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Rekonstrueeritakse Võnnu aleviku veeja kanalisatsioonitorustikud
Veetorustikud ja reoveesüsteem
on ehitatud Võnnu alevikus peamiselt
1970. aastatel ja vajab ulatuslikku
rekonstrueerimist. Rekonstrueerimise
eesmärgiks on viia Võnnu aleviku
olemasolev ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem ning selle toimimine
vastavusse Eesti seaduste ja Euroopa
Liidu direktiividega. Eesmärgi saavutamiseks rekonstrueeritakse Võnnu
aleviku ühisveevärgi kanalisatsiooni
piirkonnas (ÜVK) amortiseerunud veeja kanalisatsioonitorustikud ning rajatakse liitumispunktid kinnistutele, kus
need käesoleval ajal puuduvad. Võnnu
aleviku reovee puhastamiseks rajatakse
olemasoleva Võnnu reoveepuhasti asemele uus aktiivmuda annuspuhastuse
tehnoloogial põhinev individuaallahendusega raudbetoonkonstruktsioonist
ja metallkarkassil tehnohoonega reoveepuhasti. Ehitushange on läbi viidud
ja töödega on alustatud. Töid teostab

Wesico Project OÜ. Rekonstrueerimistööde täielik lõpetamine on planeeritud
2020 a suveperioodile.
Kurepalu piirkonda rajatakse veeja kanalisatsioonitorustikud ning
puurkaevpumpla
Projektiga nähakse ette Kurepalu
reoveekogumisala moodustamine ning
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni välja
arendamine Kurepalu piirkonnas. Tegevused on vajalikud, et tagada elanikele
võimalus kvaliteedinõuetele vastava
joogivee tarbimiseks ning ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus. Tegemist
on kaitsmata põhjavee piirkonnaga,
kus on kõrge reostusohtlikkus. Oluline
on vähendada piirkonna reostusohtu
Ühiskanalisatsiooni rajamise tulemusel
väheneb võimalik reovee lekkimine
kasutusel olevatest kogumismahutitest.
Rajatakse 154 kinnistu ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni liitumispunkti. Liitu-

mispunktide rajamise tulemusel varustatakse nõuetele vastava joogiveega
Kurepalu reoveekogumisala elanikud,
kellel käesoleval ajal puudub võimalus
ühisveevärgiga liitumiseks.
Ühiskanalisatsiooni
liitumispunktide rajamise tulemusel väheneb
nõuetele mittevastavate omapuhastite,
kogumismahutite kasutamine ning selle
tulemusel reovee imbumine pinnasesse.
Rajatakse ligikaudu 6 km veetorustiku ja 10 km kanalisatsioonitorustiku.
Projekti
prognoosmaksumus
on
1 586 258,44 €, millest SA KIK osa on
80%, 1 269 006,75 € ja omafinantseering 20%, 317 251,69 €.
Projekteerimise- ja ehitustööde
planeeritav kestus on 18 kuud, alates
lepingu sõlmimisest. Hange on planeeritud välja kuulutada 2019. a sügisel.
Tõnu Muru
abivallavanem

Mustkatte alla sai ligi
7 kilomeetrit Kastre
valla sõiduteid
Selle aasta kevad-suvisel perioodil
paigaldati riigihanke nr 207160 „Kastre
valla kruusakattega sõiduteede osaline
pindamine“ tulemusena mustkate sõiduteedele 6782 m ulatuses.
Mustkate paigaldati Mihklimäe teele
mahus 1200 m, Kooli tee – Tartu tn 17 lõigule 185 m, Tartu tn 34 juurdepääsuteele
175 m, Mäe teele mahus 646 m, Agali
teele 1882 m, Mõisaraja teele 434 m, Roa
teele 1732 m ja Tuigo teele 528 m.
Teetöid teostas OÜ Moreen. Tööde
kogumaksumus oli 180540,64 €.
Tõnu Muru
abivallavanem

Ilusat
kooliaasta
algust!
Kastre Vallavolikogu
Kastre Vallavalitsus

Mustkatte saanud Roa tee. Foto toimetus
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Vallavalitsuse istungitel
07. juuni 2019
- Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme,
Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja,
Nõmmepõllu, Toomiga tee 1, Paju tee 1
ja 2 katastriüksuste jagamine detailplaneeringu alusel
- nõusoleku andmine tehnorajatise rajamiseks (LEONHARD WEISS OÜ)
- projekteerimistingimuste andmine
(Kriimani küla, Tarekese vkt 5)
- ehitusloa andmine (Haaslava küla,
Toominga tee 25)
- kasutusloa andmine (Haaslava küla,
Toominga tee 9)
- riigihanke „Sillaotsa Kooli fassaadi ja
köögiruumide ehitustööd“ tulemuste
kinnitamine
- riigihanke „Roiu lasteaia tualettruumi
ümberehitus“ tulemuste kinnitamine
- riigihanke “Melliste Spordihoone
sadevee ärajuhtimiseks kivisillutise paigaldus“ tulemuste kinnitamine
- riigihanke „Melliste jalgtee ehitus“
korraldamine
- riigihanke „Hooldekodu Härmalõng
Võnnu kodu rekonstrueerimine“ korraldamine
- sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
- tugiteenuse osutamine lepingu pikendamine
- koduteenuse osutamine
- raha eraldamine reservfondist
- lihthanke „Hooldekodu Härmalõng
Võnnu kodu rekonstrueerimisprojekti
koostamine“ ehitusprojektile ekspertiisi
korraldamine
13. juuni 2019
- Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine
- nõusoleku andmine tehnorajatiste
rajamiseks (Elektrilevi OÜ)
- maa riigi omandisse jätmiseks arvamuse andmine, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
- ehituslubade andmine ( Kriimani küla,
Saiba; Roiu alevik Oja tn 1b)
- ehitusloa andmine (Võruküla, Pedaja)
- kasutusloa andmine (Kurepalu küla,
Mõraoja vkt 4, Võnnu alevik, Tartu tn 9c)
- suunatud pakkumisega hanke “Võnnu
Keskkooli ja Melliste Algkool-Lasteaed
andmesidevõrgu väljaehitamine“ tulemuste kinnitamine
- transporditeenuse osutamine ja toetuse
maksmine
- hooldaja määramise ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamine

- sotsiaaltoetuse maksminevallaeelarvest
- avalduse rahuldamata jätmine
19. juuni 2019
- maa riigi omandisse jätmiseks arvamuse andmine, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
- peremehetu ehitise hõivamine
- ehituslubade andmine (Igevere küla,
Toomu mü puurkaev; Igevere küla, KeskLabi; Melliste küla, Sassitalu; Võnnu
alevik, Tiigi tee 1)
- kasutusloa andmine (Haaslava küla,
Pajusalu tee ja Papli tee gaasitorustik)
- Kastre vallas asuvate paisjärvede kinnikasvamisest soodustavate veetaimede
veekogudest eemaldamise väikehanke
korraldamine
- toetuse eraldamine
- sünnitoetuse erandkorras maksmine
- täisealisele isikule hooldaja määramisest keeldumine
- sotsiaaleluruumi kasutusele andmine
- lihthanke „hooldekodu Härmalõng
Võnnu kodu rekonstrueerimise projekti
ekspertiis“ ekspertiisi teostamine tulemuste kinnitamine
28. juuni 2019
- olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks
lugemine
- Igevere külas Kirbumetsa maaüksusel
mobiilsidemasti ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste
andmine
- ehituslubade andmine (Haaslava küla,
Pajusalu tee 24 ja Papli tee 16)
- kasutuslubade andmine (Haaslava küla,
Uue-Kalda tn 7; Kurepalu küla, Kiuru;
Veskimäe küla, Madruse, Lootsi, Tüürimehe, Kapteni ja Pootsmani)
- sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
- koduteenuste osutamine
- sünnitoetuse maksmine
- koolieelse eralasteasutuse ja –lapsehoiu
rahastamine
- täisealisele isikule hooldaja määramine,
hooldajatoetuse määramine ja maksmine
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
- raha eraldamine tegevustoetuseks
- raha eraldamine sündmustoetuseks
- tegevustoetuse maksmine

03. juuli 2019
- maa riigi omandisse jätmiseks arvamuse andmine, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
- Roiu reoveekogumisala veemajandusprojekti keskkonnamõju hindamise
mittealgatamine
- lootusetute nõuete mahakandmine
- sotsiaaleluruumi kasutusele andmine
- sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
- tugiisikuteenuse määramine
- lepingu sõlmimine ja hooldusteenuse
arve tasumine
18. juuli 2019
- Lange külas asuva Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine
- Igevere külas asuva Labimetsa katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- Kannu külas asuva Tohvre katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- riigihanke „Karja tee km 0,755 – 1,505
rekonstrueerimine“ tulemuste kinnitamine
- riigihanke „koolitranspordi teenuse
osutamine Kastre vallas perioodil
01.09.2019-01.09.2024“ korraldamine
- riigihanke „Hooldekodu Härmalõng
Võnnu kodu rekonstrueerimine“ tulemuste kinnitamine
- lihthanke „Karja tee km 0,755-1,505
rekonstrueerimise omanikujärelvalve“
tulemuste kinnitamine
- riigihanke „Vooremäe suusatunneli
tööprojekti koostamine ja ehitamine“
tulemuste kinnitamine
- riigihanke „Hooldekodu Härmalõng
Võnnu kodu rekonstrueerimine“ ehitustööde omanikujärelvalve korraldamine
- hooldaja määramise ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamine
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
01. august 2019
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
- ehitusloa andmine (Haaslava küla ,
Papli tee 24; Vana-Kastre küla , Flainesti
mü; Kaagvere küla, Vooru tee 1,3,4,5.10)
- riigihanke „Hooldekodu Härmalõng
Võnnu kodu rekonstrueerimine“ omaniku järelevalve korraldamine“ tulemuste kinnitamine
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

3

August 2019

Vallavolikogu 18.06 istungil
- kinnitati Kastre valla arengukava
aastateks 2019-2026.
Arengukava
annab
tervikliku
raamistiku omavalitsusüksuste vastutusvaldkondade arendamisele: ülevaate
valla arengu pikaajalistest suundumustest ja vajadustest, peamistest
valdkondlikest probleemidest, valdkondlikest eesmärkidest ja eesmärkide
saavutamiseks vajalikest tegevustest.
Kinnitatud Kastre valla arengukava
põhineb ühinenud valdade – Haaslava,
Mäksa ja Võnnu – senistel arengukavadel, valla erinevatel valdkondlikel arengudokumentidel, arengukava koostamiseks läbi viidud elanike ja spetsialistide
küsitluste tulemustel ning arengukava
töörühmade arutelude tulemustel.
Ühtlasi arvestab arengukava Tartumaa
arengustrateegiaga 2040, naabervaldade (Luunja, Kambja, Räpina, Põlva,
Peipsiääre) ja üleriigiliste temaatiliste
arengukavadega. Arengukava ei ole
mõeldud üksnes vallajuhtidele ja -ametnikele, vaid on suunatud kõigile aktiivsetele Kastre valla elanikele, ettevõtjatele,
vabaühenduste liikmetele ja teistele
osapooltele. Arengukavas antakse lühidalt ja arusaadavalt ülevaade Kastre
valla arengusuundumustest järgnevatel
aastatel. Arengukava seab valla sihid
kolmes strateegilises valdkonnas: 1.
haridus, kultuur, noorsootöö, sport
ja vaba aeg; 2. heaolu ja tervishoid;
3. majandus, maa ja keskkond. Iga
valdkonna kohta antakse ülevaade hetkeolukorra peamistest probleemidest
ja arengueeldustest. Nende põhjal on
sõnastatud valdkondlikud eesmärgid ja
tegevused järgmiseks kaheksaks aastaks. Kokkuvõtliku sissejuhatava pildi
Kastre valla suundumustest annavad
arengukavas sõnastatud missioon ja
visioon. Arengukava kaasajastamine ja
uuendamine on kavas aastal 2022.
- otsustati kinnitada Kastre valla
2018. aasta majandusaasta aruanne.
Kastre valla konsolideerimisgrupi
2018. aasta majandusaasta aruanne
koosneb kolmest osast: tegevusaruanne,
konsolideerimisgrupi raamatupidamise
aastaaruanne ja allkiri 2018.a majandusaasta aruandele. Vandeaudiitori arvates kajastab kaasnev konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruanne kõigis
olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31.
detsember 2018 ning sellel kuupäeval
lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud
rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse
eelarve täitmist kooskõlas Eesti finant-

saruandluse standardiga. Vallavanem
vastas revisjonikomisjoni aruandes
välja toodud küsimustele ja revisjonikomisjon tegi volikogule ettepaneku
kinnitada 2018. aasta Kastre valla
konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruanne.
- muudeti Kastre valla eelarvest
huvihariduse ning huvitegevuse toetamise korda.
Erahuvikooli ja omaosalustasude
toetuse taotlemine toimub kaks korda
kalendriaastas. Taotlus esitatakse
Kastre Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt 15. veebruariks
perioodi jaanuar kuni juuni eest ja/
või hiljemalt 15. oktoobriks perioodi
september kuni detsember eest. Erahuvikooli toetuse taotlemiseks peab
erahuvikooli esindaja lisama õpilaste
nimekirja elektrooniliselt veebikeskkonnas SPOKU (https://piksel.ee/
spoku/kastre) ning noore seaduslik
esindaja või täisealine noor kinnitama
noore või enda osalemise huvihariduses
või huvitegevuses. Omaosalustasu toetuse taotlemiseks peab noore seaduslik
esindaja või täisealine noor esitama
taotluse elektrooniliselt veebikeskkonnas SPOKU (https://piksel.ee/spoku/
kastre) või kirjalikult esitama kinnitatud taotlusvormile. Peale 15. veebruari
või 15.oktoobrit esitatud taotlused võib
vallavalitsus otsustuskorras rahuldada,
kui selleks on olemas eelarvelised
vahendid, võttes arvesse avalduste esitamise järjekorda. Erahuvikooli õpilaskoha tegevuskulu toetuse määr on kuni
100 € aastas. Omaosalustasude toetuse
määr on kuni 150 € aastas noore kohta
ainult ühel huvialal või ühes huviringis
osalemiseks. Huvikooli sõiduks transpordi kulusid ei kompenseerita.
- nõustuti transpordimaa sihtotstarbega Alliku tee L1 kinnistu omandamisega.
Omandatava kinnistu aadress on
Tartu maakond, Kastre vald, Issaku küla,
Alliku tee L1 (registriosa nr 626704,
katastritunnus 29101:001:0260), pindala 1387 m², sihtotstarve transpordimaa
100%). Transpordimaa omandatakes
maksumusega üks (1) euro. Kinnistu
omandamine on vajalik omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks.
- otsustati täiendada kohalike teede
nimekirja.
Vajadusega tagada lisa juurdepääs
Võnnu Uuele kalmistule, sõlmiti Kruusa
kinnistu
omanikuga
notariaalne

isiklik kasutusõigus eratee avalikuks
kasutamiseks. Kuna on vajadus tagada
ka juurdepääs Vaino kinnisasjale muudetakse olemasolev eratee kohalikuks
avalikuks teeks. Muuta ja täiendada on
vaja Võnnu Vallavolikogu 11.12.2007.a
otsusega nr 20 „Võnnu valla kohalike
teede nimekirja kinnitamine“ ja otsusega nr 21 „Võnnu vallas avalikuks kasutamiseks määratud erateede nimekirja
kinnitamine“ kinnitatud kohalike teede
nimekirjasid.
- seati sundvaldus Rasvatihase kinnistule.
lähtuvalt avalikust huvist ehitab
Kastre Vallavalitsus kergliiklusteed
Hammaste-Rasina tee lõigul 0-2.34
km vastavalt Palmpro OÜ koostatud
ehitusprojektile nr 164. Kergliiklustee
rajamine võimaldab jalgratturitele,
rulluisutajatele ja jalakäijatele aastaringselt ohutult liigelda. Projekteeritud
kergliiklustee läbib Eesti Vabariigi
omandis oleva Rasvatihase kinnistut
(registriosa nr 4853804, riigivara registrikood KV40012M1, katastritunnus
91501:001:0177, pindala 18633 m2,
maakasutuse sihtotstarve – maatulundusmaa 100%). Rasvatihase kinnistul
kergliiklustee alla jääva maa-ala suurus
on 1831 m2. Vastavalt Maanteeameti
nõuetele ei olnud kergliiklusteed võimalik ilma Rasvatihase kinnistut läbimata
projekteerida. Kastre Vallavalitsus
esitas 29.01.2019 Keskkonnaministeeriumile taotluse riigivara tasuta
võõrandamiseks, milles palus algatada
Rasvatihase
kinnisasja
jagamise
kaheks, projekti „Hammaste-Võnnu
kergliiklustee ehitusprojekt“ koosseisus
koostatud „Krundijaotuskava“ alusel.
Maa-amet selgitas oma vastuskirjas,
et teealuse maa munitsipaalomandisse
võõrandamisele on kergliiklustee avalik
kasutamine võimalik tagada alternatiivselt 01.07.2018 jõustunud kinnisasja
avalikes huvides omandamise seaduse
alusel.
- otsustati anda luba riigihanke
korraldamiseks
„Elektrienergia
ostmine Kastre vallas“ pikkusega 3
aastat. Hanke kestvus 01.01.2020 –
31.12.2022. a. Hange korraldatakse
avatud hankemenetlusena. Hanketeade
koos hankedokumentidega avaldatakse
Riigihangete Registris ja Kastre valla
kodulehel. Riigihanke läbiviimise eest
vastutab abivallavanem.
- otsustati anda luba riigihanke
korraldamiseks
„Koolitranspordi
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teenuse osutamine Kastre vallas“, kestvusega 5 aastat, perioodil 01.09.2019
– 01.09.2024. a. Hanke eesmärk on
Kastre vallas ühistransporditeenuse
pakkumine
vastavalt
nõudlusele.
Ühistransporditeenusena käsitletakse
antud hankes kahte kohalikku liinivedu ja õpilaste vedu kahel eraldi liinil.
Hankelepingu täitmise kestel ei tohi
teenuse osutamiseks kasutatavate busside vanus ületada 15 (viisteist) aastat
arvates bussi ehitusaastast. Hange korraldatakse avatud hankemenetlusena.
Hanketeade koos hankedokumentidega
avaldatakse Riigihangete Registris ja
Kastre valla kodulehel. Riigihanke läbiviimise eest vastutab abivallavanem.

KASTRE VALD
- võeti vastu sotsiaaleluruumide
üürile andmise ja kasutamise kord.
Määrusega ühtlustatakse sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord vallas. Võrreldes hetkel
kehtivate määrustega on suurimaks
erinevuseks § 5 lg 5, mis sätestab, et eluruumi kasutamiseks sõlmitava lepingu
tähtaeg tööealiste isikute puhul on kuni
üks aasta ja isikutega, kellele on määratud puudeaste/osaline või puuduv töövõime või vanaduspensioniealise isikute
puhul kuni kolm aastat. Olemasolevad
lepingud kehtivad vanadel tingimustel
kuni lepingu lõppemiseni.

- istungil osales Tartumaa Arendusselts ja andis ülevaate oma tegevustest
ning kohaliku omavalitsuse jaoks
olulistest uutest LEADER meetme taotlusvoorudest 2019-2020 aastal.
- abivallavanem informeeris Kastre
Vallavolikogu Kastre Vallavalitsuse 07.
juuni 2019 korraldusest nr 335 „Raha
eraldamine reservfondist“. Eraldis on
tehtud seoses kohtuasjade nr 3-15-236,
nr 3-18-1542 ja nr 3-18-1841 kompromissi korras lõpetamisega.
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused
Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimus ajavahemikul 01.juuli-14.juuli
2019. Avalik väljapanek korraldati valla
veebilehel ning Kastre Vallavalitsuses.
Avalikul väljapanekul arvamusi ei esitatud. Avaliku väljapaneku järgne avalik
arutelu toimus 18.juulil 2019 Kastre
Vallavalitsuses. Arutelule inimesi ei
tulnud. 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 avalikul
väljapanekul ei esitatud detailplanee-

ringu kohta ühtegi arvamust.
Pärnavälja katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Kastre Vallavalitsus otsustas 18.
juulil 2019 korraldusega nr 385 kehtestada Lange külas asuva Pärnavälja
katastriüksuse
detailplaneeringu.
Planeeritav ala hõlmab otseste arendustegevustega Pärnavälja kü (katastritunnus 18501:001:1221) pindalaga 15,13
ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on
viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega (eelkõige
sisekardihalli ehitamine, hoonete arvu
ja ehitiste aluse pinna suurendamine).
Detailplaneeringu kohaselt määratakse
Pärnavälja kü sihtotstarbeks ärimaa
20%, ühiskondlike ehitiste maa 60% ja
maatulundusmaa 20%. Hoonete suurim
lubatud ehitusalune pindala on 15 000

Võimalus taotleda ranitsatoetust
Ranitsatoetust on võimalik taotleda lapsevanemal, kelle laps astub
esmakordselt Kastre valla koolide, muukeelse või erivajadusega laste
õppeasutuse 1. klassi. Ranitsatoetuse saamiseks peab vähemalt üks lapsevanem ning kooli õppima asuv laps olema rahvastikuregistri andmetel
toetuse väljamaksmise hetkel Kastre valla elanikud. Ranitsatoetus esmakordselt kooli õppima asuvale lapsele on 150 eurot. Ranitsatoetuse avaldusi võetakse vastu ja toetusi makstakse välja ajavahemikul 20. august
kuni 31. oktoober. Ranitsatoetuse taotluse vorm on leitav valla kodulehelt: http://www.kastre.ee/taotlusvormid. Ranitsatoetuse taotluse saab
esitada digitaalselt allkirjastatult e-postiaadressile vald@kastre.ee või
täites Kastre Vallavalitsuses või Võnnu teenuskeskuses sotsiaaltööspetsialisti juures paberkandjal. Lisainfo: Karmen Vetemäe, sotsiaalosakonna
juhataja telefon 53325912, karmen.vetemae@kastre.ee.
Karmen Vetemäe
sotsiaalosakonna juhataja

m2 ja hoonete suurim lubatud arv on
10 (ehitiste kasutamise otstarbed on
teenindushoone, spordihooned ning
spordi-ja puhkerajatised). Pärnavälja
katastriüksusele on lubatud püstitada
peahoone kõrgusega 14,4 m ning
kõrvalhooned kõrgusega 9 m. Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala
kasutusaktiivsus, ehitatakse hooned
ning rajatised.
Kehtestatud detailplaneeringuga on
võimalik tutvuda valla veebilehel ja tööajal Kastre Vallavalitsuses (Vallamaja,
Kurepalu küla, Kastre vald). Täiendav
info: Kati Kala, kati.kala@kastre.ee,
7446521.
Kati Kala
maaspetsialist

Hajaasustusprogrammi
kokkuvõte
2019. aastal esitati hajaasustuse programmist toetuse saamiseks 45 taotlust, sealhulgas 22
taotlust veesüsteemide valdkonna tegevusteks,
22 taotlust kanalisatsioonisüsteemide valdkonna
tegevusteks ning üks taotlus elektrisüsteemide
valdkonna tegevusteks.
Toetuse kogusumma on 75 189 eurot, millest
saavad rahastuse 17 kanalisatsioonisüsteemide
projekti summas 41 862,51 eurot, 8 veesüsteemide projekti summas 29 716,53 eurot ning elektrisüsteemide projekt summas 3609,96 eurot.
Täiendav info www.kastre.ee/hajaasustuseprogramm.
Mirjam Loks, keskkonnaspetsialist
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Kultuuri-, spordi- ja vabaajategevuste
toetustaotluste esitamise tähtaeg on 20. augustil
28. augusti 2018 määrusega nr.
50 võttis Kastre Vallavolikogu vastu
määruse, mis reguleerib muu hulgas
Kastre vallas asuvate või tegutsevate
mittetulundusühingute, sihtasutuste,
seltsingute ja eraisikute poolt läbiviidava piirkondliku kultuuri-, spordi-,
noorsootöö ja vabaaja tegevuse toetuse
eraldamise tingimusi ja korda.
Eristatakse nelja tüüpi toetusi:
1. Tegevustoetus – toetus avalikkusele
suunatud
vabaühendusele
oma
valdkonna edendamiseks. Tegevustoetust on võimalik taotleda kuni
üheks aastaks. Tegevustoetust ei saa
taotleda eraisikud. Tegevustoetuse
saamiseks
esitatakse
taotlused
perioodi jaanuar-aprill kohta eelmise kalendriaasta 20. oktoobriks,
perioodi mai-august kohta jooksva
kalendriaasta 20. märtsiks ja perioodi
september-detsember kohta jooksva
kalendriaasta 20. augustiks; terveks
aastaks 20. oktoobriks.

2. Sündmustoetus – Sündmuse korraldamiseks mõeldud toetus. Sündmusetoetuse saamiseks esitatakse taotlused perioodi jaanuar-aprill kohta
eelmise kalendriaasta 20. oktoobriks,
perioodi mai-august kohta jooksva
kalendriaasta 20. märtsiks ja perioodi
september-detsember kohta jooksva
kalendriaasta 20. augustiks; terveks
aastaks 20. oktoobriks.
3. Projektitoetus – Projekti oma- ja kaasfinantseerimiseks mõeldud toetus.
Projektitoetuse saamiseks esitatakse
taotlused hiljemalt 10 tööpäeva enne
taotletava projekti esitamise tähtaega
4. Ühekordne toetus – Ühekordse sündmuse toetus kuni 100 euro ulatuses.
Ühekordse toetuse saamiseks esitatakse taotlus hiljemalt üks kuu enne
ürituse toimumise kuupäeva. Toetust
ei maksta ehitus- ja renoveerimistöödega seotud tegevusteks.
Vastavalt määrusele esitab taotleja
toetuse saamiseks vallavalitsusele paberkandjal või elektrooniliselt vormikohase

Alates juulikuust väljastab surmatõendi
tervishoiuteenuse osutaja
1. juulist muutus surnu lähedaste
asjaajamine lihtsamaks. Juulikuust
pole lahkunu lähedasel enam tarvidust
surma
registreerimiseks
pöörduda kohaliku omavalitsuse
perekonnaseisuametniku poole, sest
surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja.
„Kui seni pidi inimene lähedase
surma korral matuse-, pärimis- ja
muude vajalike tegevustega alustamiseks pöörduma esmalt tervishoiuteenuse osutaja poole ja siis kohalikku
omavalitsusse, kus registreeriti surm
ja anti surmatõend, siis juulikuust
saab esmase surmatõendi tervishoiuteenuse osutajalt ja kohalikku
omavalitsusse minema ei pea,” sõnas
Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas.
„Niigi raskel ajal on inimese jaoks
oluline, et asjaajamist ja käimisi oleks
võimalikult vähe.”
Elektroonilise
andmevahetuse
käivitamisega jõuavad surmaga seotud andmed kiirelt rahvastikuregistrisse ning surma põhjuste registrisse.
Sellega väheneb surnu lähedaste

ajakulu, lisaks välditakse olukordi,
kus lähedased peavad maksma riigile
tagasi surnule väljamakstud toetusi
või pensioni.
Arenduste tulemusel muutub
surma põhjuste register elektroonseks ning paraneb surma põhjuste
registri andmete kvaliteet. “Kaovad
paberil arstlikud surmateatised ja
arstid ei pea enam andmeid paberil
surma põhjuste registrisse edastama,” ütles Sotsiaalministeeriumi
e-teenuste ja innovatsiooni asekantsler Kalle Killar.
Siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi surma registreerimise
lihtsustamise ühisprojekt sisaldas
IT-arendusi ning muudatusi perekonnaseisutoimingute
seaduses.
Tegemist on esimese etapiga arendusprojektis, mille kaugem eesmärk on
muuta kogu surmaga seotud asjaajamine paberivabaks ning võimalikult
mugavaks kõigile osapooltele.
Pia Kuusik
Siseministeerium
kommunikatsiooninõunik

taotluse, millele on lisatud taotluse
esmakordsel esitamisel väljavõte põhikirjast ning mittetulundusühingu puhul
liikmete nimekiri, sihtasutuse puhul
asutajate nimekiri, seltsingu puhul seltsingu lepingu koopia, eraisiku puhul isikut tõendava dokumendi koopia. Taotlus
esitatakse digitaalselt allkirjastatuna
elektrooniliselt vallavalitsuse e-posti
aadressile vald@kastre.ee või paberkandjal ühes eksemplaris vallavalitsuse kantseleisse. Toetuse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus
oma korraldusega, mille alusel sõlmib
vallavalitsus tegevus-, sündmuse- või
projektitoetuse eraldamise korral ühe
kuu jooksul taotlejaga lepingu. Toetuse
saaja kohustub esitama vallavalitsusele
sündmustoetuse, tegevustoetuse või
projektitoetuse aruande hiljemalt 2
kuud pärast toetatud tegevuse lõppemist. Taotlus- ja aruandevormid on
saadaval Kastre valla kodulehel http://
www.kastre.ee/taotlusvormid-ja-korrad.
Rasmus Toompere
kultuuri- ja teabespetsialist

Kultuuri- ja spordisündmused
16. augustil kl 12 Võnnu kultuurimajas
talendikonkursi „Annetekoda“ Tartu- ja
Põlvamaa eelvoor.
20. augustil kl 10 algusega Melliste
spordihoone juurest. Kastre nelik III etapp Kogupere rattamatk. Distants 25 kilomeetrit.
Lisainfo Raili Lass 53329819 ja Facebooki
sündmuse all "Sportlik nelik 3. etapp: Kogupere
rattamatk"
20. augustil kl 13 Kriimani mõisa juures
kodukandipäev. Esinejad, kohtumised, muusika,
tort ja mõisa infotahvli avamine.
24. augustil kl 20 Kurista külas Jaago
käsitöötalus tsirkuseetendus. Kohvik avatud
juba tund varem. Pääse annetustega.
25. augustil kl 15 Kastre pargis tantsuline
pärastlõuna ansambliga MaMa. Lisainfo Vaike
Lillemäe 506 1297.
31. augustil kl 20 Melliste järve ääres
päikseloojangu kontsert „Sume suvelõpp“.
Esineb Bonzo. Tasuta.
7. septembril kl 15 Ahunapalu endises
palvemajas akustiline kontsert. Esinevad
Liinatsuraq, Tuule Kann, Juhan Uppin,
Johannes Arike jt. Lisainfo Järvselja
raamatukogust.
31. augustil - 1. septembril Lange
Motokeskuses Eesti Meistrivõistluste etapp
motokrossis
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Kastre vald osales Eestimaa suvemängudel
Tartu linnas ja selle ümbruses peeti
12.-14. juulini Eestimaa suvemänge,
mis kandsid järjekorranumbrit 15.
Mängudel oli esindatud 50 Eesti valda
ja 12 linna ligemale 3500 sportlasega.
Külalistena lõid kaasa võistlejad
Soomest, Poolast, Saksamaalt, Lätist,
Venemaalt ja Valgevenest. Et samaaegselt toimusid Tartus ka veel Shell Helix
Rally Estonia ja Tartu Mill Igamehetriatlon, võib liialdamata väita, et tegu
oli tõelise spordipeoga. Punkte jagati
eraldi omavalitsuste ja maakondade
arvestuses.
Kastre oli spordipeol esindatud
kergejõustikus,
orienteerumises,
mälumängus, jalgrattakrossis, discgolfis, jahilaskmises CSP ja köieveos.
Huvitava võistluse pidasid maha osalevate omavalitsuste juhid (Priit Lomp
ja Tõnu Muru), kus teemaks oli: kes
keda juhib ehk sporditeadus - tehniline
ajastu. Kokku oli kolmel päeval stardis
42 kastrelast.
Poodiumile tõusid sellel korral Riina
Vals kergejõustikus (NVI) kaugushüpe
I koht, 100m II koht, Margus Mikson
jalgrattakrossis (M40) II koht ja vallavanem Priit Lomp, kes Tartumaa omavalitsusjuhtide
võrkpallimeeskonna
koosseisus oma vastased üle mängis
ning poodiumi kõrgeima astme hõivas.
Kahel päeval Tamme staadionil toimunud kerjõustikuvõistlustel oli meie
noor võistkond kõrges konkurentsis
kuni lõpuni välja. Väga hea meel on
noorte kergejõustiklaste üle Võnnust
ja Sillaotsalt, kes olid rõõmuga valmis
valda mängudel esindama ning tehes
seda äärmiselt suure pühendumisega.
Tasuks nii mõnigi isiklik rekord ja väärt
võistluskogemus.
Kergejõustiku võistkonda kuulusid:
Riina Vals NVI (100m, kaugushüpe,
kuul, oda), Pille Undrits NVI ja Keili
Kask N (kuul ja oda), Kai Saarna N
(100m, kaugus), Endo-Raivo Aasna
M (kuul), Ivo Kala MVI (ketas ja oda),
Tõnu Muru MVII (ketas), Aide Kiivits
U18 (100m, kaugushüpe, kõrgus), Chanette Aviste U18 (100m, kaugushüpe,
800m), Anette Pets TU18 (800m ja
1500m), Andri Juhkam PU18 (100m,
kaugushüpe), Reimo Zanamenzki
PU18 (100m, kaugushüpe), Rait
Jansen PU18 (100m, kaugushüpe,
1500m).
Suurt aplausi väärib ka köieveo

Suvemängude rongkäik. Foto Riina Vals

meeskond, kes astus vastu endast
kohati 2x suurematele mehemürakatele. Paraku loevad köieveos kilogrammid ja pole midagi teha kui vastased on
sinust kogukamad. Sellest hoolimata
oli nii meestel endal kui ka pealtvaatajatel emotsioone kuhjaga. Tasuks 7.
koht. Meeskonda kuulusid: Aarne Saar,
Arvi Aasamets, Andres Laja, Erki Lilo,
Taavi Saar, Kalmer Plakso, Kristjan
Põvvart.
Tähtvere spordipargi radadel toimunud võidusõit pakkus pealtvaatajatele
põnevaid võidukihutamisi ja rõõmu ka
kodupublikule. Jalgrattakrossis olime
esindatud nelja ratturiga: Parima koha
sõitis välja Margus Mikson M40 klassis
ja tasuks II koht. Ivo Sild M50, Reiko
Rosenthal M ja Kristjan Randma M
mahtusid oma vanuseklassis esikaheksasse.
Orienteerumine toimus Elvas
Lapetukme radadel. Kohal oli seitsmeliikmeline võistkond kuhu kuulusid
kogenud orienteerujad Tõnu Sikkal
M55, Lembit Nöps M55, Madis Oras
M55, Sven Oras M21 ning Virve
Einpaul ja Juta Ainelo N55 klassis.
Sedakorda jooksid naised meestel eest
ära ja tulid oma vanuseklassis esiüheteistkümnesse. Samuti Elvas toimunud
CSP jahilaskmises esindas Kastre valda
Martin Johannes Saar, kes vaatamata
meeskonnakaaslaste puudumisele tõi
vallale kõrged punktid.
Tähtvere discgolfi pargis toimu-

nud võistlustel tegi parima tulemuse
juuniorite klassis võistelnud Oskar
Kontro, kogudes keerulisel rajal kokku
viienda koha punktid. Lisaks Oskarile
andsid oma panuse Rauno Karro, Siim
Roops, Taavo Prans ja Paavo Reidla.
Mälumängurid pidid rinda pistma
juba kogenud tegijatega. Meeskonda
kuulusid: Taivo Kirm, Tiit Kruusement,
Allan Kaasik, Villu Lepikov ja Heiko
Pärl.
Pingelises lõpuspurdis kolmandale
auhinnalisele kohale pidime küll tunnistama Vinni valla 14,5 punktilist
paremust, kuid suutsime omakorda
edestada Luunja valda 13 punktiga.
Võitis Kiili vald 287 punktiga, järgnesid Alutaguse 248 punktiga ja Vinni
236,5 punktiga.
Võime uhkusega kinnitada, et
üldkokkuvõttes saavutas Kastre vald
väikeste (kuni 8000 elanikku) valdade
arvestuses 222 punktiga väärt 4. koha.
Medalitest olulisemad on aga võrratud emotsioonid, mida Kastre sportlased kolme päeva jooksul pakkusid ja
andsid põhjust võistlusrajal toimuvat
teiega jagada. Elagu sporti armastavad
kastrelased!
Täname Kastre valla poolt kõiki, kes
erineval moel meie õnnestumistesse
panustasid!
Riina Vals
Kastre meeskonna esindaja
Eestimaa suvemängudel
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Mäksa
spordiklubi Eesti
Meistrivõistlustel
Selle aasta Eesti meistrivõistlustest võttis
osa kolm Mäksa Spordiklubi tõstjat. Naiste
kehakaalus kuni 64 kg tuli esimest korda täiskasvanute seas võitjaks Mona Saar. Rebimises
sai ta kirja 63 kg ja kolmandal katsel üritas
rebida ka raskust 67 kg, mis oleks olnud uus
Eesti U17 ja U20 vanuseklassi rekord. Paraku
seekord see raskus sirgetele kätele ei kerkinud.
Tõukamises sai Mona kirja 73 kg ja kogusummas 136 kg. Meeste kehakaalus kuni 96 kg
tuli juba kolmandat aastat järjest meistriks
Kerto Pärl 256 (110+146) kg-ga. Meie kolmas
võistleja Maiko Sepp oli kehakaalus kuni 81
kg tulemusega 230 (103+127) kg neljas. Tegelikult oli Maiko peale võistlustele registreerumist kahe nädala jooksul nii palju kaalust alla
võtnud, et oleks mahtunud ka kehakaalu kuni
73 kg, kus oleks saanud kindla II koha. Paraku
tuli enne kaalumist pisut vett juurde juua, et
registreeritud kehakaalu saada.
Meie järelkasv võistles Albus XVII
AlbuCupil, kuhu korraldaja oli seekord kokku
toonud väga rohkearvulise võistlejate koguse
Eestist, Lätist; Leedust, Valgevenest, Venemaalt ja Ungarist. Noormeeste U11 vanuseklassis tegid väga hea võistluse meie poisid
Lukas-Voldemar Süld ja Ulric Lukk. Kahe
peale realiseerisid poisid kõik 12 katset, mis
tähendab, et poisid püstitasid uued rekordid
nii rebimises kui ka tõukamises. Lukas-Voldemar tõstis 36 (15+21) kg ja Ulric 37 (15+22)
kg. Kohad absoluutarvestuses vastavalt XVI ja
XIV. Neidude U13 vanuseklassis tõstis Kirke
Ojasaar 41 (18+23) kg ja Kätlin Ivandi 49
(20+29) kg. Mõlema tüdruku nii rebimise kui
ka tõukamise tulemus on taaskord isiklikud
rekordid ja kohad vastavalt VII ja V. Neidude
U17 vanuseklassis oli meilt samuti kaks võistlejat. Johanna Haljasorg sai rebimises kirja 56
kg. Tõukamine õnnestus seekord paremini ja
sirgetele kätele kerkis raskus 77 kg. See on uus
Tartumaa rekord kehakaalus üle 87 kg alates
vanuseklassist U15 ja täiskasvanuteni välja.
Tasuks Johannale igati tubli V koht. Meie
teine võistleja selles vanusegrupis Mona Saar
rebis 57 kg ja tõukas 77 kg. Kolmandal katsel
oli sirgetel kätel ka raskus 80 kg, kuid fikseerida seda siiski ei õnnestunud. Kogusumma
134 kg andis Monale 172 sinclairi tabeli
punkti ja I koha. See oli ühtlasi kõigi naiste
vanuseklasside peale parim tulemus.
Viktor Korobov
tõstetreener

GamingÖÖ. Foto Merili Tomikas

Infotehnoloogia noortekeskuses
GamingÖÖ. Kaua oodatud GamingÖÖ toimus 13.06 - 14.06 Priiuse
Seltsimajas. GamingÖÖst võttis osa
57 noort Kastre vallast, Vastse-Kuuste
noortekeskusest, Kambja noortekeskusest, Kuuste koolist, Ülenurme ning
Tõrvandi Pere- ja noortekeskusest.
GamingÖÖ toimus projekti „Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse
tõrjutuse ennetamiseks“ Ülenurme
koostöögrupi raames. GamingÖÖl
toimusid arvuti- ja konsoolimängude
turniirid ning üllatuseks Martin
Lapinsi koolitus. Suurim tänu ägeda
ja põhjaliku ürituse korraldamise
eest Kermo Nurmeoja, Ly Sepp, Brita
Jõgiaas, Ingmar Annus ja Aleksandr
Popenov.
IT-huviring Roiu noortekeskuses.
Sillaotsa Kooli kaheksanda klassi noor
Kermo Nurmeoja kirjutas projekti
„IT-huviring“, mis sai heakskiidu

Tartumaa projektikonkursil „Noortelt
noortele“. Programmi toetab Tartumaa Arendusselts koostöös Tartumaa
Noortekogu, Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse ja Tartu Ärinõuandlaga.
Septembrist saabki hoo sisse
seitsme kuu pikkune IT-huviring,
mis toimub Roiu noortekeskuses.
Huviringi juhendab Kermo Nurmeoja.
IT-huviringi eesmärgiks on õpetada
noori arvutit kasutama ning innustama julgemalt valima IKT erialade
õppimist. Huviringis õpitakse arvutialast kirjutamis- ja suhtlemisoskust,
lisaks erinevate programmide kasutamist ja töötlemisoskusi (Word, Excel,
Gimp, Scoove jt).
Rohkem informatsiooni ja registreerumine Roiu noortekeskuse lehel:
https://www.facebook.com/roiunoortekeskus/
Merili Tomikas
Roiu noorsootöötaja

Tule Võnnu Keskkooli õppima!
Õppida saab kõvasti! Lisaks ootavad staadionirajad, ukuleled muusikaklassis, esimesed võtted karate ringis, põnevad vahendid ja tehnikad kunstiklassis, peo- ja rahvatants, igavesti põnevad mõttemängud, maleturniirid
kaaslastega oma majas ja mujal Eestis, ajude ragistamine nuputa tunnis,
teatris käigud, matkarajad kooli lähemas ümbruses ja kaugemalgi. Katsed
ja vestlus 10. klassi astumiseks toimuvad 23.08 kell 10.30. Ülejäänud klassidesse on samuti vabu kohti ja sel juhul tuleb esitada avaldus. Loodetavasti
on sügisel üle meie koolimaja läve astuvad ja kooliteed alustavad lapsed
tulvil energiat, mida kogutakse metsas, jõel, palliplatsil pere või sõprade
seltsis. Naudi suve ja oled väga oodatud meie kooliperre!
Valdek Rohtma, Võnnu Keskkooli direktor
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Avaaktused Kastre valla koolides
Sillaotsa Kooli õppeaasta
avaaktus 1. septembril kell
12.00 spordihoones.

Bussiring: Aardlapalu 11:15; Aardla 11:20;
Lange 11:25; Ignase 11.30; Tuigo 11:35;
Liivaku 11:38; Kurepalu 11:40; Sillaotsa
Kool 11:50. Tagasi orienteeruvalt 13.30
pärast aktust ja klassijuhataja tundi.

Melliste Algkoolis toimub
õppeaasta avaaktus
1. septembril kell 10.00.
Bussiringide ajad ilmuvad kooli kodulehel
melliste.ee

Võnnu Keskkooli avaaktus
toimub 2. septembril kell 9.00.
I bussiring: Melliste 8.00, Avi Puutöökoda
8.05, Kurista kauplus 8.10, Veski 8.15, Hammaste 8.18, Issaku 8.20, Võnnu kool 8.25
II bussiring: Kurista 8.05, Oja 8.07, Rookse
8.10, Ahja 8.12, Võnnu kool 8.25

XIII Maapäeva luul
Sõnaseletus: luul – nägemus, mis on
kriitikale allumatu, ratsionaalsed seletused ei pruugi kummutada patsiendi/
(autori) veendumust. Liikumise Kodukant kutsel alustas paras ports Tartumaa
külaelu tegelasi 26. juulil teekonda XIII
Maapäevale Räpinasse. Ka allakirjutanul
oli õnnestunud end sellesinasesse seltskonda smugeldada. Aga nagu elus ja ka
vene Loll Ivani muinasjutus oli teekond
sinna pikk ja raske, kuid huvitav. Esmalt
sai tehtud pisike vahepeatus Põlva valla
Kiuma külas, kus kohalik külaselts MTÜ
Püsivus oli kenasti „suurte ja tähtsate“
saabujate ootel. MTÜ Püsivus on
samanimelise karskusseltsi järeltulija ja
seepärast tekkis juba enne otsest kontakti samastumise tunne. Samastumise
tunnistamiseks kingiti Kurepalu külaseltsi Priius poolt Taivo Kirmi koostatud
Kurepalu Priiuse karskusseltsi raamat.
Järgmine peatus - Veriora Tsunft. Ka
malbe, asjalik ning igati tore naisterahvas üksinda võib kohaliku kogukonna elu
tunduvalt huvitavamaks ja asjalikumaks
muuta ning tööpuudust vähendada.
Mina ka algul ei uskunud, kuid ise nägin...
Enne Räpinat üks eluaegne sissepõige
veel Pahtpää külla. Et miks eluaegne?
Lihtsalt seepärast, et peale esimest
„Tere“, oli tunne, et kohtusid igipõliste
tuttavatega igipõlises külas. Külas on alla
neljakümne elamise ning kõik on miljonärid – nende rahaasju ma küll ei tea,
kuid ühtki talu ei pidavat enam müügis
olema ja seltskonda kaedes arvan, et ei
tule vist ka isegi eelpool mainitud summa
eest mitte. Räpinas sai pakutud kohalikule rahvale emotsiooni maapäevaliste
rongkäiguga, mis ka kenasti Maapäeva
alustamisele jõudis. Peale mõne asjamehe, näiteks presidendi, tervitust jõuti
kulminatsioonini – anti kätte ilusa kodu
tiitleid ja aasta külade auhinnad. Ja nagu
alati – läks selle aasta küla aunimetus
õigesse kohta. Kes ei usu, võib Setumaale
sõita ... ja Lüübnitsa külaga tutvuda.
Arutelude päeva alul tõdeti, et eelmise
Maapäeva manifest on pisut allavoolu

13. maapäeval. Foto Epp Säga

läinud ja suures osas täitmata. Ometi
lubas toonane maaelu minister 99% ellu
viia. Kahjuks pole ma senini aru saanud,
kuidas lugeda täidetuks või täitmata
jäetuks näiteks punkti: „...on valmis
algatama dialoogi...“ . Pisikese mõnusa
elevuse tekitas Peipsiääre Kokora küla
Malle, kes korraldas spontaanse kiirhääletuse teemal: „Kas haldusreformist on
juba kellelegi kasu olnud?“. Umbkaudu
kolmesajast kohalviibijast suvatses ligikaudu kümme inimest käe tõsta. Neist
ühelt sai kuulda ka pärast põhjendust,
et tema endise naabervalla ja praeguse
oma valla külades tekkis kogukondlik
elevus ja elu, kui ta suunamise enda kätte
võttis. Õige, ilus, tore. Isiklikult mulle jäi
küll arusaamatuks, miks selline ettevõtlik ja tubli mees enne oma naabervalla
viisat ei saanud. Pisut asisemat tegevust
sai harrastatud kogemuste- ja infovahetuse korras laudades: Söögilauad, ideede
müügilauad, teemakodade klassilauad.
Proovisin igati mitte lasta meil ära
unustada, et esimene ots on inimene
oma hariduse ja kultuuriga ja alles siis
tuleb taristu. Keda täpsemalt huvitab,

küsige ja ma proovin seletada. Samuti
ei tohiks XIII Maapäeval toimunu kohta
aruandmise vastu olla miskit meie valla
kohalviibinutel: Mõra küla Epul, Melliste
küla Anital ja Lääniste küla Viivikal.
Uut manifesti ei sündinud, kohendati
eelmist. Kui sellesinase manifesti tegusõnu kaeda, tekib tunne, et saime valmis
seletava abipalve Marsi elanikele. Mõne
sobiva nimisõnaga täiendades saaks
sellise huike saata igale tulnukate seltskonnale suvalise olukorra kohta ning
sest’ap avaldan 13-punktilise manifesti
trafaretina – ehk läheb mõnel vaja:
1) Vajame valitsuse otsust...; 2) Tuleb
selgelt määratleda...; 3) On juba suurenenud vajadus...; 4) Suurendada ... mõju;
5) Oluline on tagada...; 6) On kasvanud
vajadus... tuleb välja töötada ...; 7) Peab
olema tagatud...; 8) Tuleb senisest rohkem...; 9) Peab olema eelistatud...; 10)
Samuti peame tähtsaks ...; 11) Vajalik on
suurendada...; 12) Kindlasti on vajalik...;
13) Eesmärk on ellu viia... Selmet võiks
manifisteerida seda, mis järgmiseks
korraks tehtud saab olema.
Ants Laugma
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Külaselts korraldab Kriimani kodukandi päeva
Kriimani külaseltsil on saanud
traditsiooniks midagi ühiselt teha 20.
augustil. Kaks aastat tagasi koristasime talgulistena Kriimani mõisat,
eelmisel aastal pidasime Eesti Vabariigi
taasiseseisvumispäeval külapiknikku
ja avasime mõisa ees mälestuspingid
Aleksander Paldrokile ja Karl Jänesele.
Ka nüüd 20. augustil tuleme jälle kokku,
sel aastal korraldame mõisas kodukandi
päeva.
Kriimani kant (laiemalt kui ainult
Kriimani küla) on rikas ja huvitav, siin
on elatud ammustel aegadel ja elatakse
praegu, siin on peidus palju lugusid.
Neid lugusid sel korral hakkamegi
esmalt rääkima. Päev algab Kriimani
mõisas kell 13.
Alustuseks räägivad Aare Kasemets,
Eda Kalmre, Vahur Kalmre ja Mare

Kalda. Juttu tuleb Piiri talust ja kihelkonna- ning kodukandiliikumisest,
Kriimani ümbruse kohtadest ja kohajuttudest, elust Kriimani kandis läbi meenutuste ning mõnest huvipakkuvast
avastustest kadunud Kriimani kohta.
Kui elektrigeneraatori tööle saame –
mõisas elektrit ei ole –, siis näitame ka
pildijutustusi Kriimani kandi inimeste
albumitest ja seltsi tegemistest kahe
aasta jooksul.
Muidugi ei saa külaselts läbi ilma
avamiseta – sel korral paneme püsti
Kriimani mõisa suure infotahvli, et
kõik, kes mõisa juurde käima satuvad,
saaksid lugeda ja vaadata ülevaadet
selle paiga pikast ajaloost. Muuseas,
üllatusena saime infotahvlile panna
suure pildi vanast mõisast, see tuli seltsile Brasiiliast, kunagise mõisaomaniku

parun Hans Woldemar von Tiesenhauseni (1882-1932) järeltulijatelt.
Ja nagu ikka, ei möödu seegi päev
Kriimani mõisas ilma muusikata ja
lauluta, seekord on külakosti pakkumas
Õpetajate naiskoor ning Kalle Vassila
ja Raul Roosiväli kandle ja lõõtsaga.
Eks näis, kui pikaks päev läheb. Õhtuni
kindlasti.
Kriimani kodukandi päeva on toetanud Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programm
(KOP) ja Kastre vald. Kriimani külaselts
on asutatud 2017. aasta juunis – selts
ühendab inimesi, kes rõõmsal meelel
tegutsevad Kriimani kandi hüvanguks.
Vahur Kalmre
Kriimani Küla Seltsi liige

Leibkonnapäev kutsus külla Rookse küla taludesse
Võnnu lähistel asuvad Issaku,
Hammaste, Kurista ja Rookse küla on
järjepidevalt oma kogukonnaga kohtunud suvisel Leibkonnapäeval ja seekord
juba 12. korda. Viimased kolm aastat
oleme igal aastal tutvunud ühe küla
taludega. Sel aastal avas oma taluõued
Rookse küla. Eestimaine tagasihoidlikkus pani alguses kahtluse alla, kas
Rookse külas on selliseid talusid, kes
oma tegevusi teistele näidata tahavad.
Lõpuks leidsime viis talu, kes lahkelt
oma tegemisi esitlesid. Käisime külas
vimkadega Tootsi talus, kus perenaine
külastajatele tantsuviise tutvustas.
Edasi uudistasime kaugel külaservas

Leibkonnapäeval osalejad. Foto Evelin Avi

veisekasvatatust. Loomadelgi oli uudne
näha oma peremeest valge särgiga
nende sekka ilmumas, ikkagi pidupäev.
Kauaaegne pillimees Aivar tutvustas
oma pillikogu. Järgmises talus sai näha
19. sajandi ajaloolise väärtusega Kurista
mõisa kaarte ja sealt enda kodukohta
otsida. Suur pidu ja kokkusaamine
lõppes Oru talus. Seal oli avatud kogukonnakohvik ja etendus Elva Lendteatri
lavastus „Ema Teresa“. Lugu täitsa elust
enesest, veidi vunki juurdegi keeratud.
Päeva jooksul toimusid ka küladevahelised võistlused, kus iga küla sai näidata
teadmisi, osavust ja kiirust. Seekord olid
krapsakamad Kurista küla inimesed,

aga meeskonnavaim oli olemas kõigis
külades. Kõige lahedam oli muidugi
see, et Leibkonnapäevale tulid uued
inimesed ja leidsid endid mõnusa ühtse
kogukonnaga kokku kuuluvat. Uusi
tutvusi ja vanade aegade meenutusi oli
päeva jooksul palju. Hea tunne ja uue
kohtumise ootus hoiab meie kogukonda
koos ja teeb südame rõõmsaks, et külad
elavad.
Leibkonnapäeva on toetanud Eesti
Vabariigi rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programm (KOP) ja
Kastre vald.
Evelin Avi
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Tartu - Smolensk raudtee esimene jaamahoone Haaslaval
Enne esimest maailmasõda oli Eestis
kolm raudteed: Paldiski – Tallinn - Narva,
Tapa - Tartu ja Tartu – Valga - Petseri.
Hästi toimivaks ühenduseks Vene riigi
sisemaaga oli seda vähe. Tsaaririigi valitsejad otsustasid rajada uue raudteeliini
Tartust Orjoli. Pärast põhjalikku kalkuleerimist, samaaegselt kaaluti ka raudteeliini Tartu – Pihkva – Nelidovo, jäeti
Orjoli suund ära ja 1913. aastal otsustati
ehitada raudtee Tartust Smolenskisse.
„Postimees“ 10. aprill 1913: „Venemaa uute raudteede komisjon otsustas 9.
aprillil 1913, et ehitamisele tuleb Tartu
– Ostrov – Novo-Rzev – Novosokolniki –
Veliz – Poretšje - Smolensk raudtee. Uus
raudtee loob lähema ühenduse Lõuna- ja
Kesk-Venemaa ning Soome lahe sadamate Tallinna ja Peterburi vahel. Lõuna-Venemaa ja Volgamaa peasaadused
vili ja kivisüsi leiavad nii kõige lühema
tee nimetatud sadamalinnadesse. Väljamaa kaubad (põllumajandustehnika,
tööpingid jne) aga pääsevad hõlpsasti
Venemaa põllurajooni.
Smolenski - Tartu raudtee, mis varem
kavatsetud Orjoli - Tartu raudtee asemele ehitamisele tuleb, on ühtlasi senise
Orjoli - Smolenski raudtee pikenduseks,
viib meid kõige otsemat teed mööda
lõunasse.“
“Postimees” 14. aprill 1914: “Mis
oleks meil Tartus uuest raudteest oodata.
Tingimata toob see raudtee meie linnale
oma jagu elu ja jõudu juurde. Tema avab
Tartule hulga tagamaad, millel meie
linnaga seni väga raske läbikäimine
oli. Tee käiks läbi metsarikastest Peipsi
kihelkondadest nagu Vastseliina, Räpina
ja Võnnu läbi, mis siiamaani raudteest
täiesti puutumata olid. Et see ühendus
Tartu ärielule elustavalt mõjub, ei ole
kahtlust, nagu ka sellel, et nimetatud
kihelkondadele hoopis uued arenemise
võimalused annab.“
„Postimees“ 17. aprill 1914: „Tartu
linn võib ühes Tartu- ja Võrumaaga
rõõmustada. Smolensk - Tartu raudtee
ehitus on Venemaa Ministrite Nõukogu
poolt lubatud. Iseäralik tähtsus on sellel
teatel Tartu linnale. Raudtee toob suure
osa Tartu ja Võrumaast Võnnu, Põlva,
Räpina ja Vastseliina kihelkondadega
ülikoolilinnale lähemale. Setumaa nihkub samuti Tartu kui Põhja-Liivimaa
majandusliku keskkoha mõjukonda.
Otsekoheseks tagajärjeks on uue raudtee
tulekul Tartu majandusliku seisukorra
tõusmine. Uus raudtee meelitab tuhandeid uusi elanikke Tartu, kus tööstus ja
kaubandus nüüd palju kiiremini arenema
hakkavad.“
Raudtee sihiajamise tööd algasid 19.

aprillil 1914 Riia maantee raudteesilla
kohal.
Ehitustööd pidi teostama „Moskva Vindavi (Ventspilsi) - Rõbinski Raudtee
Selts.“
Ehitusplaani koostas Moskva insener
Bošnjak ja sihiajamise juhiks oli insener
Solovjov. Insener Heištori ülesandeks oli
siht Tartust (esialgu oli lahtine, kas liin
läheb Pihkva või Ostrovi kaudu) Novo
- Rzevini ajada. Tartu vaksal pidi jääma
ka uue raudtee vaksaliks ja vajadusel oli
ette nähtud vaksali laiendamine. Ropka
mõisa ja Tartu tapamaja vahelisele
põllule kavatseti rajada kaubavaksal.
Tartust pidi raudtee minema üle Haaslava, Kolli, Kurista, Ahja ja Moisekatsi
(Mooste). Haaslava Tuigole kavandati
esimene peatus. Jaamahoones pidi
olema piletikassa-kontor, ooteruum ja
jaamakorraldaja korter.
Raudtee pikkus Tartust Smolenski
oli 521 versta ning uue teega lühenenuks
sõit Harkovist Tallinna 221 versta ja
Rostovist Tallinna 160 versta. Üks verst
oli 1066 meetrit pikk.
Tee kogumaksumus oli 40 miljoni
rubla. Töölistele, keda sihiajamise jaoks
oli palgatud, maksti 37 rubla kuus. 1914.
aasta suvel alustati raudtee alla jäävate
maatükkide väljaostmist.
Mitte kõik aga ei olnud raudtee sihiga
päri. Raudteeliini oma valda saamine oli
kõikide omavalitsuste unistus ja asjamehed tegid kõik, et nii ka läheks. Mis vahepeal juhtus, ei ole teada, fakt on aga see,
et üle Kolli Kuristale kulgema pidanud
marsruut muudeti ära ja tee kavandati
rajada üle Kriimani.
„Tallinna Teataja“ 9. mai 1914:
„Raudtee sihiajamise tööd algasid
19. aprillil 1914. Uus siht läheb linna
tapamaja tagant Riia raudteelt ära pöörates Pauluse surnuaia juures üle Võru
maantee ja Ropka mõisa rehehoonete
tagant Emajõe luha peale. Edasi läheb
siht Haaslava Tuigo karjamõisast läbi,
kuhu esimene peatuspaik tuleb. Haaslavalt läheb siht Kriimani ja siit edasi
Rasina poolt Ahja mõisa üle soode ja
Ahja vallamaja ja Kärsa kõrtsi kohal üle
Ahja jõe. Edasi läheb raudtee metsadest
läbi Mooste mõisa ning siit Toolamaale
ja Räpina. Sihiajamisega minnakse siit
edasi Pihkva või Ostrovi ja edasi kuni
Smolenskini välja. Raudtee ehituse eelplaan peab sügisel valmis olema ja pärast
selle kinnitamist tehakse töödega kohe
algust.
Kodumaa kaardi peale pilku heites
näeme seda puudust, et raudtee liiga
järsku ida poole kaldub. Majanduslikult
aga oleks raudteele ja rahvale kasulikum

kui siht rohkem südamaast läbi läheks.
Ka ei ole praegune siht topograafilisest
seisukohast vaadates kõige õnnestunum,
sagedased orud ja mäekünkad Kriimani
ümbruses ja mujal, mis kõik tasandada
tulevad, teevad mullatööd kulukaks.
Ka on praegusel sihil raudtee rikkumist
kevadiste uputuste ja suurvee läbi
oodata.“
„Postimees“ 21. juuni 1914: „Venemaa Riiginõukogu koosolekul 19. juunil
anti luba Tartu - Smolensk raudtee
ehitamiseks kroonu vastutusel. Raudtee
pidi valmis saama 1915. aasta lõpul. Uue
raudtee kroonu kätte ostmise tähtajaks
määrati 31. detsember 1955.“
Kahjuks aga ei tulnud raudtee ehitusest midagi välja. 28. juulil 1914 kuulutas Austria - Ungari Serbiale sõja. Laviin
oli valla päästetud ja nädala pärast olid
Euroopa suurriigid omavahel sõjajalal.
Ühel poolt Saksamaa ühes Austria-Ungariga ning teisel pool Inglismaa, Prantsusmaa ja Venemaa.
Tsaaririigil oli sõja ajal hoopis suuremaid muresid ja raudtee ehitamine jäi
tahaplaanile. Ometi peeti ehitusplaane
1917. aastani.
„Postimees“ 27. november 1914:
„Tartu - Smolensk raudtee kohta kuuleme, et selle ehitamist edasi ei lükata.
Sõjaaja oludest hoolimata tehakse ehitusega juba kevadel algust.“
1916. aastal kevadel lisati Venemaa
esimeses järjekorras ehitatavate strateegiliste raudteede nimekirja Smolensk
- Tartu raudtee.
„Postimees“ 7. november 1916:
„Smolensk - Tartu raudtee. Peterburgis
peab iseäraline nõukogu koosolekuid,
kus uute raudteede ehitamiseks eeskava
kokku seatakse. Nõukogu on oma koosolekul Smolensk - Tartu raudtee sarnaseks teeks tunnistanud, mis esimeses
järjekorras ehitada tuleb.“
See on viimane ajakirjanduses leitud
teade Tartu - Smolenski raudtee kohta.
Eesti Vabariigis sai osa Tartu - Smolenski
raudteeliinist Tartu - Petseri raudtee
näol ka teoks.
Taivo Kirm

MTÜ Pihlakobar eakate
ekskursioon
Otepääle ja selle ümbrusse
toimub 22. augustil 2019.
Info ja teatamine tel 5588576 ja
53229310 kuni 18. august.
Ekskursiooni toetab
Kastre Vallavalitsus.
MTÜ Pihlakobar juhatus
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Juuni lõpul tänati Kurepalus Priiuse seltsimajas valla koolilõpetajaid. Foto Riina Vals

Võnnu Väänikud, Melliste Marakratid ja Kastre segarühm ning
juhendajad Viivika Kook ja Anneli Saat. Foto Kalju Parm

Hea tööotsija!

Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem (või
töötanud viimase aasta jooksul vaid paar kuud) ja hetkel ei õpi,
siis tule osalema TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

"Samm tööellu minu võimalused ja valikud!

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust
teha häid valikuid. Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. Eneseanalüüs ja ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-,
psühholoogilist ja võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.
Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine
ja vajadusel lapsehoid.
INFOTUND koolituse kohta 11.09.2019 kell 12.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi:
52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Kastre Vallavalitsuse toel

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

Võnnu kultuurimajale soetati Leader projekti meetme 2.1 kohalike
traditsioonide hoidmine ja arendamine toel uued rahvariided. Projekti kogumaksumus oli 9732 eurot, Leader toetas 7785.60 euroga
ja Kastre vallavalitsus 1946.40 euroga. Foto: Uued rahvarõivad Tule
Tulemisel. Foto Kristel Möller.
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Sünnid:

HUGO HAUG
MIKK MÄESALU
MIA HELSBET KIIK
KERT KATTAI
ARMIN VÄÄN
RENET LAKSBERG
CATALEYA LEE KRÜNVALD
ROMET TAMM
GUSTAV KÄGO-SAUNASOO
ROLAND MÄGILA
TAMBET NILSON
LENNART MIKLI
KRIS PLOOM
RASMUS MOOSES

18.05.2019
03.06.2019
15.06.2019
01.07.2019
02.07.2019
06.07.2019
06.07.2019
10.07.2019
12.07.2019
13.07.2019
28.07.2019
02.08.2019
04.08.2019
06.08.2019

Mälestame
EVA NANITS 16.07.1933 – 08.06.2019
MILLI KRIISEMAN 17.05.1948 – 10.06.2019
RICHARD PIHLAKAS 20.04.1941 – 20.06.2019
ELVO PARM 30.12.1969 – 11.07.2019
SALME KIRS 08.12.1925 – 24.07.2019
AVO KARU 18.02.1961 – 04.08.2019
Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Rasmus Toompere
Kontakt: Rasmus Toompere, kultuuri- ja teabespetsialist
7446520; rasmus.toompere@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 1950
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

