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LK 11 Tuleohutus

Melliste keskusehoone sai nurgakivi
Käesoleva aasta alguses alanud Melliste keskusehoone
ehitus on läinud kiires tempos ja ehitajad jõudsid 11. märtsiks sinnamaani, et tööde teostajad, tellijad ning raamatukogu ja noortekeskuse tulevased kasutajad said koguneda
traditsioonilisele nurgakivi panemisele. Ilm ei olnud just
sõbralik ja kindlasti suurendas osalejate unistust uutest soojadest ja valgusküllastest ruumidest, kus veeta aega lugedes,
õppides või mõne uue huvialaga tegeledes. Nagu ikka, lisati
metallsilindrisse ajaleht, mõned mündid, lisaks mälupulk
hoone projektiga. Raamatukogu poolt lisati kohalik kaart
oluliste objektidega külas. Kindlasti oleks tahtnud panna ka
sinna ajakapslisse seda vaprat tantsu ja laulu, mis tulevase
keskusehoone juures tol päeval tehti. Suur tänu Melliste
Algkool-Lasteaia perele, kes lõid meeldejääva emotsiooni:
laulu “Eestimaa on selline” 5. klassi õpilase Hanna esituses,
Marakratid esitasid õpetaja Anneli juhendamisel rahvatantsu
“Süit Eesti tantsudest” ning Mudilased ilmale kohase tantsu
“Plirts-plärts”. MALi pere kohalviibimist jääb ajaloos meenutama ajalehe “Oravake” värske number.
Melliste keskusehoone on projekteerinud AS Sweco, ehitab OÜ Energia ja Ehitus ning kahe esimese maja tegemiseks
kulub kokku 1,06 miljonit eurot. Tulevikus valmib kolmaski
hoone, kuhu on plaanitud perearsti ja hambaarsti ruumid
ning apteek. Vallavanem Priit Lomp tundis uhkust sellegi üle,
et valmiv keskus on erakordne kogu Tartumaal, kuna noorte-

Esimese kellutäie paneb kooli suurim raamatulugeja Kätlin Ivandi.
Foto: Sille Annuk (Tartu Postimees)

keskustele ja raamatukogudele ei ehitata tavaliselt uusi maju.
Enamasti peavad need leppima ja kohanema tingimustega
seal, kust keegi eest ära on kolinud.
toimetus

Uus lasteaed Haaslava külas
Aprilli alguses allkirjastati peatöövõtjaga Haaslava küla
lasteaiahoone ehitusleping. Avalikul riigihankel osales 11
ehitusettevõtet ning leping sõlmiti parima pakkumise teinud
Uniro Grupp OÜ-ga. Hoone projekteerimisega alustati juba
eelmisel kevadel. Projekteerijaks on Corson OÜ ja omanikujärelevalvet teostab Pärn Projekt OÜ.
Hoone asukohaga Haaslava küla, Pihlaka tee 36 antakse
vallale üle kahes etapis. Esimeses etapis ehitatakse 4 rühmaruumi koos garderoobide ja tualettidega ja antakse üle 15. septembril 2020. Seejärel sisustatakse ruumid mööbli, inventari
ning mängu- ja õppevahenditega.
Hoone lõplik valmimine on planeeritud veebruari 2021,
mil lasteaiapere kasutusse saab ka saal, köök ja söökla, samuti
kabinetid ja õpperuumid. Kindlasti on kõigile osapooltele
suureks väljakutseks samal territooriumil ehitustegevuse
jätkumine peale rühmade avamist, kuid oleme juba projekteerimisel hoone kahe eraldiseisva osana ette näinud. Hoone
lõpliku valmimiseni toimub laste toitlustamine Roiu lasteaia
köögist, kust kolm korda päevas valmiv maitsev söögikord
transporditakse uude lasteaeda.
Lasteaia teeninduspiirkonnaks on planeeritud Aardla,

Juba sel sügisel rõõmustab maja laste kilgete üle

Aardlapalu ja Haaslava külad ning juba komplekteerimisel
olevad rühmad avatakse selle aasta 1. oktoobril.
Hoone suletud netopind on 1400 m2. Tööde käigus rajatakse mänguväljakud, piirdeaiad, ligipääsuteed ja platsid,
varjualused, parkla ning kõik muu lasteaiale vajalik kogumaksumusega 2 090 461eurot 26senti. Lisaks vallaeelarve vahenditele ja laenurahale rahastatakse ehitust ka 700 000 euroga
riigieelarve eraldisega.
toimetus
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05.03
koduteenuste osutamise lõpetamine
isikliku abistaja teenuse osutamine (2)
sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest (3)
olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(Kasteheina, Kurista küla)
Võnnu alevikus asuva Karja tee 10
katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
katastriüksuste
kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete
määramine (Saviaugu, Otsapõllu,
Kaarlimõisa k.)
arutelu (Päkste külla Kuusiku
maaüksusele
(18502:004:0271)
lemmikloomade krematoorium)
Sepa maaüksusele garaaži ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
Hennu maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste
kinnitamine
kasutusloa andmine (Haaslava küla,
Pajusalu tee 26)
huvihariduse ning huvitegevuse toetamine vallaeelarvest (klubid)
huvihariduse ning huvitegevuse toetamine vallaeelarvest (lapsed)
koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu rahastamine
Kastre valla 2020 aasta hankeplaani
kinnitamine
riigihanke nr 219950 „Poka teenuskeskuse renoveerimine“ tulemuste
kinnitamine
arutelud ja muu info
12.03
koroonaviiruse tõkestamist toetavate
meetmete rakendamine Kastre vallas
sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest (5)
tugiisikuteenuse osutamise lepingu
pikendamine
hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Kinguotsa)
Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme,
Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga tee 1,
Paju tee 1 ja 2 katastriüksuste jagamine detailplaneeringu alusel
katastriüksustele sihtotstarbe ja kohaaadressi määramine (Kriimani järv)
Uueveski maaüksusele üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
Kaupluse maaüksusele abihoone
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
Labi maaüksusele garaaži ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine

• ehitusloa andmine (Peetri, Koke küla)
• ehitusloa andmine (Tööstuse 10,
Võnnu alevik)
• kasutusloa andmine (Sarakuste külas,
Jõekääru)
• sundvalduse seadmise menetluse
algatamine
• arutelud ja muu info
• 13.03
• koroonaviiruse tõkestamist toetavate
meetmete rakendamine Kastre vallas
• 16.03
• koroonaviiruse tõkestamist toetavate
meetmete rakendamine Kastre vallas
18.03
• sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
• Päkste külas Saunaaasa maaüksusel
üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste
määramine
• ehitusloa andmine (Aardlapalu küla,
Olivia tee 4)
• riigihanke nr 220162 „Kastre valla
kohalike kruusateede suvine hooldus
2020-2022“ tulemuste kinnitamine
• riigihanke nr 217883 „Haaslava lasteaia ehitus“ tulemuste kinnitamine
• riigihanke „Haaslava lasteaia ehitus“
ehitustööde omanikujärelevalve korraldamine
• enampakkumiste tulemuste kinnitamine (vallavara müük)
• arutelud ja muu info
• 26.03
• sotsiaaleluruumi kasutusele andmine
• puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramine
• sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest (5)
• tugiisikuteenuse määramine
• hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Liiva, Rookse k.)
• Võnnu Vallavalitsuse 31.10.2006
korralduse nr 150 muutmine
• Aardla külas asuva Kastani ja Keskuse
vkt 12 maaüksuste ja lähiala detailplaneeringu lõpetamine
• Haaslava külas asuva Südame katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine
• Võõpste külas asuva Rätsepa
katastriüksuse jagamisel kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete
määramine
• ehituslubade andmine (Haaslava
küla, Parve tee 16, Lehise tee 2 ja 4)
• ehitusloa andmine (Igevere küla,
Väike-Ignatsi)
• kasutusloa andmine (Haaslava küla,
Südame arenduse vesi ja kanal.)
• kasutusloa andmine (Haaslava külas,
Pajusalu tee 21 ja Papli tee 21)
• riigihanke „Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine“

korraldamine
• riigihanke „Melliste Algkool-Lasteaia
vee-, kanalisatsioonija soojussüsteemide rekonstrueerimise projekteerimine“ korraldamine
• Kastre Vallavalitsuse 18.märts 2020.a
korralduse nr 189 „Enampakkumiste
tulemuste kinnitamine“ osaline
muutmine
• sundvalduse seadmise menetluse
algatamine (Elektrilevi OÜ kasuks)
• isikliku kasutusõiguse seadmine Poka
külas Õnnevälja (50101:004:0241)
kinnisasjale
• vallavara otsustuskorras kasutusse
andmine (2)
• riigihanke „Haaslava lasteaia ehitus“
ehituse omanikujärelevalve teostamise tulemuste kinnitamine
• toiduabi eraldamine
• volikogu materjalide heakskiitmine
• arutelud ja info
• 30.03
• ennetavate meetmete rakendamine
COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks
• 02.04
• koolieelse lasteasutuse rahastamisel
lapsevanemate poolt kaetava osa vähendamine seoses kehtiva eriolukorraga
• riigihanke „Haaslava lasteaiahoone
köögiseadmete ostmine“ korraldamine
• sündmusetoetuse mittemaksmine
• vabaühenduste nimekirja, kellega sõlmitakse sündmuse-, tegevusetoetuse
leping, kinnitamine
• hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine
• olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(Lehtla kinnistu, Aruaia küla)
• -olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(Tarekese vkt 40, Kriimani küla)
• ehitusloa andmine (Papli tee 26,
Haaslava küla)
• ehituslubade andmine (Mõra küla,
Hennu maaüksus, päikeseelektrijaam; Metsanurga küla, Paju
maaüksus,
päikeseelektrijaam;
Kriimani küla, Pähklisalu maaüksus,
päikeseelektrijaam)
• kasutusloa andmine (Haaslava küla,
Pajusalu tee 22)
• kasutusloa andmine (Sarakuste küla,
Nõukase)
• Kastre Vallavalitsuse 12.03.2020.
korralduse nr 174 muutmine
• Haaslava külas asuva Kalliku katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
• Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
• arutelud ja info
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär
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COVID-19 viiruse leviku tõkestamist toetavate meetmete
rakendamine Kastre vallas
Vabariigi Valitsus on otsustanud keelata avalikud kogunemised ja viia koolid
kaugõppele, kehtestas sanitaarkontrolli
piiridel ning sulges kultuuri- ja spordiasutused 1. maini 2020.
Alates 25. märtsist tuleb avalikes kohtades ja siseruumides (välja arvatud kodus)
hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit
vahet. Avalikud kohad on mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja
matkarajad jms. Avalikus kohas võib koos
viibida kuni 2 inimest. Piirang ei kehti peredele ja avalike ülesannete täitjatele. Alates
27. märtsist on eriolukorra juhi korraldusel
suletud kaubanduskeskused. Avatuks jäävad seal toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakuautomaadid ning kauplused,
kus müüakse või laenutatakse abivahendeid
ja meditsiiniseadmeid vastava kaardi alusel.
Suletud on ka meelelahutuskohad (näiteks
keegel, piljard, vesipiibukohvikud, bowling,
täiskasvanute klubid).
Kastre vallas on lisaks eeltoodule kriisikomisjoni ettepanekul ja vallavalitsuse
otsusega:
1) tühistatud vähemalt kaheks kuuks
valla asutuste ja hallatavate asutuste välislähetused ja õppereisid ning koolide ekskursioonid, samuti õppekäigud ja väljaspoolt
kooli kutsutud külalistega sündmused;
2) tühistatud kahe kuu jooksul toimuvad avalikud üritused;
3) tühistatud valla kultuurikalendris
valla ja allasutuste korraldatavad sündmu-

sed (õppekogunemised, üle asutuselised
sündmused jms);
4) keelatud SA Hooldekodu Härmalõng
klientide külastamine;
5) põhjendatud vajadusel kompenseerida reservfondist allasutuste planeeritud
õppereiside, ekskursioonide jms tagastamatud kulud.
6) suletud või tegevus ümber korraldatud alates 14.03.2020 on noortekeskustel (tegevused veebis), päevakeskustel,
raamatukogudel (ümberkorraldatud) ja
postipunktidel;
7) perioodi eest, mil Kastre valla lasteaiad on suletud, saavad lapse vanemad,
lapse eestkostjad või lapse hooldajad
põhjendatud vajadusel taotleda neile mujal
osutatud lapsehoiuteenuse hüvitamist.
Hüvitise taotlemise eelduseks on, et lapsehoiuteenust ostetakse tegevusloaga teenuse osutajalt. Hüvitatakse lapsevanema
kohatasu osas, mis ületab Kastre valla
lasteaedade kohatasu maksumust.
8) alates 14.03.2020 kuni 01.05.2020
vallavalitsuse ametiasutuses klienditeenindust ei toimu. Kodanike teenindamine
toimub e-posti ja telefoni teel. Paberkandjal
esitatavad avaldused on võimalik jätta vallavalitsuse postkasti;
9) suletud alates 14.03.2020 kõik Kastre
valla spordihooned, keelata huvihariduse ja
huviringide tegevused ning kõigi kultuurija spordikollektiivide kogunemised (sh
täiskasvanute huvi ja sporditegevus);
10) kaardistatud valverühmade ava-

mise vajalikkus lasteaedades;
11) kaardistatud inimeste abivajadus,
eluruumid karantiini suunduvate inimeste
tarvis ja tagatud võimalusel IT vahendid
koduõppel olevatele lastele;
12) kaardistatud vabatahtlikud allasutustest, vajadusel kaasamiseks kriisiabi
andmisel;
13) Märgistatud mänguväljakud ja
muud spordi- ja vabaaja veetmise kohad
infomaterjaliga;
14) Informeeritud Tartu Kiirabi Kastre
vallas asuvatest võimalikest karantiini
majutamise võimalustest.
15) Keelatud kaupade müük poodide
parklates.
16) Lubada raamatukogudel jätkata
teenuse pakkumist mittekontaktselt.
17) Poka Sotsiaalteenuste Keskus
jätkab teenuse pakkumist põhjendatud
avalduse alusel.
18) Lasteaiad peavad tagama valmiduse
vajadusel valverühma avamiseks (Mellistes
valverühm avatud). Ümber vaadata personali puhkusegraafikud, et tagada suvel
võimalus valverühmade avamiseks kõigis
lasteaedades.
19) Allasutuste juhid jälgivad jooksvaid
kulusid ja jätavad edasi lükatavad kulutused tegemata ning peavad eraldi arvestust
eriolukorraga seotud kulutuste kohta.
20) Kaardistada vabatahtlikud erasektorist.
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Vallavolikogu 31.03.2020 istungil
- muudeti osaliselt Kastre Vallavolikogu 19.06.2018 määrust nr 44 „Koolieelse
lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate
poolt kaetava osa kehtestamine“. Kastre
Vallavalitsusele anti õigus erandkorras
kaalutlusotsuse alusel oma korraldusega,
ajutiselt peatada või kehtestatud määrast
väiksemas mahus sisse nõuda lapsevanematele kehtestatud osalustasu, kui see on
seotud eriolukorraga või mõne muu ettenägematu asjaoluga, mille tõttu ei ole ajutiselt
võimalik koolieelse lasteasutuse kohta
kasutada. Kehtiv määrus ei võimaldanud
ka eriolukorras (kus lasteaiad on osaliselt
või täielikult suletud) mitte küsida lapsevanematasu vanematelt. Muudatus määruse
annab vallavalitsusele õiguse aprilli alguses
esitatavad märtsikuu arvetel vähendada
lapsevanematasu 50% (pool kuud töötasid
lasteaiad tavapäraselt) ja aprillikuu (või
kuni eriolukorra jätkumiseni) 100%. Kehtiv lapsevanema tasu on 20 eurot (mõlemad
vanemad või üksikvanem on Kastre valla

elanikud), 30 eurot (üks lapsevanem on
meie valla elanik) ja 40 eurot (kumbki
vanematest ega ka laps ei ole Kastre valla
elanikud). Eelarves saamata tulu ühes kuus
100% vabastuse korral on 5000 eurot.
- otsustati seada sundvaldus Tartu maakonnas, Kastre vallas Melliste külas Tartu
mnt 3 (katastritunnus 50101:004:0308)
asuvale kinnistule maakaabelliini paigaldamiseks Elektrilevi OÜ kasuks. Coop alustab
Melliste kaupluse ehitusega (ehitusluba
väljastatud dets 2019) ning seoses tarbimisvajaduse suurendamisega paigaldatakse
uus maakaabelliin. Vallavalitsus on suhelnud kaasomanikuga, kes seoses oma välisriigis viibimisega, on nõus sundvalduse
seadmisega.
Eelmise aasta alguses pöördus Kastre
Vallavalitsus avaliku kutsega kõigi Kastre
vallas elamuarendusega tegelevate arendajate poole eesmärgiga leida sobilik
asukoht uue lasteaiahoone ehitamiseks.
Kutsele vastas üks arendaja, German-

fort OÜ, kes arendab Jõe elamurajooni.
- otsustati omandada Kastre vallale OÜ-le
Germanfort kuuluvad kinnistud aadressiga
Pihlaka tee 36, Haaslava küla, Kastre vald
(katastritunnus 29101:001:0508, sihtotstarve 100% tootmismaa, pindala 10807
m²) ja Pihlaka tee 34, Haaslava küla, Kastre
vald (katastritunnus 29101:001:0507,
sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1360
m²) hinnaga 180 000 eurot sh käibemaks.
Kinnistud koos olemasolevate liitumistega
soetatakse Haaslava küla lasteaia ehituseks.
- otsustati võtta Kastre valla 2020.aasta
investeerimistegevuseks laenu 2 300 000
eurot laenuperioodiga 120 kuud. Võetava
laenuga kaetakse osaliselt uue lasteaia
ehitusmaksumust ja Melliste Keskushoone
ehitust. Peale laenu võtmist on valla netovõlakoormus 25%.

Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär
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Vallavanema pöördumine
Hea inimene. Väga tahaks heita muremõtted kõrvale ja rääkida esmajärjekorras
sellest, milliseid plaane oleme lähiajaks
valla arengu vaatest seadnud. Selle asemel
tuleb mul Sinu poole hoopis pöörduda kriisikomisjoni juhina, andmaks ülevaadet,
kuidas ja millistel põhjustel oleme tänases
eriolukorras toiminud.
Kindlasti ei tee ma ühelegi omavalitsusele liiga kui ütlen, et meie kohalikud
kriisikomisjonid ei olnud sedalaadi kriisiks
valmis. Tervisekriis ei tundunud ju asi, mis
võiks arenenud Euroopat tabada ja nii tundis Euroopa end enam kui turvaliselt ka
veel siis kui Hiinas suure hulga siit ilmast
lahkunutega tegeleti.
Ka meie ettevalmistus ja võimaluste
kaardistamine on enim olnud seotud
ulatuslike kommunaalprobleemide lahendamisega. Pikaajaline joogivee puudumine
suures kogukonnas, kaugkütteseisakud,
ulatuslikud elektrikatkestused, läbimatud
sõiduteed erakordselt suurte lumesadude
korral ja paljud teised „maised“ mured,
millede lahendamiseks on rohu leidmine
vähemalt paberil läbi mängitud. Nüüd aga
saime osa hoopis tervisekriisist ning peagi
kahjuks ka sellele järgnevast majanduskriisist.
Paberil ettevalmistuse puudumine,
muutis veelgi ajakriitilisemaks kriisiolukorras otsustamise. Majanduskriisis on
meie suurus või pigem väiksus kindlasti
mure, kuid tervisekriisi lahendamisel oli
ja on meie vallas vabariigi keskmisest
väiksem elanike arv, mõistlikul hulgal
allasutusi ja organisatsioone hoopis suureks tugevuseks. Saime olla operatiivsed ja
võib-olla just sel põhjusel oleme vähemalt
siiani pääsenud halvimast.
Esimene kriisikomisjoni ja sellele järgnenud vallavalitsuse istung kriisi teemal
toimus 12. märtsil ja just meie esimesed
tegevused olid väga otsustavad. Tühistasime vallavalitsuse ja allasutuste lähetused ja õppereisid, samuti ekskursioonid
ja õppekäigud, peatasime kultuuri- ja
spordisündmused. Juba järgmisel päeval
sulgesime koheselt koolid, lasteaiad, noortekeskused, raamatukogud, päevakeskused, samuti hooldekodud külastajatele,
eesmärgiga otsustavalt viiruse võimalikku
levikut piirata.
Järgnevatel
päevadel
alustasime
vabatahtlike ja samuti vabade elamispindade kaardistamisega ning meie
piirkonna perearstikeskuste ja apteekide
toetamisega kriisiolukorras. Alustasime
koheselt abivajajate toetamisega, teabe

ja käitumisjuhiste edastamisega kodulehel, sotsiaalmeedias ja infostendidel.
Eriolukorra süvenemisel oleme jätkanud
enim infovahetuse korraldamisega ja
eriolukorrajuhilt saadud suuniste täitmist
sh sulgenud ja varustanud infoga valla
mängu- ja spordiväljakud, kontrollinud
pisteliselt 2+2 liikumissuuniste täitmist,
kaupluste eriolukorra nõuetele vastavust
ja palju muud.
Hetkel oleme omavalitsusena pääsenud eriolukorras kõige hullemast. Kriisikomisjoni juhina on minu kasutuses info,
mida saan jagada teiega vaid arvudes. Nii
saan öelda, et kirjutamise hetkel, 12. aprilli
õhtupoolikul, on meie vallas diagnoositud
üks COVID-19 positiivne juhtum, samal
ajal on peamiselt välisreisidelt naasnud
kümneid ja kümneid inimesi, kes on määratud kodusesse karantiini. Spetsialistid
hindavad, et statistiline tõenäosus haigust
kandvate inimeste hulga osas on kordades
suurem, mis tähendab, et haigust kandev
inimene ei pruugi ise haigustunnuseid
omada, kuid ringi liikudes ja sotsiaalseid
kontakte mitte vähendades on ta suur oht
neile, kellega kokku puutub.
Palun Sind väga, et järgiksid nii eriolukorras antud käske, aga ka soovituslike
palveid ja suuniseid. Nii saame haigusest
kiiremini lahti ning mida kiiremini lõppeb
tervisekriis, seda leebemalt puudutab
meid kõiki ka tagasilöök majanduses.
Aitäh!
Igast kriisist tuleb midagi head kaasa
võtta. Kuigi kriis ei ole kaugeltki läbi, siis
esimesed järeldused saab teha juba täna.
Suurimaks positiivseks osaks on kindlasti
see, et meie olulisimad eesliini töötajad
meditsiini- ja sotsiaalvaldkonnas väljuvad
kriisist tugevamini ja neid osatakse rohkem väärtustada ka peale kriisi lõppu. Aga
mitte ainult. Hakatakse rohkem hindama
teadusvaldkonnas tehtavat teadustööd,
lapsevanematena lasteaialaste või õppuritega kodus viibijad mõistavad haridusvaldkonna töötajate töö sisu ja olulisust.
Üsna hästi tuleb välja, kes on inimesed
ja ettevõtted, kes abipalvetele vastates
ennastohverdavalt appi ruttavad ja kes
kriisiolukorrast hõlptulu püüavad teenida.
Ole terve ja hoitud! Püsi kodus ja väldi
näost näkku sotsiaalseid kontakte! Helista
ja hoia head sidet oma eakamate lähedastega! Püsi viiruse osas negatiivne, aga hoia
samal ajal positiivset meelt!
Priit Lomp
vallavanem, kriisikomisjoni esimees

Vallateede hooldus
Läinud talv oli lumevaene,
mistõttu lagunesid kruusateed eriti
suurel kiirusel. Selleks, et tulevikus oleks võimalus ka lumevaesel
talvel kruusateid hooldada, andis
vallavolikogu nõusoleku korraldada
teehoolduse hange lepinguperioodi
pikkusega 3 aastat.
Hankel osales kolm pakkujat
ning soodsaima pakkumise tööde
teostamiseks tegi OÜ Hanso MK,
kes on töödega juba ka alustanud.
Hanke sisuks on kruusateede
hööveldamine, teeäärte niitmine
ning kruusakatete parandamine
purustatud kruusaga mahuga 4000
m3 aastas.

Vallavara
enampakkumine
17. märtsil avati vallavara kirjaliku enampakkumise tulemused.
Vallavolikogu poolt avalikule enampakkumisele suunatud seitsmest
objektist leidsid endale uue omaniku viis kinnistut. Kahele enampakkumises olnud korteriomandile
pakkumusi ei tulnud. Neile ostjate
leidmiseks pannakase Männisaare
12 2-toaline korter Läänistes (alghind 3000 eurot) ning 4-toaline
korter Tartu tn 5-8 Võnnu alevikus
(alghind 30 000 eurot) uuesti enampakkumisele. Huvilistel soovitame
jälgida www.kv.ee keskkonda.

Alustatakse valla
üldplaneeringu
koostamisega
Toimunud riigihanke tulemusel
alustas Kastre valla üldplaneeringu
koostamist ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise läbiviimist
AS Kobras. Leping sõlmiti 20.
märtsil ning planeeritav lepingu
täitmise tähtaeg on 27 kuud.
Tööde
kogumaksumuseks
on
124 800 eurot lepinguperioodi
jooksul. Üldplaneeringu koostamise
informatsiooni
kajastatakse
jooksvalt valla infolehes ja kodulehel,
samuti toimuvad lepinguperioodi
jooksul
huviliste
kaasamiseks
avalikud väljapanekud ja arutelud.
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Detailplaneeringud
1) Südame katastriüksuse ning
lähiala detailplaneeringu avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused
Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimus ajavahemikul 17.veebruar-2.
märts 2020. Avalik väljapanek korraldati valla veebilehel ning Kastre
Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku
ajal, ajavahemikul 17.veebruar-2.märts
2020, arvamusi ei esitatud. Riina Kalda
edastas 3.märtsil e-maili teel omapoolse arvamuse. Kastre vallavalitsus
võttis kirjalikult esitatud arvamuse
arvesse. Avaliku väljapaneku järgne
avalik arutelu toimus 11.märtsil 2020
Kastre Vallavalitsuses. Arutelule tuli
kaks inimest (planeerija/projekti juht
Mart Hiob ja Risto Kalda -Allikaoru
kinnistu kaasomaniku esindaja). Planeerimisseaduse §138 lõige 2 alusel
ei esitata detailplaneeringut Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks,
kui detailplaneering on koostatud
kooskõlas üldplaneeringuga ja avalikul
väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu kohta ühtegi arvamust või kõik
avalikul väljapanekul esitatud kirjalikud
arvamused on arvesse võetud. Käesoleval juhul on detailplaneering koostatud
kooskõlas üldplaneeringuga ja kõik
avalikul väljapanekul esitatud kirjalikud
arvamused on arvesse võetud.
2) Kastani ja Keskuse vkt 12
detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Kastre
Vallavalitsus
otsustas
26.märtsil 2020 toimunud istungil
lõpetada Kastani ja Keskuse vkt 12 maa-

Südame detailplaneering

üksuste detailplaneeringu koostamise
(korraldus nr 200). Planeering oli algatatud Kastre Vallavalitsuse 19. oktoobri
2018 korraldusega nr 484. Planeering
on algatatud Aardla külas asuvatele Kastani katastriüksusele (katastritunnus
18501:001:0657, maakasutuse sihtostarve 100% tootmismaa) ja Keskuse
vkt 12 katastriüksusele (katastritunnus
18501:001:1214, maakasutuse sihtostarve 100% elamumaa) eesmärgiga
muuta maaüksuste sihtostarvet, jagada
kruntideks ja määrata ehitusõigus
elamute püstitamiseks. Planeeritava
ala pindala on 26647 m2. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegi Ain
Koorits. Detailplaneeringu algatamise
ajal oli kinnistu omanik Ain Koorits
ning käesoleval ajal kaasomanikud
Sponhold OÜ (1/10 kaasomani osa)
ja Rasmus Villakov (9/10 kaasomandi
osa). Planeerimisseaduse § 129 lõike 1
punki 2 kohaselt võib detailplaneeringu
koostamise lõpetada, kui kinnisasja
omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.
Rasmus Villakov, kes on ka Sponhold
OÜ esindaja, on esitanud avalduse
(registreeritud 11. märtsil 2020. a
kirja nr 6-3/540 all) detailplaneeringu
koostamise lõpetamiseks. Korraldusega
on võimalik tutvuda Kastre valla
dokumendiregistris,
veebilehel
ja
tööajal Kastre Vallavalitsuses.
3) Südame katastriüksuse ning
lähiala detailplaneeringu kehtestamine
Kastre Vallavalitsus otsustas 26.
märts 2020 korraldusega nr 201 keh-

testada Haaslava külas asuva Südame
katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab
otseste arendustegevustega Südame
(katastritunnus
29101:001:0165,
pindala 20818 m2, sihtotstarve 100%
üldkasutatav maa), Südame puhasti
(katastritunnus
29101:001:0168,
pindala 713 m2, sihtotstarve 100%
tootmismaa),
Südame
puurkaev
(katastritunnus
29101:001:0169,
pindala 4143 m2, sihtotstarve 100%
tootmismaa) ja Kaarli (katastritunnus
18501:001:1291, pindala 515 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa) katastriüksused. Detailplaneeringu eesmärgiks
on jagada planeeringuala kruntideks ja
määrata ehitusõigus ridaelamute püstitamiseks. Detailplaneeringu kohaselt
moodustatakse 4 ridaelamu krunti, 2
üldmaa krunti ning 1 elamumaa krunt,
millele ehitusõigust ei seata ja see liidetakse Suure-Südame kinnistuga ning 1
tootmismaa krunt. Ridaelamu krundil
on hoonete suurim lubatud arv 1, kõrgusega 9 m, millel on kuni 2 maapealset
korrust ja 1 maa-alune korrus. Ridaelamute juurde on kavandatud kokku 110
parkimiskohta. Üldkasutatavale maale
on lubatud rajada koerte jalutusväljak
( ca 2000 m2). Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasutusaktiivsus.
Kehtestatud
detailplaneeringuga
on võimalik tutvuda valla veebilehel ja
tööajal Kastre Vallavalitsuses. Täiendav
info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee,
7446521.
Kati Kala
maaspetsialist
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Kastre valla haridusasutused eriolukorra ajal
Koolid
Alates 16. märtsist on koolid viinud
õppetegevust läbi distantsõppe vormis. Iga kool on loonud tegevuskava
kaugõppe läbiviimiseks, kaardistanud
digivahendite olemasolu ning vajadusel laenutanud lisavahendeid, teinud
korrektuure ainealastes plaanides
ning tagasisidestanud õpilaste töid ja
aktiivsust distantsõppe ajal. Selline
eriolukorra distantsõpe on olnud kõikide osapoolte jaoks väljakutseks, sest
lisaks koolilaste toetamisele on paljudes peredes ka tähelepanu vajavad lasteaiaealised lapsed, suur hulk peresid
teeb kas kaugtööd või vastupidi pikki
vahetusi väljaspool kodu. Distantsõpe
aga jätkub vähemalt aprilli lõpuni ning
pole ka võimatu, et õppeaasta lõpuni.
Praeguseks hetkeks oleme aga kõik
jõudnud mitme nädala vältel uue olukorraga harjuda ning teha korrektuure
tegevuste paremaks toimimiseks.
Kokkuvõtvalt distantsõppest:
• Õpiülesanded, mida sooritatakse
digivahendite abil, on ajamahukamad ning õppeülesannete töömahtu
oli vaja vähendada või ülesanded
teistmoodi planeerida.
• Erinevate digikeskkondade kasutamise osas on selekteeritud välja
ühiselt kasutatavad vahendid, et
vältida üleliigset ajakulu keskkondade vahetamise tõttu.
• Arvesse on võetud Internetiühendusest tekkivaid ning digivahendite
vähesusest tulenevaid piiranguid.
Soovijatele on pakutud vahendeid
koolide poolt. Kui on tekkinud
lisavajadus, siis tuleb võtta kooliga
ühendust, et leida ühine lahendus.
• Distantsõpe ei ole ainult digiõpe.
Õppetööks kasutatakse ikka edasi ka
õpikuid ja töövihikuid, toimub käeline tegevus ning kehalise kasvatuse
ja liikuma kutsuva kooli aktiivsed
ülesanded. Tagasisidestamise vorm
on digitaalne, kuid õppetegevus
peaks endiselt võimaldama teatud
osa asju teha arvutit kasutamata.
• Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamid ja riiklikud tasemetööd on
määramata ajaks edasi lükatud. Kõikidele 9. ja 12. klassi õpilastele taga-

takse võimalus kooli lõpetamiseks.
Täpsemad juhised kooli lõpetamise
tingimuste kohta annab kool.
• Kõikides koolides on läbi viidud
distantsõppe tagasiside nii õpilaste,
lapsevanemate kui ka õpetajate seas
ning tehtud vajaminevaid muudatusi õppe läbiviimisel. Peamiste
probleemidena toodi õpilaste poolt
välja, et pole võimalik olla koos
sõpradega, tunnevad koolist (ka
õpetajatest!) puudust, arusaamatused mõningatest õppeainetes, kuid
üldjuhul hindasid distantsõppe
olukord üsna murevabaks. Õpilaste
hinnangul on distantsõpe tore seetõttu, et õppimisele kulub vähem
aega, kui koolis, kuigi suurem osa
märkis ära, et vajavad ka vanemate
abi ja toetust kas tehnilise või ainealase poole pealt. Samuti meeldib
paljudele, et aega saab planeerida
enda õpirütmi järgi.
• Lapsevanemate hinnangul tekkis
alguses probleeme erinevate Internetikeskkondade
kasutamisega,
sest ei oldud veel harjunud ning
keskkondi pakuti palju ja erinevaid.
Teise nädala lõpuks oli rahulolu
tunduvalt suurem nii keskkondade
valiku kui ka enda oskuste suhtes.
Kõige keerulisem on lapsevanematel olnud kogu õppepäeva planeerimine, sest ennast on vaja jagada
töö (või kaugtöö), laste (koolilapsed
vajavad juhendamist, lasteaialapsed
on samuti kodus ning vajavad tähelepanu) ning muude igapäevaste
kodutööde vahel. Sellegipoolest on
üldine tagasiside positiivne ning
on tulnud ka mitmeid ettepanekuid
samas vormis õpet korraldada ka
tulevikus teatud perioodidel.
• Õpetajad hindavad distantsõppe
läbiviimist samuti positiivselt, kuigi
esimene nädal oli kõige keerulisem.
Kaugõppe läbiviimise korraldamine
(planeerimine, vahendite valmine ja
loomine, videotunnid, tagasisidestamine jms) on tunduvalt tõstnud
nii aineõpetajate kui ka klassijuhatajate töökoormust. Suureks abiks
kogu õppetöö organiseerimisel on
olnud haridustehnoloogid ja tugispetsialistid ning loomulikult kooli
juhtkond.

Huvikoolid ja -ringid
Huvikoolide tavapärane tegevuse
on alates 14.03. peatatud. Koolide
juures olevad huviringid ei toimu distantsõppe ajal. Mõnedes huvikoolides
viiakse läbi distantsõpet. Tartumaa
huvikoolid (sh trennid), kus Kastre
valla lapsed osalevad ning kus viiakse
läbi distantsõpet on järgmised: FC
Santos, Tartu Ratsakool, Ülenurme
võimlemisklubi, Tartu Võimlemisklubi
Rütmika, Tartu Spordiselts Kalev,
Tammeka jalgpallikool, JJStreet, MTÜ
Virbel, Ülenurme muusikakool, Tartu
I Muusikakool, Tartu II Muusikakool,
Tartu Lastekunstikool.
Lasteaiad
Kastre valla lasteaiad on olnud täies
ulatuses sulatud ainult ühe nädala.
Alates 23.03. on Melliste Algkool-Lasteaias olnud avatud valverühm. Valverühma on kasutanud keskmiselt 1-2
last päevas. Alates 01.04 avati valverühm ka Sillaotsa Kooli lasteaia osas.
Vastavalt lastevanemate tagasisidele
ei olnud vältimatut vajadust Võnnu
lasteaias valverühm hetkel veel avada.
Huvitegevust lasteaedades ei toimu.
Võimalusel palume lapsed koju
jätta, et avatavad rühmad oleksid
võimalikult väiksed ning kontaktide
arv minimaalne. Haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta. Samuti ei võta
vastu lapsi, kui laps või tema pereliige
on käinud viimase 14 päeva jooksul
välisreisil.
PÜSI KODUS!
Eriolukorra ajal on soovitus kõikidel püsida kodus. Palume lapsevanematel veel kord kodus läbi rääkida
ohutusnõuded ning jälgida, et lapsed
ei koguneks õues gruppidesse. Õues
liikumine toimub maksimaalselt kahekaupa või koos oma perega.
Suur tänu kõikidele, kes on kaasa
aidanud hariduselu korraldamisele
eriolukorra ajal! Hoiame ja hoolime
üksteisest! Olge terved!
Katrin Nurm
haridusspetsialist
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Töö noortega
toimub ka
eriolukorra ajal
Riigis kehtestatud eriolukorra
tõttu on Roiu, Võnnu ja Melliste
noortekeskused suletud vähemalt
1. maini, aga see ei tähenda, et
noorsootööd ei toimuks.
Noorsootöötajad on noorte
jaoks olemas internetis, telefonitsi ja e-kirja teel. Meie Instagramis on näha nii noorsootöötajaid
kui ka teisi huvitavaid ja inspireerivaid inimesi noortega suhtlemas
nii postituste kui otseülekannete
näol. Oodata on ka otseülekandes
huviringe. Noorsootöötajad on
loonud ühise internetikeskkonna,
et noored saaksid üheskoos ja
noorsootöötajaga suhelda – selle
kohta saab lisainfot noorsootöötajate käest. Noorsootöötajad on
noore jaoks keskkonnas olemas
igapäevaselt kell 13-19.
Jätkub töö mitmete projektidega. Seega noored, kellel on
häid ideid, mida kogukonnas ära
teha, siis noorsootöötaja on teile
hea meelega toeks, aidates ideed
paberile panna, õige toetusfond
leida ja ideed ellu viia!
Lisaks oleme valmis pakkuma
lisatuge neile noortele, kes vajavad õpiabi või lapsevanematele,
kes käivad tööl ja vajavad, et keegi
oleks lapse jaoks olemas õppimise
ajal. Lisatuge pakume videokõne
või telefoni teel.
Pidage vastu noored! See olukord on mööduv. Meie hoolsusest
sõltub, kui kiiresti see juhtub.
Jälgi kindlasti:
Facebook.com/kastrent
Instagram.com/kastre_noortekad
kastre.ee/noortekeskused
Marge Tänava
noorsootööspetsialist

Karjäärialased ettevõtmised 2019/20. õppeaastal
Võnnu Keskkoolis
On eriolukord. On kevad. Kõigele
vaatamata on varsti käes aeg, kus Võnnu
Keskkooli IX ja XII klassi õpilased teevad
oma valikuid edasiseks.
Et valikuid oleks kergem teha, on IX ja X
klassis karjääriõpetuse tunnid, kus tehakse
eneseanalüüsi, uuritakse töömaailma ning
erinevaid õppimisvõimalusi.
Lisaks mahub õppeaastasse mitmeid
erinevaid ettevõtmisi, mis toetavad valikute tegemisel:
• Advokaat Alo Noormetsa loeng, milles
ärgitati mõtlema seaduste ja seadusloome
üle;
• TÜ juuratudengite loeng, kus tutvustati
õppimist TÜs ja juristi elukutset
• Kohtumine Psühhobussi spetsialistidega, kus jagati asjalikku teavet psühholoogia kohta ja võimaluste kohta ennast
ning teisi märgata ja vajadusel aidata;
• Tartu Tervishoiukõrgkooli külastus.
Tutvuti koolis pakutavate võimaluste ja
õpitavate erialadega. Märkima peab, et
huvi oli suur, kuna mitmed erialad olid
uudiseks ja nende tutvustamine väga
asjakohane ja huvitav;
• Laboripraktikumide kursus TÜ, EMÜ ja
TalTechi laborites, mille käigus tutvuti
ülikoolidega, õppimisvõimaluste ning ka
õppejõududega. Eriti põnevaks kujunesid tunnid keemia ja bioloogia laborites,
sest mitmete materjalide ja seadmetega
saadi tuttavaks esmakordselt;
• 12. klassi õpilastega viis Töötukassa spetsialist läbi kandideerimisdokumentide
vormistamise töötoa ja kuigi väidetavalt
tundus kõik tuttav, tuli siiski tunnistada,
et kordamine on tarkuse ema;
• 12. klassiga viis Töötukassa spetsialist
läbi kandideerimisvestluseks ettevalmistamise töötoa. Siinkohal on abi äärmiselt
asjakohane, sest kõigil noortel pole enda
avamine kerge, liiati veel oma tugevate
külgede leidmine ja eksponeerimine. Siin
on tuntav eestlaslik tagasihoidlikkus.
• 12. klassi õpilastele toimus individuaalne
karjäärinõustamine, mis on olnud vaba-

Seoses eriolukorraga on Kastre valla
raamatukogude uksed ajutiselt suletud
Raamatuid saab laenutada broneerides need
telefoni või e-kirja teel. Raamatukogusse sisse ei pääse.
Väljastatakse üksnes eelnevalt broneeritud raamatuid.
Raamatute väljastamine toimub kokkuleppel
raamatukoguhoidjaga kontaktivabalt.
Järvselja raamatukogu –
74 11 319 - jarvselja.raamatukogu@kastre.ee
Melliste raamatukogu –
74 11 594 - melliste.raamatukogu@kastre.ee
Roiu raamatukogu –

tahtlik, aga mida oleme pidanud noorte
jaoks soovituslikult vajalikuks;
• 9. klassi õpilastega viis Tartu töötukassa
spetsialist läbi grupinõustamise. Praktikas osutus see taas äärmiselt vajalikuks,
sest oma eelistustest ja valikutest on
keeruline kaaslaste juuresolekul rääkida.
Vaid spetsialisti paindlik lähenemine
laskis mõtetel vabamalt liikuma hakata;
• 1.- 9. klassi õpilased võtsid osa projektist
„Tööle kaasa“. Kõik 1.- 6. klassi õpilased
said osaleda ühel tööpäeval, jälgides ja võimaluste piires kaasa tehes. Tagasisidena
oli huvitav teada saada, kus meie õpilaste
vanemad tegevad on ja nentida, et päev oli
osalejate jaoks inspireeriv ja toimekas;
Kindlasti aitavad edasistele valikutele
kaasa ka VKKs läbi viidavad valikkursused.
Sellel aastal on noortel võimalik valida järgmiste kursuste vahel:
• koostöös Tartu Kõrgema Kunstikooliga
läbi viidav graafilise disaini kursus
• koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega
korraldatav turunduse kursus
• programmeerimise kursus
• show-tantsu kursus
• sulgpalli kursus
Ka õpetajatele toimus Tartu töötukassa infospetsialisti tänapäeva tööturu
nõudmisi tutvustav karjäärialane loeng, et
õpetajad saaksid paremini õpilasi suunata
ja tänapäeva tööturu ootusi tutvustada.
Eriolukorra tõttu on esialgu edasi lükatud 12. klassi õpilaste kooli sisseastumisvestluse simulatsioon ja keskkooliõpilaste
õppesõit Tallinnasse Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tervishoiukõrgkooli.
Kõik noori nõustamas käinud spetsialistid on rõhutanud tänapäeva tööturul
vajalikku paindlikkust, pidevat õppimisvõimet, oskust kohaneda muudatuste ja
keskkonnaga. Arvestades hetkeseisu on
need aspektid võimendunud ja kindlasti
vajavad noored julgustamist ning nõustamist edaspidigi.
Valdek Rohtma
Võnnu Keskkooli direktor
PÜSI KODUS,
LOE RAAMATUT, JÄÄ TERVEKS!

50 60 964 - roiu.raamatukogu@kastre.ee
Võnnu raamatukogu –
56 49 15 15 - vonnu.raamatukogu@kastre.ee
Võõpste raamatukogu –
55 17 050 - voopste.raamatukogu@kastre.ee
Raamatukogust saadud raamatuid mitte võtta kohe
kasutusele, vaid hoida karantiinis 24 tundi. Seda Teie endi
ohutuse tagamiseks.
Kuni viiruseohu möödumiseni palume raamatuid
raamatukokku tagasi mitte tuua!
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Tõstesport
Tõstesportlastel seekord vedas, sest
selle aasta tähtsaim võistlus jõuti 7.
märtsil enne Covid-19 levikut läbi viia.
Võistlus toimus Mellistes ja läbiviijaks
Mäksa Spordiklubi. Võistlus kujunes
meie sportlastele läbi aegade edukaimaks, sest mitte kunagi varem pole me
korraga nelja meistritiitlit saanud. Lisaks
neljale tiitlile püstitasid meie neiud ka
4 uut Eesti erinevate vanuseklasside
rekordit.
Naiste kehakaalus kuni 49 kg rebis
Hanna-Liisa Mat esmalt 34 kg ja seejärel
37 kg, mis on 3 kg enam kui kunagi
varem. See on uus Eesti U13 vanuseklassi rekord.
Tõsi Loore-Lii Aviste sai selle raskuse
juba detsembri lõpus Kohtla-Järvel
sirgetele kätele, kuid tõstespordiliidu
juhatus jättis rekordi kinnitamata kuna
ühel kohtunikul oli litsents aegunud.
Tõukamises sai Hanna-Liisa sirgetele
kätele 46 kg ja kogusumma 83 kg andis
meile esimese meistritiitli.
Kehakaalus kuni 55 kg tegi hea
võistluse Loore-Lii Aviste. Rebimises
läks järjepanu sirgetele kätele 36 kg, uus
isiklik rekord 39 kg ja ka 40 kg. Tõukamises sai ta sirgetele kätele 47,51 ja ka

53 kg. Paraku viimast katset kohtunikud
ära ei lugenud. Loore-Lii sai rebimises ja
kogusummas II koha ja tõukamises III
koha.
Kehakaalus kuni 64 kg oli meil kaks
võistlejat. Merilyn Kalmus sai rebimises
kirja 47 kg ja tõukamises 52 kg. Tõukamises sai ta sirgetele kätele raskuse 57
kg, mis oleks tähistanud uut isiklikku
rekordit, kuid kohtunikud seda katset
ära ei lugenud. Merilynile kolm viiendat
kohta. Mona Saar rebis sirgetele kätele
62, 66 ja 69 kg. Viimane raskus on uus
Eesti U17 ja U20 vanuseklassi rekord.
Tegelikult pole sellest enamat selles
kehakaalus ükski eesti naine sirgetele
kätele saanud. Tõukamises läks seekord
kirja 78 kg ja tasuks eesti meistritiitel ja
kaks kuldmedalit üksiktõstetes.
Raskeimas kehakaalus üle 76 kg
polnud seekord vastast Johanna Haljasorg´ile. Rebimises läks kirja 57, 60 ja 63
kg, mis on uus Eesti U15 vanuseklassi
rekord kehakaalus üle 81 kg. Tõukamises
sai Johanna kirja 75 kg. Kogusumma
138 kg on uus Eesti U15 vanuseklassi
rekord. Siit tuli meile kolmas meistritiitel ja lisaks kaks väikest kulda.
Neljanda meistritiitli eest hoolitses

viimasel ajal tõstmist väga tõsiselt võtnud Maiko Sepp, kes kehakaalus kuni 73
kg sai kirja 232 (107+125) kg. Teise koha
selles kehakaalus sai Jaan Korobov 177
(77+100) kg-ga.
Kehakaalus kuni 96 kg tegi hea
võistluse Tambet Ereline, kes rebimises
parandas kahel korral isiklikku rekordit
ja sai lõpuks kirja 107 kg. Tõukamises
sai ta kirja 126 kg, sest raskust 128
kg kohtunikud ära ei lugenud. Tasuks
rebimises ja kogusummas III koht ja
tõukamises IV koht. Kehakaalus kuni
102 kg pidas tugeva heitluse maha kahe
viimase aasta Eesti meister Kerto Pärl.
Rebimises sai ta kirja 113 kg, mis andis
III koha. Tõukamises sai ta kirja 138 kg.
Teisel katsel sirgetele kätele saadud 146
kg kohtunikud taaskord ära ei lugenud.
Kolmandal katsel üritas Kerto tõugata
raskust 151 kg, mis oleks toonud talle
taas meistritiitli, kuid jõud sellest
raskusest enam üle ei käinud. Kertole
seega nii tõukamises kui ka kogusummas
III koht. Enne sügist uusi rekordeid kahjuks oodata ei ole.

Pakendikonteinerid ja jäätmejaam
eriolukorra ajal
Kastre valla territooriumil on kokku
23 pakendikonteinerit, kuhu saavad vallaelanikud tasuta paigutada klaas-, paber-,
kile- ja plastikpakendeid. Mõningates
punktides on olemas ka eraldi paberi ja
papi konteinerid. Nende konteinerite
eesmärgiks on koguda pakendid olmejäätmetest eraldi, sest eraldi kogumisega on
võimalik pakenditest toota taaskasutatud
materjale. Olmejäätmed viiakse prügilasse, pakendid aga sorteerimisliinile,
kust sorteeritud pakend liigub edasi juba
tehasesse. Pakendid, mis on visatud olmejäätmetesse või ka vastupidi, kui olmejäätmed on visatud pakendikonteinerisse,
muutuvad jäätmete segunedes pakendid
taaskasutusel kõlbmatuks.
Seetõttu on oluline meeles pidada,
et pakendikonteinerisse
EI TOHI VISATA
olmejäätmeid, riideid, ehitusjäätmeid, määrdunud pakendeid.
Kui pakendikonteineris on sobimatud
jäätmed, jääb konteiner tühjendamata
ning selle tühjenduse peab organiseerima
kohalik omavalitsus. Konteineri tühjendusele kulunud rahalised vahendid oleks
saanud aga suunata pigem teede ehitusse,
lasteaedade ja koolide tegevuseks, kultuu-

ritegevusteks.
Kastre valla elanikele on tagatud
võimalus viia tasuta jäätmeid Tartus
Jaama tänaval asuvasse jäätmejaama.
Seoses eriolukorraga on Jaama tänava
jäätmejaam suletud, sest jäätmejaama
hakkasid tekkima pikad järjekorrad ning
eriolukorraga kaasnevaid nõudeid ei olnud
võimalik enam täita. Hetkel avas Tartu linn
Selli tänav 19 jäätmete vastuvõtupunkti
kuid sinna palutakse inimestele tulla ainult
erivajadusel ja võimalusel jätta praeguse
eriolukorra ajal jäätmed ootele koju ning
kui olukord on muutunud tavapäraseks,
tuua jäätmed alles siis jäätmejaama. Selli
tänava jäätmejaamas ei teenindata ilmselgete haigusnähtudega inimesi ning korraga
võib jaamas olla ainult üks klient. Seetõttu
palume kõigil varuda kannatust ning võimalusel jäätmete viimisega oodata.
Pakendi- ja jäätmeseaduse rikkujaid
saab karistada rahatrahviga!
Hea elanik, kui Sa juhtud nägema jäätmereeglite rikkujat, anna sellest e-kirja
teel teada Kastre Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile
karenkatri.voll@kastre.
ee või helista Keskkonnainspektsiooni
valvetelefonile 1313
Karen Katri Voll, keskkonnaspetsialist

Viktor Korobov
tõstetreener

ÜLESKUTSE
VABATAHTLIKELE
Seoses eriolukorraga
riigis otsib Kastre
Vallavalitsus
vabatahtlikke võimalike
tekkivate ülesannete
lahendamiseks.
Kui oled terve,
ei kuulu COVID-19
riskigruppi,
ei hoolda COVID-19
riskigruppi kuuluvaid
inimesi
ja soovid aidata, siis võta
ühendust!
5855 2944

mart.keerutaja@kastre.ee
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Oluline teave seoses eriolukorraga
Elame hetkel keerulises ajas, mida
maailm ja meie väike Eesti varem näinud
pole. Olukord muutub mitte päevade,
vaid lausa tundidega. Lehe trükkimineku
ajaks (14.aprill) kokku kogutud info võib
olla lehe postkasti jõudmise hetkel juba
hoopis teine.
Selle paha viirusega võitlemiseks
ja tema leviku peatamiseks saame kõik
midagi ära teha.
Eakad inimesed - Kuna Teie tervisele ja elule kujutab viirus kõige tõsisemat
ohtu, siis palun vältige kontakte teiste
inimestega ja püsige kodus. Võimaluse
korral kasutage laste või lähedaste abi.
Las nemad toovad toidukraami, ravimeid
või muud esmatarbekaupa. Laske teha
seda kontaktivabalt. Poekoti saab jätta
näiteks ukse taha.
Kindlasti peske pärast sularaha
katsumist ja toidukoti lahti pakkimist

Kastre vallas on
suletud
päevakeskused,
noortekeskused,
hambaravikabinetid,
koolid, spordihooned,
mänguväljakud

korralikult käsi. Olukorras, kus laste või
lähedaste abi ei saa mõjuval põhjusel
kasutada, aitab sotsiaaltöötaja. Ta kuulab ära teie mure ja annab endast parima,
et leida lahendus.
Pisemate laste vanemad – Õues
käige üksnes oma perega. Kui külastate
matkarada või muud avalikku kohta,
ärge kutsuge sinna enda ega lapse sõpru,
tuttavaid, lasteaia- ega koolikaaslasi.
Teismelised - Sõpradega chillimisel
on mõneks ajaks paraku kriips peal. Kui
vahepeal miskit ei muutu, siis lubatud
on looduses liikuda, rattaga sõita, sporti
teha, aga seda maksimaalselt kahekesi.
Mitmekesi koos viibimine on Teie enda
ja teiste tervise huvides praegu keelatud.
Kõigile - Avalikes kohtades (kõnniteed, mänguväljakud, matkarajad, poed
jne) liikudes hoidke teiste inimestega
vähemalt 2-meetrist vahemaad.

Kastre vallas töötavad

tavapärastel aegadel
poed Roiul, Mellistes ja Võnnus
apteegid Roiul, Mellistes ja
Võnnus
kauplusautod ehk lavkad

Perearstid
Roiu: vastuvõtt AINULT eelregistreerimise
alusel telefonidel 51 60 720 ja 749 0148
Võnnu: vastuvõtt AINULT eelregistreerimise
alusel telefonil 749 2335
Melliste perearstikeskus on suletud.
Teenindus toimub telefoni teel 730 3631

Sotsiaaltöötajate
kontaktid
Liivi Sepp
(asukohaga Kurepalus)
53 439 209,
liivi.sepp@kastre.ee
Laire Lodison
(asukohaga Võnnus)
53 414 206,
laire.lodison@kastre.ee

Vallavalitsus
töötab,
aga ametnike vastuvõttu
ei toimu! Vallavalitsusega
saab ühendust üldnumbril
744 6524 või e-kirja teel
vald@kastre.ee

Üleriigiline eriolukorra
infotelefon - 1247
Number on avatud 24 tundi
ööpäevas.
Helistamine infotelefonile on tasuta.
Kui ilmneb otsene oht Teie tervisele või
varale, helistage hädaabinumbril 112

KASTRE VALLAVALITSUS OOTAB INFOT
ABIVAJAVATE INIMESTE KOHTA
Kastre Vallavalitsus palub jälgida oma
naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega
inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa
väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras
lähedaste abile. Palume hoida kontakti telefoni
teel üksi elavate eakate sugulaste ja tuttavatega,
et saada ülevaade nende olukorrast.
Oleme valmis pakkuma abivajajatele suuremas
mahus tuge sotsiaalteenuste ja seda eelkõige

koduteenuse näol.
Vallavalitsus töötab e-posti ja telefonide
vahendusel, vältimaks näost näkku kontakti.
Abi saamiseks pöörduda järgmiste kontaktide
poole
sotsiaalosakonna juht: 53 32 59 12 karmen.vetemae@kastre.ee
kriisikomisjoni esimees: priit.lomp@kastre.ee
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Poolakas pussitas pidulisi
Rahvusvaheline Valuutafond tegi
mõni aasta tagasi Eestile ettepaneku
senise majandusedu säilimiseks lubama
riiki varasemast suuremat ja lihtsamat
võõrtööliste sissevoolu. Nii tehtigi ja
praegu on meil kõige rohkem töölisi
Ukrainast.
Töölised võõrsilt ei ole Eestis ainult
tänapäeva teema. Aastatel 1937-1939
töötas Eestis taludes ja põlevkivitööstus
enam kui 10 000 poolakat.
Poola töölised tulid Eestisse esimest
korda 1937 juuni alguses ja tagasi sõitsid novembris. Näiteks töötas septembris 1937 Võnnu põllumeeste konvendi
(Kastre-Võnnu, Mäksa, Ahja ja Meeksi
vallad) taludes 40 ja Kambja konvendi
(Haaslava, Vana-Kuuste jne) taludes 25
poolakat, neist paljud koos perekondadega ja osad jäid ka talveks siia.
Mitte kõik ei läinud libedasti. Näiteks nurisesid poolakad liialt raskete
töötingimuste, kehva Eesti ilma ja
väikese palga üle, keeldusid söömast
silku, kuna see olevat liiga soolane jne.
Juulis 1938 korraldasid Luunja mõisas
põllutöölistena töötavad poolakad
streigi. 57 meest keeldus tööle minemast. Nad nõudsid palgalisa ja ei olnud
rahul toiduga. Üheks põhjuseks toodi
asjaolu, et lihavõttepühal ei antud neile
„pashat rosinatega“. Lõpuks hakkasid
poolakad Põllutöökoja ja Poola saatkonnaametnike veenmisel tööle. 10 kõige
rahulolematut saadeti Poola tagasi.
Aprillis 1939 värvati Eestisse
põllutöödele 5000 töölist Vilno ja
Novogrodno piirkondadest, lepingud
sõlmiti seitsmeks kuuks ning keskmine
palk oli meestel 30 krooni ja naistel 25
krooni kuus. Töökoha valimisel läksid
paljud endiste peremeeste juurde, kellega juba eelmisel sügisel oli käsi kokku
löödud.
Paarkümmend põllutöölisest poolakat (olid siin koos perekondadega)
töötas 1939. aastal praeguse Kastre
valla territooriumil.
Jaaniööl 1939 toimus Lange asuduses poolaka osalusel „kriminaaltango“.
Jaaniõhtul oli Langel koos Tõõraste,
Lange ja Haaslava rahvast. Peol Aaviku
talu poolakast sulane osales kakluses
ja pussitas pidulisi. Tollal olid Lange
ja Tõõraste Vana-Kuuste valla, hiljem
Haaslava ja nüüd Kastre valla territoorium.
„Päevaleht“ 25. juuni 1938: „Poolaka
„amokijooks” Langel.

Võidupüha õhtul pussitas poola põllutööline Jan Ziamconok kolme meest.
Lange asunduses peeti sel õhtul kirmaskit. Võeti napsi, kuulati muusikat
ja tantsiti. Peale keskööd, kui tuju kõigil
oli ülev, tekkis sõnavahetus pillimehe ja
ühe Poola põllutöölise vahel. Sõnadest
arenes kaklus. Poolakas haaras pussi
ja hakkas sellega lähenejatele hoope
jagama. Kui lahing” oli lõppenud, selgus, et kolm meest oli saanud haavata.
Kõige raskemad vigastused on Haaslava Labi talu 22 aastasel sulasel Eduard
Koival, kes läks abi otsima Kambja arsti
juurde. Noormehel on sügav haav paremas reies ja vasemas jala sääremarjas.
Teisel, niisama vanal noormehel, Artur
Saguril, kes on kohaliku asuniku poeg,
leiti haav jalast ja 40-aastasel Haaslava
asunduses elaval kaevumeistril Johannes Hansenit oli puss tabanud seljast.
Pussitaja võeti vahi alla ja paigutati valla
arestimajja.“
Pussitamine on alati olnud raske
kuritegu ja oli arvata, et poolakat
ootab ees pikk vangistus. Uurimisel aga
selgus, et kõik ei olnud nii must-valge,
kui alguses paistis. Esialgne tüli tekkis
kohaliku lõõtsamehe poolt poolakate
aadressil öeldud roppudest venekeelsetest sõnadest, millest poolakas aru sai ja
neid oma aadressil võttis. Pärast sõnavahetust ja jagelemist suudeti vastased
lepitada. Hilisemas kakluse algatamises
olid süüdi mõlemad pooled ja üksinda
kamba vastu seistes vehkis poolakas
noaga enesekaitseks. Kõik muu juhtus
meestevahelises
puntratantsus
ja
rüseluses. Ka ei olnud „kannatanute“
kehavigastused kuigi märkimisväärsed.
„Pussimees“ lasti vangimajast ülejärgmisel päeval välja ja tal lubati kuni
kohtuni talus edasi töötada.
Lange kaklust ja pussitamisjuhtumit
lahati Tartu 5. jaoskonna rahukohtuniku juures 25. septembril 1939.
„Jaaniööl, 23. juunil 1939 tehti Vana
Kuuste valla Lange asunduses Oskar
Laaberi metsatukas võidutuld. Tähistati jaani ja peeti tantsuõhtut. Koos
oli umbes 70 ümberkaudsete talude
inimest.
Pidustuste ajal tekkis August Saguril
Voldemar Lajaga sõnavahetus kellegi
naisterahva pärast ja mõne aja pärast
mindi käsitsi kokku. Kaklejate juurde
läks Eduard Koiva ja hakkas neid lahutama. Samal silmapilgul tuli joostes kaklejate juurde Vana Kuuste vallas Aaviku

talus teeniv Poola põllutööline Jan
Ziamczonok ja lõi puust nuiaga (tegelikult jäme puuoks, mis jaanitule juures
maas vedeles) mitu korda Eduard Koivale vastu selga. Seejärel Eduard Koiva
jooksis eemale läinud poolaka juurde
ja küsis, mispärast see lõi teda selga.
Poolakal oli samal ajal ühes käes nui ja
teises käes umbes 10 cm pikkune nuga.
Nähes nuga võttis Sagur poolakal selja
tagant käte ümbert kinni. Koiva tuli
Sagurile appi ja koos rüseledes kukutati
Ziamczonok tule juurde maha. Sagur
hakkas poolakalt nuga ära kiskuma ja
poolakas lõi samal ajal talle vasakusse
reide noaga haava. Koiva seisis samas
Saguri läheduses ja poolakas olles käpuli
maas, haavas noaga ka teda. Selle järel
poolakas tõusis maast üles ja tormas
pussiga Johannes Hanseni kallale ja
lõi teda paar korda õlapiirkonda. Pussitamise järel poolakas jooksis ligidal
olevasse metsa ja läks seal edasi oma
elukohta Aaviku talus. Konstaabel võttis ta järgmisel hommikul vahi alla.“
Arvestades asjaolu, et Voldemar
Laja ja Jan Ziamconok olid sõbrad ja
poolakas läks Lajale Saguri vastu appi,
edasises kakluses tegutses peamiselt
enesekaitseks, samuti sai ise tugevalt
kannatada (järgmisel päeval fikseeris
arst poolakal lisaks sinikatele näos ka
lõhkilöödud pea ja peapõrutuse), karistas rahukohtunik Jan Ziamczonokit,
24. aastat vana, Poola riigi kodanik,
Vilno kubermangust, ajutine elukoht
Vana Kuuste vallas Aaviku talus, toime
pandud avaliku korra rikkumise eest
ühe kuu pikkuse arestiga.
Ziamczonok istus Tartu vangimajas
oma karistusaja ära ja oli oktoobri lõpus
vaba mees. Kodumaad, kuhu tagasi
minna, tal aga enam ei olnud.
Vahepeal algatasid Adolf Hitler ja
Jossif Stalin teise maailmasõja, hõivasid
selle käigus Poola riigi ja jagasid maa
vennalikult ära. Meie loo kangelane
pidi nüüd asuma elama Leedu riiki. 10.
oktoobril 1939 andis Nõukogude Liit
Vilno (Vilniuse) piirkonna Leedule.
Umbes sadakond poolakat ei
soovinud Reichi, punavenesse ega
Leetu elama minna ja jäid, enamus
Kiviõlis kaevuritena, Eestisse. Seitsme
kuu pärast oli ka Eesti riigiga lõpp ja
võib-arvata, et 1940. aasta suvel pidi
poolakad ikkagi „ojczyznasse“ (kodumaale) tagasi kolima.
Taivo Kirm
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Viktoriin
Kuri koroonaviirus on meie igapäevaelu täielikult pea peale pööranud. Lisaks palju olulisemale jäävad ära ka
igakuised Kastre valla mälumängu etapid. Siinkohal 10 küsimust vallarahvale. Praegu on meil kõigil selget pead
vaja, seega palun teritage mõistust.
kuuletuti koheselt. Niisugust nae1. Villemi (Ignase) talu omanik Jüri
Alender, Margus Kappel. 1970.
Ottas oli peale kõige muu (poliitik,
aastatel tõi poeet Ilmar Sikemäe
rupuhangut, mis nüüd järgnes, ei
pangandustegelane, põllumees) ka
eesti keelde uudissõna – ruja. Mida
olnud ma aga varem kohanud. Kogu
koeratõugude aretaja. 1938. aastal
tähendab ruja?
operatiivgrupp naeris, nii et kõhud
standardiseeriti ja ristiti Ottase ettekõveras.“ Mis põrandal lamavates
10. Sporditegemine on alati kasulik
inimestes naljakat võis olla?
võtmisel esimesed Eesti külakoera
tegemine. Teadlased on aga välja
tõud, õue - ……… ja karja - ……… Mis
arvutanud, et kõige rohkem kuluta6. 1701. aasta talvel oli Rootsi sõjavägi
nimed?
koos kuningas Karl XII-ga Laiusel
vad kaloreid just need spordialad.
talvitumas. Märtsikuus korraldas
2. Maailma parimates gurmaanide
Missugused?
kuningas ettevõtmise, mis pidi
restoranides maksab vasak kanakoib
ühendama meeste sõjalise treeningu
paremast poolteist korda rohkem.
Oleks väga tore, kui keegi hea kilbar
meelelahutusega. Kahjuks üks sõdur
Millest selline hinnaerinevus?
ka järgmisse lehenumbrisse küsimused
hukkus õnnetult. Teie olete seda kõik
3. See Prantsusmaa mereväelane,
koostaks!
palju kordi teinud. Mida kuningas
eluaastad 1751-1793, osales USA
Taivo Kirm
korraldas?
iseseisvussõjas ja Prantsuse revolut7. Küsitav röövlind on kiireim elusolend
sioonisõdades. II maailmasõjas oli
kogu loomariigis. Ta on „Punases“
prantslastel temanimeline miiniristRaamatus“ ja Eestis I kategooria looleja. Seda nime teate kõik kindlasti
juba pisikest põlvest alates!
duskaitse all, seega päris haruldane.
Tema suurim mõõdetud sööstukiirus
4. Eesti ja Soome hümnil on sama viis.
on 389 kilomeetrit tunnis. Mis lind
Missugusel, nüüdseks peaaegu välsee on?
jasurnud rahvusel on veel täpipealt
8. Eesti Vabariigis oli 1940. aastani
sama hümniviis mis Eestil ja Soomel?
kasutusel progressiivne tulumaks.
5. Luuletaja, prosaist ja KGB mees Uno
1000 krooni aastatulu pealt maksti
Laht kirjeldas 1946. aastal ühes
3% tulumaksu, 2000 pealt 6%, iga
Tallinna joomapunkris toimunud
1000 lisamisega lisandus 2% tuluvahistamist ligikaudu niimoodi:
maksu. Kui suur oli tulumaks 25 000
„Suures toas oli umbes 4-5 bandiiti
– 30 000 krooni aastatulu pealt.
ja 5-6 lõbusat naisterahvast. Kõik
olid tublisti purjus. Lõime ukse maha
9. Ansamblis „Ruja“ musitseerisid koos
ja murdsime tuppa. Keegi vastu ei
Eesti muusikasse jälje jätnud Rein
hakanud ja meie käsklusele „Pikali“
Rannap, Jaanus Nõgisto, Urmas
Vastused
1. Õue-Muri ja Karja-krants.
2. Väidetavalt kana magab seistes
paremal jalal, selle tõttu parema jala
lihased on atrofeerunud ning vasak jalg
on hõrgum ja pehmem.
3. Tartu.
4. Liivlased.
5. Kõik naised olid selili ja kõik mehed
olid kõhuli.
6. Lumesõda. Sõdur kukkus lumekindluse vallilt alla ja murdis kaela.
7. Rabapistrik.
8. 36 %
9. Fantaasia.
10. Ujumine, jooksmine, suusatamine.

Tuleohtlik aeg!
Talvega, kui seda aega üldse talveks sai
nimeta, on praeguseks küll ühel pool. Kasemahl
jookseb ja rändlinnud saabuvad. Ühesõnaga kevad on käes. Koos kevadega on kätte jõudnud
ka tuleohtlik aeg. Olgugi, et tuleohutusest
räägitakse palju, on sel kevadel meie vallas
aset leidnud juba mitu hooletusest ja/või
teadmatusest tingitud juhtumit, mis vajasid
päästeameti sekkumist. Tõsiseim tulekahju
leidis aset 7.aprillil, kui Tuigo kalmistu juures
levis tuli kiirelt ligi 10 hektari suurusele alale.
Seepärast on oluline meelde tuletada, et lõket
võib teha üksnes tuulevaikse ilmaga ning hoonetest ja metsast ohutul kaugusel. Mõistlik
oleks läheduses hoida esmased abivahendid
lõkke kustutamiseks. Selleks ei pea olema tingimata kustuti. Piisab ka veeämbrist ja labidast.
Aastaringselt on keelatud kulu põletamine!
toimetus
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KASTRE VALD

OSTA TOIDUKAUP OTSE TALUST
JA TOETA KOHALIKKE TOOTJAID
Võnnu Mahetalu - Võnnu alevik (munad, õunamahl, kanepiõli, rapsiõli) - 5885 5053
Taivo Saat - Poka küla (kartul) - 513 4109
Juhan Mals - Koke küla (kartul) - 516 8376 - JuhanMals@hot.ee
Arne Väljaots - Poka küla (kurgi-, seenehoidised, salatid, moosid) - 56621785
Pärna talu - Lange küla (leib, sai, sink) - 5829 1798
Margus Suik - Sudaste küla (kartul) - 522 0520
Toivo Mardisalu - Sudaste küla (köögivili) –5562 7157
Taitsi kartul - Sudaste küla (kartul, köögivili) - 5590 7850
Mahetark OÜ - Poka küla (astelpaju- ja loodustooted) - 5192 1659
Soo Mesi OÜ - Lääniste küla (mesi) - 5358 6390 - reinishindriksoo@gmail.com
Kaarlimõisa aiasaadused - Kaarlimõisa küla (kartul, peet, kapsas) - 5656 1599
Tiina Kondike - Mäletjärve küla (kartul) - kulbi@hot.ee
Pireti Käsitöökommid OÜ – Piret Rõuk - 55689698
Apiarist OÜ - Aivi Jääger (mesi) - 56643968 - apiarist@apiarist.ee
Astja OÜ - (leib, pagaritooted) - 5241120 - katre.koduleib@gmail.com
Almita OÜ - Lääniste küla (sink) – 5097162
Tordielamus OÜ – Igevere küla (koogid, tordid, kringlid) - 5340 2049
Imbi Toom – Igevere küla (kanamunad) - 5197 3671
Marko Kivisalu – Kurepalu küla (kanamunad) 56 503 503
Külli Dubolazov - Päkste küla (kringlid, kana- ja vutimunad) – 53 929 192
Kalju Koosa – Lange küla (kodumaine kurk ja tomat, taimed) – 5567 9995
Kaara Talu Taimeaed - Võõpste küla (lilletaimed) - 5565 0028
Nimekiri pole lõplik.
Kui oled toidutootja, anna endast teada: mart.keerutaja@kastre.ee
Võimalusel avaldame Sinu kontaktid järgmistes lehtedes
ning lisame valla sotsiaalmeedia kontole.

Lipupäevad aprill – mai
23. aprill - veteranipäev
Veteranipäeval väärtustatakse veterane ja nende perekondi.
Heisates lipu, anname veteranidele kinnituse, et hindame
kõrgelt nende panust Eesti iseseisvuse tagamisel.
9. mai – Euroopa päev
Maikuu teine pühapäev – emadepäev
Emadepäevaga austatakse emade rolli ühiskonnas.
Emadepäev on kõikide emade
ja perede ühine tähtpäev.

Sünnid:

ELIISE GRIHIN 26.02.2020
ROBERTA AINLA 27.02.2020
KATARIINA VIRU 10.03.2020
DOMINIC SAU 12.03.2020
DAMIR KUZIN 14.03.2020
AKSEL TÜRK 16.03.2020
NOORA-LIISA TAMM 27.03.2020
BIANCA MIINA 30.03.2020

Mälestame
Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Mart Keerutaja, arendusspetsialist-osakonnajuhataja,
5855 2944, mart.keerutaja@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 1950
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

RAIVO PÕDER 25.10.1957 – 04.03.2020
EVA KAUP 31.12.1944 – 11.03.2020
EINARD EHRLICH 27.07.1973 – 26.03.2020
AADO KÄÄR 21.11.1939 – 29.03.2020

