab jää päevapealt
Põhjamaa elanikena ei piirdu meie
teadmised jääst kuubikutega joogiklaasis. Eestlase jaoks on tavaline, et
talvel tekib järvedele ja käredamate
külmakraadidega ka jõgedele, paks
jääkiht. Meile ei ole võõrad ja mõistetamatud olud, kus sel perioodil saab
mandrilt saarele autoga sõita sõna
otseses mõttes üle vee. Euroopa teistes
piirkondades elavate rahvaste jaoks
pole see sugugi sama lihtsasti arusaadav. Mul oli kokkupuude vahetusüliõpilasega Portugalist, kes tegi talvel
iga nädal pilte Emajõest ja pani neid
üles internetti sotsiaalmeediasse, kus
tema kaasmaalased imestasid, et jõgi
võib üldse jääga kattuda. Küsiti: „Kas
see on tõesti võimalik!?“
Jääga seotud tegevused on olnud osa
meie kultuurist, kuid siingi muutuvad ajaga arusaamad ja harjumused.
Tänapäeval jääle kalastamiseks suunduvatest inimestest enamikule on see
harrastus, stressimaandus ja vajalik
puhkus, mida nad mujalt ei saa. Kahjuks riskitakse sellel eesmärgil sulavale
jääle minnes mõni kord eluga. Uisutamisega stressi maandavad inimesed ei
pea aga uisutamiseks enam veekogu
jääle minema, vaid saavad enamasti
liuelda kõvale maale rajatud liuväljadel. Usun, et iga lapsevanema meel on
rahulikum, kui tema laps on harjunud
uisutamas käima turvalisel maapealsel platsil, kus jää sulamine elusid ei
ohusta.
Jõgedel on jää praeguseks läinud või
nõnda õhuke, et sellele minemine on
kindlalt eluohtlik. Järvede, kanalite
ja tiikidegi jää sulab intensiivse päikesevalguse ja plusskraadidega tempokalt. Kevadilmadega on juhtunud, et
hommikul piisavalt tugevaks hinnatud
jääst vajub päeval kalamees läbi – jääolud võivad muutuda tundidega. Kuigi
jalgsi liikumiseks peetakse turvaliseks
10 sentimeetri paksust jääkatet, siis ei
pruugi see reegel kevadel enam kehtida. Jääle koguneb sulavesi, mis lisab
koormust ning soojenev vesi sulatab
jääd alt poolt. Jää ei teki veekogule
ühtlaselt ja ei sula ühtlaselt ning
„pehmemas“ kohas võib liigagi ootamatult läbi vajuda. Jää muutub kiiremini nõrgaks rohke veetaimestikuga
aladel, madalikel, jääaluse vooluveega
kohtades ning jääd läbivate pragude

läheduses.
Kevadise jääga on alati seotud riskid.
Kui jääle mineku vajadus on tõesti
suur, näiteks kalapüügiks, valitsevad
ilmaolud ei räägi plaanile vastu, kaldalt avanev pilt ei tekita kahtlusi ning
ka proovipuurimine annab ettevõtmiseks kindlust, siis tuleb ikkagi arvestada riskidega ning võtta kaasa varustus,
mille abil jääauku kukkudes ennast
päästa. Enne veekogule minemist
riputa kaela jäänaasklid ja vile ning
paki veekindlasse kotti laetud telefon
ja autovõti. Hea mõte on kaasa võtta
kilekotti pandud kuivad vahetusriided.
Kui jääl viibides ilmnevad ohumärgid
– jää pragisemine või vajumine, tuleb
viivitamatult keharaskus laiali jagada
ning lahkuda. Selleks heida kohe käpukile ja mine kiiresti tuldud teed pidi
tagasi. Kui aga jää pragisedes ette ei
hoiata ja juhtud läbi vajuma, tuleb
peatada sügavamale vette vajumine.
• Kukkumise ajal aja käed laiali ja kalluta ennast tahapoole. Nii takistad
enda üleni vee alla vajumist.
• Mida rutem jääaugust välja saad,
seda parem, sest külmas vees muutub inimene kiiresti teovõimetuks.

Jääaugust välja saamisel on suureks
abiks jäänaasklid. Jääle vinna ennast
sinna poole, kust tulid.
• Jääle pääsenuna rulli ennast või rooma jääaugust eemale. Kaugemal võid
püsti tõusta, et lahkuda jäält tuldud
teed pidi kindlale maale ja võimalikult soojadesse oludesse.

Kui märkad hädalist või vajad ise abi,
siis tuleb esimesel võimalusel helistada hädaabi numbril 112. Kui lähed
jääst läbi vajunud hädalist ise aitama,
siis tuleb ligineda juba käidud rada
pidi ning ulatada talle nöör, lauajupp,
oks, jope või muu abivahend. Jääaugu
servale abikätt andma minnes võite
vette sattuda koos ja siis on ohus ühe
asemel hoopis kahe inimese elu.
Turvalist kevadet!
Riivo Mölter
Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik
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Kuidas Võnnus alkoholi üle kohut peeti
Aegade algusest peale on inimeste pahede seas olnud „tujutõstvate“ jookide
tarbimine. Nii oli enne, on nüüd ja kindlasti on ka tulevikus. Paha asi tuleks aga
süüdi mõista.
Kastre-Võnnu vallas peeti 1935. aastal
kaks korda kohut alkoholi üle. Kohtuotsused olid paraku teistsugused, kui
avalikkus lootis.
„Tartumaa Teataja“ kirjutas 27. märtsil
1935: „Kastre seltsimajas peeti hiljuti
kohut alkoholi ja joomari üle. Prokuröriks oli kohale sõitnud Eesti Karskusliidu tegelane Eduard Kubjas. Vandekohtunikud ja teised kohtutegelased olid
kõik kohalikud inimesed. Rahvast oli
palju tulnud kohtuprotsessi pealt kuulama ja vaatama.
Suure huviga jälgiti tunnistajate seletusi, vestlusi ja protsessi käiku. Vandekohtunike otsus, mis saali ees maha
hõigati oli - alkohol ja joomar tunnistada
süüdlasteks. Selle järel lõpetati kohe
kohtuistung.
Hiljem selgus, et vandekohtunike kogu
otsus olnud tegelikult hoopis teistsugune ja nimelt, alkohol mõista õigeks
ja joomar mõista süüdi. „Prokurör“ E.
Kubjase mõjutusel olla aga tehtud teistsugune otsus, kus mõlemad kohtualused
süüdi tunnistati, mis välja kuulutatud.

lega alkoholi õigeks mõista, kuna 82
häält tunnistasid alkoholi süüdi olevaks.
Lõpuks kuulutas kohus ka oma otsuse,
kes oli alkoholi süüdi tunnistanud.“
Kohtuprotsessi kirjeldus: „Punase vaibaga kaetud kohtulaua taga istuvad ühes
otsas kohtunikud ja teises otsas prokurör. Kohal on ka kaitsja ja laua taga
istuvad eksperdid.
Süüdistusaktis on kirjas: teadlaste poolt
tehtud uurimised on näidanud, et joovastavad joogid avaldavad kahjulikku
mõju inimese tervisele, kutsuvad esile
mitmesuguseid väärnähtusi, teevad
inimese õnnetuks, takistavad kõlbelist ja
majanduslikku arenemist.
Otseselt alkoholi põhjustatud süüteod
nagu salaviina põletamine ja sellega
kauplemine, avalikku korda ähvardav joobes olek ja rahurikkumised moodustavad
ligi poole kõikide kuritegude üldarvust.
Samuti näitavad andmed alkoholi osavõttu abielude purunemisel, inimestelt
töövõime röövimisel, õnnetuste, enesetappude ja vaimuhaiguste tekkimisel.
Rahvast tuleb kasvatada karske ellusuhtumise vaimus, et kodanikud ei saaks
anduda madalale alkoholi naudingule.
Elutarkus ütleb, et esimese klaasi järel
on alkoholi tarvitaja lammas, teise järel
lõvi ja kolmanda klaasi järel siga.

Tagantjärele on kuulda, et Kastre rahvas
tahab nüüd korraldada kohtumõistmise
„prokurör“ Kubjase erapooletuse üle.“

Prokurör jääb esitatud süüdistuse juurde, kaitsja aga oma kaitsealust süüdi ei
tunnista.

Kui midagi läheb viltu, tuleb proovida
uuesti ja Eesti Karskusliidu soovitusel
korraldati Kastre-Võnnu vallas veel teinegi kohtumõistmine alkoholi üle.

Tunnistajad toovad ette terve rea näiteid, kus alkohol on olnud inimeste elu
lõhkujaks.

Võnnu karskusseltsi „Kaljo“ koosolekul
8. mail 1935 otsustati korraldada kohus
alkoholi üle ning paluda Võnnu Põllumeeste Seltsilt selle tarbeks ruume ja
seltsi aeda.
„Postimees“ 13. juuni 1935: „Võnnus
mõistis rahvas alkoholi õigeks.
Võnnu karskusselts „Kaljo“ korraldusel
toimus 8. juunil seltskondlik kohus alkoholi üle. Väljastpoolt olid kohale sõitnud
Eesti Naiste Karskusliidu esinaine Helmi
Mäelo ja kirjanik Helene Ranna. Esimene neist esines kohtuistungil prokurörina ja viimane ühe eksperdina. Teised
kohtutegelased ja tunnistajad olid kohalikud seltskonnategelased.
Rahvast oli kuulama tulnud paarisaja
inimese ümber.
Alkoholi üle otsustamine anti sedelite
kaupa rahva kätte, kes otsustas 86 hää-

Alkohol on kõige suurem varas, ta võtab
inimese vara, tervise, vaimu ja elu.
Lõpus kuulatakse üle paar vanemat
meestunnistajat, kes noorest peast kõvad joomarid olid, kuid nüüd alkoholi
tarvitamisest loobunud on. Vastates
kohtuniku küsimusele, kas elu oli alkoholi tarvitamise ajal lõbusam kui praegu,
ütlevad tunnistajad, et nii rõõmsad pole
nad kunagi varem olnud, kui nüüd peale
alkoholist vabanemist. Teenistusest
jätkub nüüd enese ja perekonna korralikuks ülalpidamiseks, kuna enne oli kogu
aeg puudus majas.
Sõna võetakse ka alkoholi kaitseks.
Kaitsja ütleb, et inimese degradeerumises ehk allakäimises ei ole õige ainult
alkoholi süüdistada. Ega tema üksi ole
süüdi eelpoolmainitud süütegudes. Kellelegi ta ise peale ei lähe ja vägisi ennast
sõbraks ei sunni. Kes piiri peab, sellel ei
ole häda midagi. Mõned joodikud ela-

vad õige vanaks aga mõned karsklased
surevad noorelt ära. Igas asjas on tarvis
hoiduda äärmustest, nii liigjoomisest
kui ka täiskarskusest. Alkohol on hoopis
heategija, ta annab paljudele inimestele
ning vallale ja riigile sissetulekut.
Kohus, olles süüdistaja, tunnistajad,
kaitsja ja eksperdid ära kuulanud otsustas - alkohol süüdi mõista ja seltskondliku põlguse alla panna.“
Rahvakohtu reglemendi järgi pidi aga
süüküsimuse otsustama rahvas. „Igale
kohtus osalenud inimesele jagatakse
enne kohtu algust sedelid, millele kirjutatakse peale kas „süüdi“ või „süütu“ ja
sedelid korjatakse pärast kokku.“
Nagu leheloost lugeda võis leidis 86
inimest alkoholi „süütu“ ja 82 „süüdi“
olevat.
Kokku käis protsessil 240 tegelast ja
pealtvaatajat. Kohale oli tulnud ka naabervaldade rahvast Mäksalt, Haaslavalt,
Vastse-Kuustest, Ahjalt, Rasinalt jne.
Võnnu karskusseltsi „Kaljo“ tegelastest
olid kohtuprotsessi „peajõud“ Ida Otman, Agnes Pärtel, Selma Joonas, Paul
Viro, Ida Mällo, Aksel Laan, Liisi Rooma,
Aliide Karu, Helene Reino, Herman
Otsa, seltsi abiesimees Johanna Joonas
ja seltsi esimees Arnold Suits. Nagu
nimedest näha, oli enamus kohalikke
karskustegelasi õrnemast soost.
Loodetud kasu asemel tegi Võnnus
toimunud kohtuprotsess karskusliikumisele hoopis kahju. Alkoholi õigeksmõistmine rahva poolt asetas karskusseltsi tegelased rumalasse olukorda ning
seadis nad mõneks ajaks kohaliku ja
ümbruskonna rahva naerualuseks.
1935. aastal ei tulnud Kastres kohtupidamisest Eduard Kubjase üle midagi
välja.
Pärast 1939. aasta haldusreformi, kui
Kastre liideti Mäksa valla külge, toimus
8. märtsil 1940 Kastre rahvamajas Kastre-Võõbste Perenaiste Seltsi korraldusel
kohus alkoholi üle. „Vaatamata kaitsja
püüdmistele teha kõik mis võimalik
alkoholi päästmiseks ja selgitustele, et
alkohol ei ole süüdi inimkonna halvas
käekäigus, vaid süüdi on inimesed ise,
langetas kohus otsuse alkohol seltskonnast välja heita ja pidada tema tarvitamist mittesoovitavaks.“
Aastatel 1929-1940 korraldati Eestis
enam kui poolsada seltskondlikku
kohtupidamist alkoholi üle. Väga suure
tõenäosusega oli Võnnu ainus koht, kus
kohalik rahvas alkoholi õigeks mõistis.
Taivo Kirm
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Kultuurisündmused
09.04 kell 10.00 Roiu päevakeskuses „Kevadlilled“
10.04 kell 9.30 Võnnu kultuurimajas - lasteetendus
“Prometheus” (Miksteater). Tasuta
12.04 kell 20.00 Võnnu kultuurimajas film “Seltsimees laps”
Pilet 4 €, sooduspilet 3 €
16.04 kell 18.00 Kurepalus Priiuse seltsimajas Kastre mälumängusarja etapp.
19.04 kell 20.00 Võnnu kultuurimajas film “Ahto. Unistuste
jaht” kell 20.00. Pilet 4 €, sooduspilet 3 €
21.04 kell 11.00 Kurepalus Priiuse seltsimajas lauluvõistluse
„Tartumaa laululaps 2018“ Kastre valla eelvoor.
23.04 Jüriöö jooks (veteranipäev) Võnnus –
Korraldab spordiklubi
23.04 kell 10.00 Roiu päevakeskuses käsitöö - kaardiümbrikud
26.04 kell 18.00 Võnnu kultuurimajas Reinu rännuretked Kariibi meri ja Kuuba. Tasuta
30.04 kell 10.00 Roiu päevakeskuses toolivõimlemine
05.05 Võnnu kultuurimajas Haaslava meeskoori 95.
Juubelikontsert
07.05 kell 10.00 Roiu päevakeskuses külas Joona Toivanen ja
Lea Saar Tartu Maarja kogudusest.
11.05 Võnnu kultuurimajas Võnnu kihelkonnakoori kontsert

3-16 aastaste laste lauluvõistluse
Tartumaa Laululaps 2018 Kastre valla
piirkondlik eelvoor toimub 21. aprillil kell
11 Kurepalus Priiuse seltsimajas.
Tartumaa Omavalitsuse Liidu
eestvedamisel korraldatakse sel
aastal esmakordselt ülemaakonnalist laste ja noorte laulukonkurssi Tartumaa Laululaps, mille
võitjad esindavad sel aastal Tartumaad üleriigilisel Laulukarusselli
lauluvõistlusel. Plaanis on luua
uus traditsiooniline laulusündmus, mis toimub ka Laulukarusselli välistel aastatel.
Konkurss koosneb piirkondlikest
eelvoorudest ning suurest lõppvõistlusest, mis sel aastal toimub
19. mail Ülenurme Muusikakoolis. Eelvoorudes valitakse igast
vanusegrupist kaks parimat, kes
pääsevad edasi maakondlikule
lõppvõistlusele. Lisaks kolmele
Laulukarussellis esindatud vanusegrupile on maakondlikul
konkursil ka neljas vanusegrupp
14-16-aastastele noortele.
Piirkondlikud eelvoorud toimuvad ka teistes Tartumaa valdades,

kuid igal lauljal on õigus osaleda
vaid ühe piirkonna eelvoorus
ning esindada vaid üht kooli, laulustuudiot või muud õppeasutust.
Korraldajad rõhutavad, et selle
võistluse idee on, et kõik lapsed,
kes soovivad esineda, seda ka
saaksid.
Kastre valla piirkondlikku eelvooru korraldab sel aastal Kastre
valla kultuurispetsialist Rasmus
Toompere. Konkursile registreerimine toimub 22.03-09.04 kell
18.00 ning registreerimisvorm ja
täpne reglement on leitav www.
kastre.ee. Osalustasu 5 eurot
lapse kohta tuleb tasuda kohapeal
sularahas. Lisainfot konkursi
kohta leiab ka www.facebook.
com/kastrevv.
Rasmus Toompere
kultuurispetsialist

PPA muudab
teenindussaalide
lahtiolekuaegu
Alates 1. aprillist on kõik PPA teenindussaalid iga
kuu viimasel neljapäeval avatud pool päeva. See
tähendab, et esimene lühendatud tööpäev saabub
26. aprillil, mil kliendid saavad teenindustes dokumenditoiminguid teha ajavahemikus kell 9-12.
Ülejäänud kuu jooksul töötavad teenindused tavapärase graafiku alusel.
„Teeninduste lahtiolekuaegade muutmine tuleneb
üheltpoolt sellest, et märtsikuuga lõpeb teenindussaalides tavapärasest kordi suurem tunglemine,
mis oli valdavalt seotud peatatud sertifikaatide
uuendamisvajadusega. Teisalt tingis selle asjaolu,
et vabaneva pooliku päeva arvelt avaneb klienditeenindajatel võimalus sisemiseks infovahetuseks,
koosolekute ja koolituste läbiviibiseks, arhiivide
korrastamiseks, dokumentide hävitamiseks ja
paljuks muuks kasulikuks, mis aitab meie spetsialistidel vastutusrikkal tööl jätkuvalt rõõmsad ja
professionaalsed püsida,“ selgitas Lõuna prefektuuri teenindustalituse juhataja Angela Kahar.
Ta lisas, et teeninduste lahtiolekuaegade muutmisel ning lühendatud päeva väljavalimisel võeti aluseks eeskätt teeninduste külastatavuse statistika.
„Õhtuse teenindusaja lühendamise otsustamisel
jälgisime külastusaegade statistikat. See näitab,
et kõige populaarsem külastusaeg jääb pea kõigis
teenindustes päeva esimesse poolde. Pealelõunast
alates hakkab teenindust külastavate inimeste arv
märgatavalt langema. Ka lühendatud päeva valimisel lähtusime kliendivoogudest. Nimelt on enim
külastajaid teenindustes just töönädala alguses ja
ka nädala viimasel tööpäeval, seega oli nädala neljas päev teeninduse varasemaks sulgemiseks parim
valik võimalikest,“ rääkis Kahar.
Teenindustalituse juhataja loodab, et kõik külastajad leivad teeninduste lahtiolekuaegade sees endale sobiva aja vajaliku dokumendi taotlemiseks ning
väärtusliku aja kokkuhoiu mõttes on kasulik külastusaeg eelnevalt internetis broneerida. Broneeringuga valite endale sobiva aja ja koha dokumendi
taotlemiseks ja kättesaamiseks. Samuti välistate
sellega võimaluse, et tuleb kohapeal oodata teeninduskorda, kui külastajaid peaks korraga rohkem
olema. Ainukest kohustuslikku isikut tõendavat
dokumenti ehk ID-kaarti on võimalik taotleda ka
näiteks elektroonselt e-teeninduses. Täpsem info
on kättesaadav politsei veebilehel www.politsei.ee
Lõuna prefektuuri teenindused Tartus, Jõgeval,
Põlvas, Valgas, Viljandis ja Võrus on avatud esmaspäevast reedeni kell 9-17. Väljaarvatud iga kuu
viimane neljapäev, mil kliente oodatakse ajavahemikus kell 9-12.
Ragne Keisk
Politsei- ja Piirivalveamet
pressiesindaja
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Sünnipäevad:
Hilda Jaago

08.04

Aino-Loreida Kelder

28.04

Liidia Pikker

18.04

Maria Rudakova

03.04

Eha Tiidla

02.04

Aavo Kaseorg

13.04

Jüri Lihtsa

22.04

Floriede Uzdanova

24.04

Endel Matsalu

28.04

Sünnid:
Ruben Nöps

25.02.2018

Remi Anijärv

03.03.2018

Janelle Viira

12.03.2018

Mya-Riin Haljaste

14.03.2018

()
Mälestame
Vladimir Kolobai
10.12.1938 – 03.03.2018
Elna Piir
23.02.1930 – 05.03.2018
Elfriede Maranik
09.02.1934 – 20.03.2018
Karl Meinhard
05.02.1927 – 23.03.2018

Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Rasmus Toompere
Kontakt: Rasmus Toompere,
kultuurispetsialist. 7446520
rasmus.toompere@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 1900
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja
lühendada.

Võnnu keskkooli lapsed Tartumaa tantsupeol Vaba sada

