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Uhiuus Haaslava lasteaed
saab 4 rühma lisaks

Uued ilmakodanikud
1. aprillist kuni 30. septembrini sündis Kastre valda 32 last:
16 poissi ja 16 piigat. Nende
hulgas on ka tublid kaksikud Fred
ja Hanna (pildil koos emme ning
issiga).
Sündide arvult esikoha võttis
Haaslava küla 14 lapsega.
Viiruseohu tõttu kõiki lapsi
koos vanematega ühte kohta
kokku ei kutsutud ja traditsioonilist lusikapidu ei peetud.
Vallavanem ning kultuuri- ja
kogukonnatööspetsialist sõitsid
mööda valda ringi, külastasid uusi
ilmakodanikke ning viisid neile
kingiks valla vapiga hõbelusikad.
Palju õnne kõigile emmedeleissidele!
toimetus

2. detsembril allkirjastas Kastre
vallavalitsus ehituslepingu riigihanke
tulemusel soodsaima pakkuja - Uniro
Grupp OÜ-ga - Haaslava uue lasteaia
juurdeehituse ehitamiseks. Sellega lisanduvad veel nelja rühma ruumid ja hoone
jõuab lõpliku valmimiseni.
Lisaks rühmaruumidele, kus asuvad
ka garderoobid ja tualetid, ehitatakse
hoone juurde täiendav parkla ning uus
mänguväljak. Samuti ehitatakse ventilatsioon lasteaia köögikompleksile.
Lasteaia B-korpus võeti esimese
nelja rühma kasutusse käesoleva aasta
oktoobris.
A-korpuse üleandmine ehitaja poolt
vallale toimus 15. detsembril.
Vallavanem Priit Lomp: „Alustasime
Haaslava lasteaia projekteerimisega
2019. aasta kevadel, mil piirkonnas oli
lasteaiakoha järjekorras 30 last. Ehitustöödega alustamise järgselt, käesoleval
kevadel, nõudlus lasteaiakohtade järele
piirkonnas kolmekordistus ning hoolimata 80 uuest lasteaiakohast juhtus nii,
et ka sel sügisel ei saanud kõik lapsed
kodu lähedale soovitud kohta. Uue aasta
sügise seisuga on hetkel kaetud ligi 50
kohta juurde loodavast 80-st.“
C-korpuse ehituse maksumus on
760 410 eurot koos käibemaksuga.

Tööde finantseerimiseks kasutatakse
lisaks vallaeelarve vahenditele ka riigipoolset Covid-19 eriolukorra toetust,
millega Kastre vallale on eraldatud
410 000 eurot majanduse elavdamise
eesmärgil.
Samaaegselt ehituse peatöövõtu
lepinguga sõlmiti Pärn Projekt OÜ-ga
ehituse omanikujärelvalve leping, mille
tööde maksumus on 8130 eurot.
C-korpuse nelja uue rühma valmimine on planeeritud 2021. aasta augustisse.
Hoone lõplikuks maksumuseks kujuneb ligikaudu 3 miljonit eurot.

toimetus
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Hea lugeja,
Reedel, 11. detsembri varahommikul, mil kirjalikult Sinu poole pöördun,
katab maad õhukene lumekirme, õhus
on veidi näpistavad külmakraadid ja
koolipered on alustanud selle aasta viimase kontaktõppepäevaga.
On olnud pöörane aasta. Töökohtadel, koolides ja kodudes, kõigis valdkondades ja igal elualal. Täiesti asjakohaselt
on mõned naljahambad palunud lõppevat aastat mitte oma vanuses kajastada,
sest nagu nad ise ütlevad: „Me peaaegu,
et üldse ei kasutanud seda aastat.“ Aga
on ka palju neid, kes aasta lõpus tunnevad, et turjale oleks tekkinud hulga rohkem kui üks aastaring ning lisandunud
mõnigi uus hall karv või kortsuke siin ja
seal.
Mõne nädala pärast saad kalendrist
välja tõmmata viimase lehekülje ja
riputada seinale uue, särava ja loode-

tavasti hiljem tagantjärele vaadates
vaid headest emotsioonidest pakatava
aastaringi. Püüa ka lõppevast aastast
siiski hea üles leida ja meelde tuletada.
Ja kui kohe ei plahvata, siis on aasta veel
piisavalt pikk, et siia lõppu mõni ilus
mälestus veel tekitada.
Tervisekriisi kiuste oleme püüdnud
ka valla poolt Sinu headesse mälestustesse panustada. Toetanud neid, kes
enim haavatavad, esile tõstnud tublisid
ja väärikaid, ehitanud paljut uut, korrastanud vana, kaasanud värsket vaadet ja
väärtustanud inimesi meie ümber.
Soovin Sulle ja Sinu perele rahulikku
advendiaega! Püsi terve, armasta ning
hoia oma inimesi enda ümber! Head
aastalõppu ja vaid head peagi algavaks
2021. aastaks!
Priit Lomp
vallavanem

Kastre valla stipendiumikonkurss
„Tuleviku tähed“
Kastre valla kultuuri-, hariduse- ja
spordipreemiaga “Tuleviku tähed” ja
sellega kaasneva tähelepanu osutamisega tunnustatakse Kastre valla noori,
kes erinevatel aladel (kultuur, haridus,
sport) on saavutanud edu nii maakondlikul, vabariiklikul või rahvusvahelisel
tasandil. Preemia määramisega tunnustatakse noorte tänaseid edusamme
ning loodetakse nende positiivsele
eeskujule valla kultuuri-, hariduse-ja
spordielus.
Soovime tunnustada ka noorte treenereid, õpetajaid ja juhendajaid. Seega
palume ka nende nimed ja lühitutvustused lisada.
„Tuleviku täheks“ saab esitada ka
gruppe ja kollektiive. Arvestatakse
2020. kalendriaasta saavutusi.

Preemia taotlemine:
• Kandidaadiks saab olla kuni 26-aastane rahvastikuregistris registreeritud Kastre valla elanik või elanikud.
• Kandidaadi(d) saab esitada elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU
- piksel.ee/spoku/kastre
• Avaldus tuleb esitada hiljemalt
20. jaanuariks 2021.
Preemiad on rahalised: I preemia 300 eurot, II preemia 200
eurot, III preemia 100 eurot.
Preemiad on ette nähtud järgmistes
valdkondades: kultuur, haridus, sport.
Vastava arvu kandidaatide puudumisel jääb vastav preemia välja andmata.
Laureaadid kuulutatakse välja Eesti
Vabariigi aastapäevale pühendatud
aktusel.

Aasta sündmus ja aasta tegu 2020
Kastre valla aasta sündmuse ja aasta
teo kandidaate on õigus ja võimalus
esitada kõigil.
Aasta sündmuse puhul lähevad
arvesse 2020. aastal Kastre vallas toimunud sündmused.
Rahvahääletusel selgub sündmus,
mille korraldaja saab rahalise preemia.
Aasta teo puhul lähevad arvesse
2020. aastal eraisiku, inimgrupi, orga-

nisatsiooni või juriidilise isiku poolt ellu
viidud teod. Rahvahääletusel selgunud
võidutegu saab pärjatud auhinnaga.
Aasta sündmuse ja aasta teo
kandidaate saab esitada kuni
4.jaanuarini 2021 e-posti aadressile
marko.kivisalu@kastre.ee
või telefoni teel 522 93 51

Oled oodatud
Kastre valla
elanikuks!
14 000 eurot on suur raha. Väga
suur raha.
Ligikaudu selline summa laekub tulumaksu näol aastas kokku
kümne inimese pealt, kes saavad
1000-eurost kuupalka. Kui need
kümme inimest elavad Kastre vallas,
aga ei ole Kastre valda oma elukohaks
registreerinud, siis laekub see raha
võõra omavalitsuse eelarvesse. Kui
need kümme inimest registreerivad
detsembri jooksul oma elukohaks
Kastre valla, laekub see raha uuel
aastal MEIE valla eelarvesse.
Mõned näited, mida 14 000
euroga teha saab?
• koolide toitlustamisega seotud
personali ühe kuu palgakulu
• kruusateedele tolmuvaba katte
paigaldamine 400 meetri ulatuses
• sünnitoetus 18 lapsele
• lume lükkamise üks täisring kõigil
valla teedel
• tänavavalgustus 250 meetri pikkusel lõigul
• lastele ühe mängulinnaku paigaldamine
Valla toimimiseks on oluline iga
inimese panus, kes peab Kastre valda
oma koduks.
Registreeri juba täna oma
elukohaks Kastre vald.
Kõige mugavam on seda teha:
• e-rahvastikuregistris
www.rahvastikuregister.ee
• e-posti teel: vald@kastre.ee
• tavaposti teel
• vallamajas kohapeal
Info: 744 6524
Maire Manglus
vallasekretäri abi
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Vallavalitsuse istungitel
05.11
• päevahoiuteenuse
osutamine
projektide raames
• koduteenuste osutamine projekti nr
2014-2020.2.02.20-0297„Sotsiaalteenuste arendamine Kastre vallas“
raames
• tugiisikuteenuse osutamine projekti
nr 2014-2020.2.02.20-0297„Sotsiaalteenuste arendamine Kastre vallas“
raames
• päevahoiuteenusele suunamine
• sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine
• sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
• hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine
• Võnnu alevikus asuvale Karja tee 20
katastriüksusele sihtotstarbe muutmine
• Südame, Südame puhasti, Südame
puurkaev ja Kaarli katastriüksuste
jagamine Südame katastriüksuse ning
lähiala detailplaneeringu alusel
• kasutuslubade andmine (Mõra külas,
Tuigo tee 7; Haaslava külas, Loosi tee
12; Roiu alevik Oja tn 1b)
• huvihariduse ning huvitegevuse toetamine vallaeelarvest (4)
• info ja arutelud
12.11
• tugiisikuteenuse osutamine projekti
nr 2014-2020.2.02.20-0297„Sotsiaalteenuste arendamine Kastre vallas“
raames (5)
• tugiisikuteenuse osutamise lepingu
lõpetamine
• päevahoiuteenuse osutamise lepingu
lõpetamine
• Haaslava külas asuva Arukase tee ning
selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu algatamine
• raha eraldamine reservfondist
• hanke „Võnnu lasteaia andmeside
võrgu rajamine“ tulemuste kinnitamine
• ehitusloa andmine (Haaslava külas,
Pajuvitsa tee 6)
• kasutusluba andmine (Haaslava külas,
Kalda tee 10; 1.2. Melliste külas Järve
tee 1, Järve tee 1a ja 45)
• riigihanke nr 228581 „Haaslava
lasteaia C korpuse ehitus“. tulemuste
kinnitamine
• Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avaliku väljapaneku korraldamine
• volikogu eelnõude heakskiitmine

16.11 erakorraline
• koroonaviiruse tõkestamist toetavate
meetmete rakendamine Kastre vallas
• Seoses koroonaviiruse teise laine ja
laialdase levikuga kogunes 16.11.2020
Kastre valla kriisikomisjon. Vallavalitsus vaatas läbi kriisikomisjoni koosolekul tehtud ettepanekud ja tegi

•
•
•
•

PROTOKOLLILISE OTSUSE nr 5:
1) hoida praeguse seisuga töös kõik
valla asutused ja allasutused järgides
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud
nõudeid ja soovitusi. Valla asutuste ja
allasutuste siseruumides paluda külalistel kanda maski. Ametnikud ja töötaja
peavad kandma maski peale tööaega, kui
nad liiguvad avalikus ruumis. Ametnikel
vältida ebavajalikke inimkontakte nii töö
ajal, kui väljaspool tööaega. Vallamajas
kodanike kontaktvastuvõttu vältida,
kohtumised leppida kokku eelnevalt
telefonitsi.
2) määrata IKV vahendite olemasolu
eest vastutavaks Karmen Vetemäe ja
tagada IKV vahendid sh puhastusvahendid valla asutustele;
3) koolid ja lasteaiad jätkavad tööd
tavapäraselt pidades silmas ennetusmeetmeid. Võimalusel vältida külaliste
kutsumist kooli ruumidesse ja suuremate
ürituste korraldamist;
4) noortekeskused jätkavad tööd
väiksemates gruppides ja väldivad
külaliste kutsumist keskustesse;
5) hinnati kõikide valla poolt planeeritud kultuuriürituste korraldamise
ohutust ja otsustati ära jätta suuremad
siseruumides planeeritud sündmused,
võimalusel korraldada üritusi välistingimustes või väiksemas ringis.
20.11
• Päkste
külas
asuva
Reinujõe
katastriüksuse
detailplaneeringu
kehtestamine
• katastriüksuste koha-aadresside muutmine
• olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(Terikeste küla, Kruusa)
• olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(Lääniste küla, Rukkilille)
• Soo maaüksusele majandushoone
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• ehituslubade andmine (Haaslava külas,
Pihlaka tee 36; Koke külas, Peetri;

•

•
•
•
•
•
•

Mäksa külas, Padriku; Kriimani küla,
Pähklisalu kinnistul)
kasutuslubade andmine (Haaslava
külas Võsu tee 10; Mäletjärve külas,
Kulbi)
sundvalduse seadmise menetluse algatamine (Elektrilevi OÜ kasuks)
sundvalduse seadmise menetluse algatamine (AS Emajõe Veevärk kasuks)
sundvalduse seadmise menetluse algatamine (AS Emajõe Veevärk kasuks)
projektis „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“ osalemise
taotluse rahuldamine ja toetuse määramine eluruumi kohandamiseks
sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest (6)
koduteenuste osutamine
üldhooldusteenuse eest tasumine
tugiisikuteenuse määramine
tegevustoetuste määramine vallaeelarvest (11)
info ja arutelud

23.11 erakorraline
• koroonaviiruse tõkestamist toetavate
meetmete rakendamine Kastre vallas
Seoses koroonaviiruse teise laine ja
laialdase levikuga kogunes 23.11.2020
Kastre valla kriisikomisjon. Terviseameti
andmetel on Sillaotsa Kooli lasteaialastel
olnud eelmisel nädalal 16. – 19.11 lähikontakt COVID-19 positiivse isikuga. Sellest tulenevalt peavad enamike rühmade
lapsed ja rühmapersonal jääma eneseisolatsiooni. Haaslava lasteaia lapsed (kõik
4 rühma) ja personal kuni 01.12, Roiu
lasteaia lapsed ja personal kuni 07.12
(Marakratid, Mürakarud ja Pesamunad)
ja pooled Sillaotsa koolieelikud samuti
kuni 07.12. Võimalusel korraldada oma
töö ka lapsevanematel kaugtööna, et vältida viiruse edasist levikut. Hetkel kaardistatakse lapsi ja õpetajaid, kes antud
perioodil õppetöös ei osalenud ning
kellel lähikontakt puudus ja võimalusel
avatakse neile valverühmad. Isolatsiooni
ajal ei ole lubatud käia koolis/noortekeskustes/huviringides jm avalikes
kohtades. Sümptomite ilmnemisel (köha,
kurguvalu, palavik, nohu jms) soovitame
võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab testima. Perearstiga peaks ühendust
võtma ka siis, kui sümptomid on kerged!
Kastre Vallavalitsus tegi
PROTOKOLLILISE OTSUSE nr 6:
1) Seoses kokkupuutega COVID positiivse isikuga, sulgeda Roiu ja Haaslava
Lasteaedade puudutatud rühmad ene-
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seisolatsiooni kohustuse lõpuni so 01.12
ja 07.12 (olenevalt kokkupuute ajast) ja
saata kõik haigega kokku puutunud isikud eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni
peaksid jääma ka teised pereliikmed;
2) Puudutatud lasteaedadel kaardistada isikud, kes haigega kokku ei puutunud ja avada võimalusel valverühm;
3) Minimeerida õpetajaete vahelisi
kontakte nii koolideskui lasteaedades;
4) Ametnikud, kelle lapsed käivad Roiu
või Haaslava lasteaias saata koheselt
eneseisolatsiooni;
5) Vallamajas elanike vastuvõttu ei
toimu;
6) Raamatukogud lähevad 23.11 üle
kontaktivabale laenutusele;
7) Valla avalikud üritused tuleks ära
jätta esialgu kuni 31.12.2020 (Volikogu
Kärajad, 1. advent osaliselt; Jõululaadad,
Mälumäng, Pensionäride pidu, Külaseltside tegevused, aastalõpupidu jne);
8) Huviharidustegevused ära jätta
esialgu kuni 31.12.2020;
9)
Täiskasvanute
huvitegevused
keelata kuni 31.12.2020 (laulukoorid,
tantsugrupid jne);
10) Järgida Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud nõudeid ja soovitusi;
11) Valla asutuste ja allasutuste siseruumides peavad külalised kanda maski.
Ametnikud ja töötaja peavad kandma
maski peale tööaega, kui nad liiguvad
avalikus ruumis. Ametnikel vältida ebavajalikke inimkontakte nii töö ajal, kui
väljaspool tööaega;
12) Noortekeskused jätkavad tööd
väiksemates gruppides, keelatud on
külaliste kutsumine keskustesse ning
lähikontaktsete ringi kuuluvad noored
ei tohi keskust külastada ega tegevustest
osa võtta;
13) Koduste laste jõulupakkide kättesaamine otsustatakse järgmisel nädalal;
14) Sotsiaalosakonnal korraldada toimetulekuraskustes peredele ja tugiisiku
teenust vajavatele isikutele ühekordsete
maskide ning isikutele vanuses +70a
korduvkasutusega maskide jagamine;
15) Järgmine volikogu istung planeerida 12.01.2021 veebipõhiselt.
25.11 erakorraline
• koroonaviiruse tõkestamist toetavate
meetmete rakendamine Kastre vallas
Seoses koroonaviiruse teise laine ja
laialdase levikuga kogunes 25.11.2020
Kastre valla kriisikomisjon. Terviseameti
andmetel on Võnnu Keskkooli 2.-3.
klasside õpilastel olnud 23.11 kontakt
COVID-19 positiivse isikuga ning sellest
tulenevalt peavad kõik puudutatud
õpilased jääma eneseisolatsiooni kuni
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07.12 (k.a). Eneseisolatsiooni peavad
jääma ka Võnnu Keskkooli õpetajad, kes
COVID-19 positiivse isikuga kokku puutusid. Isolatsiooni ajal ei ole lubatud käia
koolis/huviringides jm avalikes kohtades.
Eneseisolatsiooni peaksid võimalusel
jääma ka teised pereliikmed. Hetkel kaardistatakse lapsi ja õpetajaid, kes antud
perioodil õppetöös ei osalenud ning kellel
lähikontakt puudus ja võimalusel avatakse neile valverühmad. Isolatsiooni ajal
ei ole lubatud käia koolis/noortekeskustes/huviringides jm avalikes kohtades.
Kastre Vallavalitsus tegi
PROTOKOLLILISE OTSUSE nr 7:
1) Võnnu Keskkooli 2.-3. klasside
õpilastel olnud 23.11 kontakt COVID-19
positiivse isikuga ning sellest tulenevalt
peavad kõik puudutatud õpilased jääma
eneseisolatsiooni kuni 07.12 (k.a).
2) Eneseisolatsiooni peavad jääma ka
Võnnu Keskkooli õpetajad, kes COVID19 positiivse isikuga kokku puutusid.
3) Isolatsiooni ajal ei ole lubatud käia
koolis/huviringides jm avalikes kohtades.
4) Sümptomite ilmnemisel (köha,
kurguvalu, palavik, nohu jms) soovitame
võtta ühendust oma perearstiga, kes suunab vajadusel testima. Perearstiga peaks
ühendust võtma ka siis, kui sümptomid
on kerged!
5) Minimeerida õpetajate vahelisi kontakte nii koolideskui lasteaedades.
26.11 erakorraline
• koroonaviiruse tõkestamist toetavate
meetmete rakendamine Kastre vallas
Terviseameti andmetel on Võnnu
Keskkooli 6. klassi õpilastel olnud 23.11
lähikontakt COVID-19 positiivse isikuga
ning sellest tulenevalt peavad kõik puudutatud õpilased jääma eneseisolatsiooni
kuni 07.12 (k.a). Sama ajani peavad eneseisolatsiooni jääma ka Võnnu Keskkooli
õpetajad, kes COVID-19 positiivse isikuga kokku puutusid. Võnnu Keskkooli
gümnaasiumiosa (klassid 10, 11 ja 12)
viiakse distantsõppele alates 27.11 ja esialgu kaheks nädalaks. Eneseisolatsiooni
(kuni 07.12 k.a) peavad jääma ka Melliste
Lastead-Algkooli mudilaskoori lapsed,
kes osalesid huviringis 23.11.
Kastre Vallavalitsus tegi
PROTOKOLLILISE OTSUSE nr 8:
1) Võnnu Keskkooli 6. klassi õpilastel
on olnud 23.11 lähikontakt COVID-19
positiivse isikuga ning sellest tulenevalt
peavad kõik puudutatud õpilased jääma
eneseisolatsiooni kuni 07.12 (k.a).
2) Sama ajani peavad eneseisolatsiooni
jääma ka Võnnu Keskkooli õpetajad,

kes COVID-19 positiivse isikuga kokku
puutusid.
3) Võnnu Keskkooli gümnaasiumiosa
(klassid 10, 11 ja 12) viiakse distantsõppele alates 27.11 ja esialgu kaheks
nädalaks.
4) Eneseisolatsiooni (kuni 07.12 k.a)
peavad jääma ka Melliste Lastead-Algkooli mudilaskoori lapsed, kes osalesid
huviringis 23.11.
26.11
• projektis „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“ osalemise
taotluse rahuldamine ja toetuse määramine eluruumi kohandamiseks (3)
• avalduse rahuldamata jätmine
• Kastre Vallavalitsuse 26.09.2019 korralduse nr 531 „Valla omandis olevate
eluruumide tunnistamine sotsiaaleluruumideks“ osaline muutmine
• munitsipaaleluruumide üürihindade
kehtestamine
• Kastre Vallavalitsuse 11.06.2020 korralduse nr 368 muutmine
• ehituslubade andmine (Tigase külas,
Tsela)
• kasutuslubade andmine (Haaslava
külas, Pajusalu tee 23, Perve tee 2,
Perve tee 4, Nurme tee 5)
• Kaveri tee 3 maaüksusele 70 kohalise
parkla ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste kinnitamine
• Robi maaüksusele üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• Tihase maaüksusele üksikelamu ja
majandushoone ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste
kinnitamine
• raha eraldamine reservfondist
• sihtotstarbeliste vahendite lisamine
Kastre valla 2020.a eelarvesse
• Kastre Vallavalitsuse 24.05.2018 määruse nr 5 „Kastre valla kriisikomisjoni
põhimäärus“ osaline muutmine
• Kastre Vallavalitsuse 24.01.2019.a
korralduse nr 48 „Kastre valla kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine“ tühistamine ja Kastre valla kriisikomisjoni
koosseisu kinnitamine
• hanke „Haaslava lasteaia C korpuse
ehituse omanikujärelevalve teostamine“ tulemuste kinnitamine
• info ja arutelud
27.11 erakorraline
• koroonaviiruse tõkestamist toetavate
meetmete rakendamine Kastre vallas
Terviseameti andmetel on Melliste
Lastead-Algkooli 1. klassi õpilastel olnud
25.11 lähikontakt COVID-19 positiivse
isikuga ning sellest tulenevalt peavad
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kõik puudutatud õpilased jääma eneseisolatsiooni kuni 09.12 (k.a). Samuti on
puudutatud isikuga kontaktis olnud kooli
2 ja 3 klass, kes tuleks saata distantsõppele. Sama ajani peavad eneseisolatsiooni
jääma ka Melliste Lastead-Algkooli õpetajad, kes COVID-19 positiivse isikuga
kokku puutusid. COVID-19 positiivsega
on kokku puude olnud ka Võnnu KK 9
klassil ja õpetajatel. Võnnu KK levikut
vaadates on mõistlik kogu kool distantsõppele suunata kuni 11.12. Lisaks on
mõistlik sulgeda kuni 13.12 nii Võnnu
kui Melliste noortekeskused.
Kastre Vallavalitsus tegi
PROTOKOLLILISE OTSUSE nr 9:
1) Melliste Lastead-Algkooli 1. klassi
õpilastel olnud 25.11 lähikontakt
COVID-19 positiivse isikuga ning sellest
tulenevalt peavad kõik puudutatud õpilased jääma eneseisolatsiooni kuni 09.12
(k.a).
2) Distantsõppele tuleb suunata ka 2 ja
3 klass kuni 09.12.
3) Sama ajani peavad eneseisolatsiooni
jääma ka Melliste Lastead-Algkooli õpetajad, kes COVID-19 positiivse isikuga
kokku puutusid.
4) Võnnu Keskkooli 9. klassi õpilastel
on olnud kontakt COVID-19 positiivse
isikuga ja seetõttu tuleb klass saata eneseisolatsiooni kuni 09.12.
5) Seoses Võnnu Keskkoolis COVID-19
viiruse leviku tõkestamisega tuleb saata
kogu kool esialgu kuni 11.12 distantsõppele.
6) Peatada kuni 13.12 Võnnu ja Melliste noortekeskuste tegevused.
02.12 erakorraline
• koroonaviiruse tõkestamist toetavate

meetmete rakendamine Kastre vallas
Vallavanem tegi ülevaate seisuga
02.12.2020. Terviseameti andmetel
on Võnnu Lasteaed Värvuke lastel ja
personalil on 01.12 olnud lähikontakt
COVID-19 positiivse isikuga ning sellest
tulenevalt peavad kõik puudutatud rühad
ja õpetajad sh muu teenindav personal
jääma eneseisolatsiooni alates 01.12 kuni
14.12 (k.a).
Kastre Vallavalitsus tegi
PROTOKOLLILISE OTSUSE nr 10:
1) Võnnu Lasteaed Värvuke lastel ja
personalil on 01.12 olnud lähikontakt
COVID-19 positiivse isikuga ning sellest
tulenevalt peavad kõik puudutatud rühad
ja õpetajad sh muu teenindav personal
jääma eneseisolatsiooni alates 01.12 kuni
14.12 (k.a);
2) Võimalusel avada valverühm, kui
kokkupuuted on kaardistatud;
3) Kaardistada toimetulekuraskustes
perede laste toidupaki saamise vajadus
Võnnu KK;
4) Valla asutuse ja allasutuse ruume
(spordihooned, kultuurimajas, seltsimajad jne) võib kasutada vaid valla
koolilaste vähendatud koosseisuga sporditegevuste ja huviringide läbiviimiseks,
teistele huviringidele sh täiskasvanute
spordija huvitegevuse (sport, tants, laul
jne) läbiviimine mainitud ruumides ei ole
lubatud kuni 31.12.2020.
5) Info edastada kultuurimajade, seltsimajade, spordihoonete juhatajatele, kes
peavad info edasi andma.
03.12
• Mäksa külas asuva Annuka-Palu
katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine
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• Päkste külas asuva Puusta katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
• Tigase külas asuva Laanevahe
katastriüksuse jagamisel kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete
määramine
• Kurepalu külas asuva Kure katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
• liikluspinnale kohanime ja ruumikuju
määramine
• Käppa
maaüksusele
abihoone
ehitusõiguse
määramiseks
projekteerimistingimuste kinnitamine
• ehituslubade andmine (Aardla külas,
Kase; Kitsekülas, Uue-Tõmmoja)
• ehitusloa andmine (Võõpste külas,
Lompe)
• kasutusloa andmine (Uniküla külas,
Tullokodu)
• hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Kunnimäe)
• hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Kunnimäe)
• hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Maasika)
• olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(Vastse-Issaku)
• sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest (2)
• munitsipaaleluruumi kasutusele andmine
• vabaühenduste nimekirja, kellega
sõlmitakse sündmuse-, projektija tegevustoetuse leping, kinnitamine
• sündmustoetuse mittemaksmine
• tegevustoetuse mittemaksmine
• raha eraldamine reservfondist (Võnnu
kirik)
• info ja arutelud

Vallavolikogu 17.11 istungil
1) Otsustati kinntitada Kastre valla
eelarvestrateegia 2021-2024. Eelarve
strateegia on tasakaalus ja vastab arengukava eesmärkidele. Strateegia on küllaltki
konservatiivne ja tagasihoidlik, kuna lähtub majanduskeskkonnast ning riigi eelarveja regionaalpoliitikast. Kastre valla
eelarvestrateegias on arvestatud tulumaksu kasvuks 2021. aastal 5% ja järgmistel aastatel 6% aastas. Personalikulud
kasvavad ca 4% seoses haridusasutuste
koosseisude suurenemisega (uus lasteaed
Haaslava külas), majandamiskulude
kasvuks on planeeritud 3% aastas ning
muudes kuludes on kajastatud reservfond ettenägematute väljaminekute

tegemiseks. Eelarvestrateegias on reservfondi suuruseks 1% kavandatud põhitegevuse kulude mahust. Eelarvestrateegia
perioodi esimestel aastatel on investeerimistegevuse eelarve negatiivne, st
kulud ületavad investeerimistegevuseks
saadavaid tulusid. Negatiivset tulemit
võimaldab katta positiivne põhitegevuse
tulem. Investeeringuid finantseeritakse
valla omavahenditega, võetud laenudega
ning põhivara sihtfinantseerimiseks
saadud toetustega. Põhivara müüki ei ole
strateegiaperioodil planeeritud. Laenu
võtmist käesolev strateegia perioodiks
ette ei näe. Laenu netovõla koormus
jääb 30% piirimaile. Kastre vald on jät-

kusuutlik ja arenev kohalik omavalitsus
omafinantseerimise võimekuse näitajaga
üle 1,0. Lähiaastate finantsprognoosi
koostamine on keeruline, sest pole veel
teada, milliseks kujuneb covid-19 mõju
majanduskeskkonnale.
2) Muudeti osaliselt Kastre Vallavolikogu 24.04.2018 määrust nr 36 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
kord“. Muutmine on vajalik avalduste
operatiivsemaks lahendamiseks ja seetõttu delegeeritakse sissetulekust sõltuva
sotsiaaltoetuste avalduste menetlemine
ja toetuste määramine kehtestatud
piirmäärade ulatuses sotsiaalosakonnale.
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Osakonna pädevusse antakse järgmiste
toetuste rahuldamise, osalise rahuldamise otsustamine: lastele suunatud
prillitoetus; lastele suunatud ravimite,
abivahendite,
raviteenuste
toetus;
sotsiaaltoetus lastele (laagrituusikud,
õppevahendid, riiete, jalanõude jm hädavajaliku ostmiseks, kooli lõpetamiseks
seotud kulutuste katmiseks); kodukütte
toetus (küttepuude maksumuse hüvitamine); täisealiste ravimite, raviteenuste
ja abivahendite toetused.
3) Kinnitati asendusja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord
Kastre vallas. Kastre valla käesoleva
aasta asendushooldusteenuse kulu oli
jaanuarist-oktoobrini 79611 eurot. Asendushooldusteenusel on 5 last. Järelhooldusteenuse kliente hetkeseisuga ei ole.
4) Kinnitati projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
Kastre vallas“ toetuse andmise tingimused ja kord. Euroopa Regionaalarengu
Fondist (ERF) eraldatavate toetuste määr
kohalikele omavalitsustele puuetega
inimeste eluruumide kohandamiseks
väheneb aasta-aastalt, mistõttu väheneb
ka teostatavate kohanduste arv. Arvestades ERF rahaliste vahendite märgatavat
vähenemist on mõistlik eraldada toetust
vajaduspõhiselt. Arvulised näitajad:
2019-2021 taotlusvoorust taotles vald 8
kohanduse jaoks, kokku summas 35556
eurot. 2020-2022 taotlusvoorust taotles
vald 3 kohanduse jaoks, kokku summas
10373 eurot.
5) Võeti vastu raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise
toetuse kasutamise kord, vallaeelarvest
ja riigieelarvest kohalikule omavalitsusele eraldatud raske ja sügava puudega
lastele abi osutamise toetuse vahendite
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ja vahendite jäägi kasutamise korraldamiseks.
6) Nõustuti transpordimaa sihtotstarbega Nurme tee (Haaslava küla) kinnistu
omandamisega.
7) Delegeeriti Silla maaüksuse ja selle
lähiala detailplaneeringu menetlus Kastre
vallavalitsusele, kuna algatamisel arvati,
et planeering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuid
töö käigus on selgunud, et tegemist pole
üldplaneeringut muutva planeeringuga,
kuna puudub vajadus ehituskeeluvööndi
vähendamiseks, sest ehituskeeluvöönd ei
laiene tiheasustusala ehituskeeluvööndis
varem väljakujunenud ehitusjoonest
maismaa suunas olemasolevate ehitiste
vahele uue ehitise püstitamisele.
8) Võeti vastu määrus raieloa andmise
tingimused ja korra kehtestamiseks
Kastre vallas. määruse väljatöötamise
tingis vajadus ühtlustada valla territooriumil hetkel kehtivad haldusreformi
eelsete valdade korrad. Puude raie-eeskiri
määrab kindlaks puude raieks loa taotlemise, raieloa andmise, vormistamise ning
väljastamise tingimused kehtestatud
üldplaneeringu järgsetel tiheasustusaladel, parkides ning puhkepiirkondades.
Käesolev eeskiri on kohustuslik kõikidele
juriidilistele isikutele ning füüsilistest
isikutest maaomanikele ja maa kasutajatele. Kord ei reguleeri raiet metsaseaduse
tähenduses ning ei kehti viljapuude ja
metsamaana maakatastrisse kantud maa
kohta.
9) Nõustuti transpordimaa Põdrapalu
tee L1 (Võõpste küla) katastriüksuse
omandamisega.
10) Otsustati võõrandada avaliku
kirjaliku enampakkumise korras Mellis-

Emajõe Veevärgi teavitus
Vastavalt Konkurentsiameti 24.11.2020
tehtud otsusele nr 9-3/ 2020-012
kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt
Kastre valla piirkonna klientidele alates
01.01.2021 uued teenuste hinnad
alljärgnevalt:
1) vesi: 1,475 €/m3
2) kanalisatsiooniteenus: 2,136 €/m3
3) kanalisatsiooniteenuse II hinnagrupp:
2,633 €/m3
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

tes Oraviku vkt 5 asuv korter 1, mis on
endise Melliste Raamatukogu ruumid ja
mida seoses uue keskushoone valmimise
ja raamatukogu kolimisega uude hoonesse enam ei vajata.
11) Otsustati seada sundvaldus AS
Emajõe Veevärk kasuks maaüksustele
Kure-Loko, Kure, Metsa ja Kurepoja
veetorustiku, isevoolse kanalisatsioonitorustiku ja survekanalisatsioonitorustiku talumiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks, asendamiseks,
kasutamiseks ja muul viisil ekspluateerimiseks torustike toimimise tagamise
eesmärgil. Kinnistute omanikud ja AS
Emajõe Veevärk esindaja on sõlminud
kirjalikku ühisveevärgija kanalisatsiooni
rajamise kokkulepe, mille kohaselt
omanikud ei soovi sõlmida notariaalselt
kokkulepet ja soovivad sundvalduse
seadmist.
12) Otsustati täiendada Kastre Vallavolikogu maa- ja majanduskomisjoni
koosseisu ühe liikme võrra. Komisjoni
uueks liikmeks kinnitati Andrus Võsso.
13) Otsustati vabastada liikme enda
avalduse alusel Kastre Vallavalitsuse
liime kohustustest abivallavanem Tõnu
Muru. Vallavalitsus jätkab 4-liikmelisena.
14) Otsustati maksta lahkuvale abivallavanema kahe kuu ametipalga suurune
hüvitis laitmatu teenistuse eest Kastre
Vallavalitsuses.
15) Informatsioon. Vallasekretär
jagas volikogule ja volikogu revisjonikomisjonile lubatud selgitusi seoses valla
dokumendiregistriga. Vallavanem andis
ülevaate vallas toimuvast ja vastas jooksvatele küsimustele.
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Detailplaneeringud
Arukase tee ning selle
lähiala katastriüksuste
detailplaneeringu
algatamine
Kastre
Vallavalitsus
otsustas
12.novembri 2020 korraldusega nr 640
algatada Haaslava külas asuva Arukase tee
ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeringualaks on Lehise
tee 1, Lehise tee 3, Lehise tee 5, Lehise tee
7, Lehise tee 9, Lehise tee 11, Lehise tee,
Arukase tee, Arukase tee 2, Arukase tee
4, Arukase tee 6, Arukase tee 8, Arukase
tee 10 katastriüksused. Nimetatud katastriüksuste omanik on FARAMADA OÜ.
Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal
kehtiva detailplaneeringuga määratud
ehitusõiguse muutmine (üksikelamust
paarismajaks), hoonestusala ja ehitustingimuste täpsustamine ning juurdepääsu ja
tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava
ala pindala on ligikaudu 2,40 ha. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse
10.märtsi 2011.a korraldusega nr 35
kehtestatud „Südame maaüksuse detailplaneering“. Planeerimisseadus (edaspidi
PlanS) § 140 lõike 7 kohaselt tuleb
detailplaneeringu muutmiseks koostada
uus sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses
detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8 kohaselt
muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem
kehtestatud detailplaneering kehtetuks.
Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla üldplaneeringuga.

Ugandi katastriüksuse
detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalik
väljapanek
Kastre Vallavalitsus võttis 12.
novembri 2020 korraldusega nr 646 vastu
ja suunas avalikule väljapanekule Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse
detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on viia varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega,
kruntidele ehitusõiguse määramine ning
tehnovõrkude lahendamine. Planeeritava
ala pindala on 3,04 hektarit. Kõnealune
detailplaneering on kooskõlas kehtiva
Võnnu valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu
põhilahenduse muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu kohaselt uusi krunte
ei moodustata. Detailplaneeringuga
on kavandatud krundi sihtotstarbeks
maatulundusmaa 80% ja veekogude maa
20%. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 600 m2 ning hoonete
suurim lubatud arv on 3 (1 põhihoone ja 2
abihoonet), hoonete lubatud maksimaalne

Arukase ja Lehise

kõrgus on põhihoonel 9 m ja abihoonetel
kuni 8 m ning lubatud katusekalle 10-45o,
lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja
abihoonel 1. Veevarustus on lahendatud kinnistul paikneva puurkaevu näol
ja reovesi on ette nähtud puhastada
biopuhastiga. Planeeritavate hoonete
soojavarustus on ette nähtud lahendada
lokaalselt kasutades keskkonnasäästlike
nt maakütte, õhksoojuspump-, päikesepaneelid vms lahendusi. Planeeringuala
piirneb Ahja jõega, mille on kallasraja
laius 4 meetrit. Keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse1 § 38 kohaselt on kaldariba
avalikult kasutatava veekogu ääres
veekogu avalikuks kasutamiseks ja selle
ääres viibimiseks, sealhulgas selle kaldal
liikumiseks. Et tagada kallaraja kasutus
ning vältida selle kasutajate sattumist
planeeritavale õuealale tuleb tagada
kallasraja kasutajatele võimalus minna
ümber õueala. Selleks tuleb piirdeaiad
kinnistu põhja, ida ja lõunaküljel rajada
vähemalt 2 m kaugusele kinnistu piirist
ning tagada läbipääsu võimalus piirdeaia
ning kinnistu piiri vahelisel alal. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 02.
detsember- 16. detsember 2020. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre
Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla
veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul
on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Planeeringu
menetlemisega seotud materjalid on

kättesaadavad valla veebilehel kaardirakenduses EVALD. Arvamuse saab esitada
kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil
Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre
vald või e-posti aadressil vald@kastre.
ee kuni 17. detsembrini 2020.

Reinujõe katastriüksuse
detailplaneeringu
kehtestamine
Kastre Vallavalitsus otsustas 20.
oktoobri 2020 korraldusega nr 647
kehtestada Päkste külas asuva Reinujõe
katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on jagada olemasolev maatulundusmaa katastriüksus
elamumaakruntideks ning neid teenindavateks transpordimaa ja üldkasutatava
maa kruntideks. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 9 elamukrunti krunti,
3 üldkasutatava maa krunti, millele rajatakse puhke- ja mänguväljakud. Samuti
moodustatakse 1 transpordimaa krunt
ja 1 tootmismaa krunt , millele rajatakse
pumpla. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on 400 m2 ning hoonete
suurim lubatud arv on 3 (1 põhihoone ja 2
abihoonet), hoonete lubatud maksimaalne
kõrgus on põhihoonel 9 m ja abihoonetel
kuni 7 m ning lubatud katusekalle 15-45o,
lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja
abihoonel 1. Veevarustus ja reovesi on
lahendus näeb ette liitumist AS Emajõe
Veevärgi ühisveevärgi vee- ja kanalisatsiooni trassidega ning selle tagamiseks
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Annuka-Palu

Reinujõe

rajatakse veetorustik, mis ühendatakse
Roiu PK kaevuga ja reovee ärajuhtimiseks
tuleb rajada pumpla. Kruntidel on lubatud
kasutada lokaalseid soojavarustuse lahendusi (nt elektri-, soojuspump-, õli- või
tahkeküte ja päikesepaneelid).

Annuka-Palu katastriüksuse
detailplaneeringu
kehtestamine
Kastre Vallavalitsus otsustas 03.
detsembri 2020 korraldusega nr 683
kehtestada Mäksa külas asuva Annuka-Palu katastriüksuse detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja tekkivatele kruntidele
ehitusõiguse määramine ning kruntidele
juurdepääsu ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringu kohaselt moodustatakse 3 üksikelamu maa krunti (POS
1-POS 3), 1 transpordimaa krunt (POS 4),
2 maatulundusmaa maatükki (POS 5-POS
6) ja 1 üldkasutatava maa krunti (POS
7), millele rajatakse supluskoht. Hoonete
suurim lubatud ehitusalune pindala
on põhihoonel on 228 m2 ja abihoonel
63 m2 ning hoonete suurim lubatud
arv on 3 (1 põhihoone ja 2 abihoonet),
hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on
põhihoonel 8,5 m ja abihoonetel kuni 6 m
ning lubatud katusekalle 20-45o, lubatud
korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel
1. Elamumaa kruntidele (POS 1–POS
3) on lubatud rajada kuni 1,5 m kõrgust

läbipaistvat piirdeaeda. Samuti on POS
1-POS 3 kruntidele kavandatud võimalus
isikliku paadisilla rajamiseks (vastavalt
looduskaitseseaduse § 38 lg 5 p 2 ei laiene
ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud veeliiklusrajatisele).
Veevarustus tagatakse salvkaevude või
puurkaevude baasil. Planeeringulahendus
näeb ette elamumaa kruntidel lokaalse
kanalisatsiooni, kus reovee ärajuhtimine
on planeeritud POS 3 krundil eraldi ja
POS1-POS 2 kruntidel ühiselt. On lubatud kasutada lokaalseid soojavarustuse
lahendusi (nt elektri-, soojuspump-,
õli- või tahkeküte ja päikesepaneelid).
Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §
38 lg 2 järgi on Agali järvele määratud
avaliku kasutamise tagamiseks kallasrada
4 meetrit ning üleujutuse korral ajutine
kallasrada, mis on 2 meetri laiune kaldariba
veeseisu piirjoonest. Kaldaomanik peab
igaühel lubama kallasrada kasutada ja
kallasraja sulgemise korral tuleb tagada
tõketest läbipääs või läbipääs mujalt oma
kinnisasjal. Avalik juurdepääs Agali järvele
ja kallasrajale on planeeritud POS 4 ja
POS 7 kruntide kaudu, kus Aru teelt on
võimalik POS 1 krundi piirini liikumiseks
kasutada kavandatud sõiduteed ning
seejärel suunduda jalgsi või jalgrattaga POS
7 krundi kaudu supluskoha ja kallasrajani.
Agali järve kalda ehituskeeluvööndi laius
on 50 m, kalda-alal paikneva metsamaa
tõttu laieneb ehituskeeluvööndi piir kuni
metsamaa kõlviku piirini.

Puusta katastriüksuse
detailplaneeringu
algatamine
Kastre Vallavalitsus otsustas 03.detsembri 2020 korraldusega nr 684 algatada

Päkste külas asuva Puusta katastriüksuse
detailplaneeringu.
Planeeringualaks
on Puusta katastriüksus (kinnistu
registriosa nr 3915904, katastritunnus
18502:003:0340, pindala on 2,60 ha,
sihtotstarve 100% maatulundusmaa).
Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine kruntideks, ehitusõiguse
määramine (üksikelamute ehituseks)
ning tehnovõrkude ja juurdepääsu lahendamine. Planeeritava ala pindala on ligikaudu on 2,60 ha. Planeerimisseaduse §
125 lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu
koostamine nõutav üldplaneeringuga
määratud detailplaneeringu koostamise
kohustusega alal või juhul. Haaslava valla
üldplaneeringu (seletuskirja peatükk 3.4)
kohaselt on detailplaneeringu koostamine
kohustuslik üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega maa-alade puhul. Puusta
katastriüksus
jääb
üldplaneeringus
elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu
algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla
üldplaneeringuga.

Silla maaüksuse ja selle
lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalik
väljapanek
Kastre Vallavalitsus võttis 10.detsembri 2020 korraldusega nr 703 vastu
ja suunas avalikule väljapanekule Mõra
külas asuva Silla maaüksuse ja selle lähiala
detailplaneeringu.
Detailplaneeringu
eesmärk on Silla kinnistu jagamine kuni
kolmeks eraldiseisvaks katastriüksuseks,
määrata planeeritaval maa-alal ehitusja
maakasutustingimused
(sisaldab
hoonete suurimat lubatud ehitusalust
pinda, hoonete suurimat lubatud arvu
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ja kõrgust krundil) ning heakorrastuse,
haljastuse ja tehnovõrkudega varustamise
lahendamine. Planeeritava ala pindala on
6085 m2. Kõnealune detailplaneering on
kooskõlas kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda
üldplaneeringu põhilahenduse muutmise
ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt
moodustatakse 2 elamumaa krunti (POS
1 pindalaga 3178 m2 ja POS 2 pindalaga
1788 m2) ja 1 avalikult kasutatavaks
liiklus- ja üldmaa krunt (POS 3), mis
antakse peale kruntide moodustamist üle
Kastre vallale. Hoonete suurim lubatud
ehitusalune pindala on POS 1 on 480
m2 ( põhihooned 440 m2 ja abihooned
40 m2 ) ja POS 2 on 280 m2 (millest
põhihoone 260 m2 ja abihoone 20 m2)
ning hoonete suurim lubatud arv on POS
1 on 4 (2 põhihoonet ja 2 abihoonet) ja

POS 2 on 2 (1 põhihoone ja 1 abihoone).
Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on
põhihoonel 9 m ja abihoonetel kuni 5 m
ning lubatud katusekalle põhihoonel on
0-15 kraadi ja abihoonetel on katusekalle
vaba. Elamutel on lubatud maapealsete ja
osaliselt maa-aluste korruste arv kokku on
kolm. Tervikuna maapealseid korruseid on
lubatud kaks. Planeeritud POS 1 ja POS 2
kruntide veevarustuseks on Keskkond &
Partnerid OÜ on koostanud AS Emajõe
Veevärgi tellimusel Aarlapalu, Haaslava,
Mõra, Kurepalu ja Kõivuküla külades
asuvate asumite ühendamise eelprojekti
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga (töö nr
043/2018) projekt, mille kohasest on planeeritud AS Emajõe Veevärk ühisveevärgi
torustikust kuni planeeritud kruntideni
uued veetorustikud. Planeeritud kruntide
POS 1 ja POS 2 reovee ärajuhtimiseks

on planeeritud isevoolne reoveekanalisatsioonitorustik alates planeeritud
kruntidest kuni projekteeritud (Keskkond
&Partnerid OÜ töö nr 043/2017) AS
Emajõe Veevärk isevoolse ühiskanalisatsioonitorustikuni. Reoveepumpla on
kavandatud POS 3 krundile. Kruntide POS
1 ja POS 2 küttelahendus on planeeritud
lokaalküttena, kütteviisi eraldi ei määrata,
kuid võimalikud on nt gaasiküte, päikeseküte, maaküte. Silla kinnistut läbib Adven
Eesti AS-le kuuluv A-kategooria maaalune gaasitorustik, millest on planeeritud
ühendus moodustavate kinnistute jaoks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05. jaanuar- 19. jaanuar 2021. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kastre
Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald) ja valla
veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul on
igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu
kohta arvamust. Planeeringu menetlemisega seotud materjalid on kättesaadavad
valla veebilehel kaardirakenduses EVALD
alates 05.01.2020. Arvamuse saab esitada
kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil
Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre
vald või e-posti aadressil vald@kastre.ee
kuni 20. jaanuarini 2021.
Kõigi korralduste ja nende lisadega
ning detailplaneeringute materjalidega
on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes, Kastre
valla veebilehel kaardirakenduses EVALD
ja tööajal Kastre Vallavalitsuses (Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald).
Kati Kala
maaspetsialist
744 6521, kati.kala@kastre.ee

Romusõiduk on ohtlik jääde ning seda tuleb käidelda vastavalt
seaduses toodud nõuetele keskkonda säästval moel!
Romusõidukid põhjustavad negatiivset
keskkonnamõju ja võtavad ruumi. Sõidukiomanike teadmatuse tõttu jäetakse
sõiduk lagunema või müüakse ebaseaduslikule lammutajale. Ebaseaduslik lammutaja
ei väljasta sõiduki omanikule lammutustõendit ega registreeri end sõiduki uue
omanikuna liiklusregistris. Võib juhtuda,
et illegaalses jäätmekäitluskohas toimub
jäätmete käitlemine keskkonnanõudeid
eirates, mis seab ohtu põhjavee. Maha kallatud või põlema süüdatud mootoriõli ning
õhukonditsioneeris oleva gaasi nõuetele
mittevastav käitlemine võivad põhjustada
nii keskkonnaohtu kui ka ohtu inimese
tervisele. Käitlemise ajal eemaldatakse
kasutuselt kõrvaldatud sõidukist kuni 12
liitrit vedelikke.
Pikalt seisvad autoromud on keskkonnale ohtlikud eelkõige nendes sisalduvate
kemikaalide tõttu, mis võivad aja jooksul
lekkima hakata. Omaalgatusliku lammutamisega võivad ohtlikud jäätmed sattuda
looduskeskkonda. Romude ladustamine
väljaspool jäätmekäitluskohta, näiteks

majapidamise juures asuval põllul, võib
jäätmeseaduse järgi kaasa tuua ka rahatrahvi. Jäätmeseaduse järgi on keelatud
jäätmeloata romusõidukite kogumine ja
nende omaalgatuslik lammutamine või
käitlemiseks üleandmine isikule, kes ei
oma vastavat luba!

Ole teadlik ohtudest!
• Müües kasutuskõlbmatu sõiduki illegaalsele lammutajale, jääb liiklusregistris omanikukanne muutmata. On suur
tõenäosus, et jääd autoomanikuks ning
pead tegelema ebameeldivate tagajärgedega (nt sundkindlustus) ning
rikud jäätmeseaduse nõudeid.
• Romusõiduki omanik on kohustatud
käitlema tema valduses olevaid jäätmeid
vastavalt kehtestatud nõuetele või
andma need käitlemiseks üle selleks
õigust omavale isikule.
• Romusõiduki omaniku vastutus jäätmete käitlemise eest lõppeb ja läheb üle,
kui uuel jäätmevaldajal on vastavate jäätmete käitlemiseks keskkonnakaitseluba;

• Kui romusõiduki omanik annab oma
sõiduki üle jäätmete käitluseks selleks
õigust mitteomavale isikule, vastutab
jäätmete käitluse eest romusõiduki
omanik ise.
Mida teha vana autoromuga?
Vii auto ise lammutusettevõttele
või kutsu järgi keskkonnakaitseluba
omav lammutusettevõte. Näiteks: Kuusakoski AS, BLRT, Refonda Baltic OÜ.
Lisainfot saab MTÜ Eesti Autolammutuste
Liidust: 5787 7233, www.elv.ee
Kasutuselt
kõrvaldatud
sõiduk
kustutatakse registrist lammutustõendi
alusel, mille väljastab keskkonnaluba omav
töötlemiskoda. Keskkonnaluba omav
töötlemiskoda suudab teie romusõiduki
taaskasutada.
Ära jäta enda vana autoromu põllule
seisma, vaid toimeta romu lammutusettevõttesse.
Nii säästad loodust kui ka inimeste
tervist!
Karen Katri Voll
keskkonnaspetsialist
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Lugeja küsib
Minu kodus puuduvad ahi ja kamin.
Kuhu saan/tohin peale pühi jõulukuuse viia?
Vastab keskkonnaspetsialist
Karen Katri Voll.
Peale aastavahetust saab jõulukuused viia järgmistesse kohtadesse:
• Võnnu kultuurimaja taha
• Melliste uue keskusehoone kõrvale
• Roiu poe kõrval asuva platsi servale
• Haaslava külas Jõe ja Loosi tee ristmiku lähedal asuvate pinnasehunnikute kõrvale
Kõikides nendes kohtades on
kuuskede kogumise koht täpselt märgistatud. Muudesse kohtadesse kuuski

vedelema jätta ei või. Kogumiskohta
võib viia AINULT jõulukuuski. Muu
prügi viimine on rangelt keelatud.
Kuused liigituvad aia- ja haljastusjäätmete alla ning olmeprügi hulka
neid panna ei tohi.
Kui kodus on olemas ahi, pliit või
puuküttekatel, siis tasub jõulupuu
seal ära põletada. Loomulikult võib
jõulupuu ka oma lõkkes ära põletada,
järgides tuleohutuse reegleid.
Uued küsimused järgmisesse lehenumbrisse võib saata e-posti aadressile
marko.kivisalu@kastre.ee või esitada
telefoni teel 522 93 51

Kastre valla INFOLEHEST lähemalt
Hea lugeja, hoiad käes 2020. aasta infolehe viimast
numbrit. Üks aasta on lõppemas ja uus peagi algamas. Millest
uutes infolehtedes kirjutatakse, seda näitab tulevik. Tegelikult saad sisu osas ka Sina oma panuse anda. Meie vald on
suur ja päris kõigel ei jõua alati silma peal hoida. Kui Sul on
mõni idee, vihje või oluline infokild, siis ära jäta seda enda
teada. Toimetaja ootab alati põnevaid ja huvitavaid lugusid,
mida vallarahvaga jagada.
Kaastööd on oodatud hiljemalt iga kuu esimese
täisnädala teisipäevaks.
Infolehe kojukanne algab iga kuu teise täisnädala neljapäeval ja infoleht peab jõudma kõigisse postkastidesse. Kui
Sinu postkasti infoleht ei jõua, siis anna sellest teada. Enne
tasub üle kontrollida, kas oled oma postkasti asukohast
Omnivat teavitanud.
Millal leiab aset teatrietendus või kontsert? Kus ja mida
ehitatakse? Mis toimub koolides ja lasteaedades? Milliseid
otsuseid võetakse vastu vallavalitsuse ja vallavolikogu
istungitel? Kuidas, millal ja mis toetuseid saab taotleda? Kui
soov on saada vastused neile ja teistele küsimustele ning olla
kursis vallas toimuvaga, tasub infolehel silma peal hoida.
Tänan lugude kirjutajaid,
fotograafe ja muidugi kõiki lugejaid!
Marko Kivisalu
Kastre valla infolehe toimetaja
marko.kivisalu@kastre.ee, 522 93 51

Reola peatus Kastre valda jääb
esialgu alles
Oktoobris teavitas Elron oma kirjas Kastre vallavalitsust, et
alates selle aasta 13.detsembrist rongid enam Reolas ei peatu.
Põhjuseks toodi välja asjaolu, et aastane peatuse sisenemiste/väljumiste arv on vähenenud ning jõudnud 800-lt 2015.aastal 400-ni
2019.aastal. Lisaks soovitakse paremini teenindada neid enam kui
60 000 reisijat, kes liiguvad Tartust Põlvasse ja mujale, sest nende
sõiduaeg edaspidi lüheneb.
Kastre vallavalitsus ei olnud peatuse sulgemisega nõus ja kutsus
Elroni esindajad kohtumisele, et teemat lähemalt arutada. Kohtumisel jagas peatuse sulgemise põhjuste kohta selgitusi Elroni juhatuse
liige Merike Saks. Tema sõnul siseneb/väljub Reola peatuses keskmiselt üks inimene päevas ja mitmed rongid peatuvad nii, et sisenemisi
ega väljumisi ei toimu. Selline olukord pole rongifirmale kuigi
mõistlik, sest juba rongi kiirendamiseks kuluva kütuse maksumus
on kallim kui üksikute sõitjate rongipiletitest saadav tulu.
Vallavalitsuse poolt toodi vastuargumendina välja asjaolu, et
lähipiirkonda on kolinud mitmeid peresid ning Tartusse jõudmiseks on transport oluline. Elronile tehti ettepanek Reola peatuse
sulgemist edasi lükata vähemalt kevadeni või uue lahenduse leidmiseni bussiühenduse näol.
30.novembril saabus meeldiv uudis - Elroni rongid jätkavad
Reolas peatumist esialgu kuni kevadeni. Siis vaatab Elron rongide
kasutamise statistika üle ja teeb otsuse edasise osas.
toimetus

Võnnu kirik saab WC
Kastre Vallavalitsus otsustas reservfondist eraldada EELK
Võnnu Jakobi Kogudusele 6200 eurot Võnnu kirikusse tualettruumi
ehitamiseks.
Võnnu kirik on Eesti üks vanimaid säilinud hooneid ja suurim
maakirik. Paraku puuduvad nii kirikuhoones kui ka seda teenindavas kõrvalhoones WC ja kätepesu võimalus. Rahvatervise seisukohast on need suisa vältimatud. Eriti aktuaalne on see tänasel hetkel
nakkushaiguste leviku tõkestamise seisukohast.
Kirikuhoones toimuvad jumalateenistused, aga väljaspool
sakraalkasutust ka perekondlikud ja avalikud sündmused ning
turismigruppide võõrustamine. Tehtav investeering võimaldab
kiriku mugavamat kasutamist.
toimetus
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Südamesoojuses ja taskulambivalguses

Hea lapsevanem!
Mellistes Algkool-Lasteaias algab jaanuaris eelkool uuel õppeaastal kooliteed
alustavatele õpilastele. Eelkooli tunde viib
läbi tulevase 1. klassi õpetaja Pille Saan.
Eelkooli eesmärgiks on luua sujuv
üleminek lasteaiast kooli:
• koolielu ja –tunniga tutvumine
• laste harjumine üksteise ja õpetajaga
• kooliks vajalikke sotsiaalsete oskuste
omandamine
• õpetaja õpib lapsi tundma
Lisainfo
1. klassi õpetaja Pille Saan
pille.saan@melliste.ee
direktor Aile Kilgi - 53 470 468,
aile.kilgi@melliste.ee

Mardilaupäeval, siis kui juba
pimedaks läks, oli märgata Melliste
Algkool-Lasteaia ümbruses taskulampide valgusvihkude vilksatusi.
Kuulda oli naeru, kilkeid, jooksumüdinat ja sekka mõni “määää”. Melliste Algkool-Lasteaia pere tähistas
isadepäeva ja mardipäeva.
Väikestes gruppides läbiti teekonnal erinevaid ülesandepunkte.
Sai mõistatusi lahendada ja vanasõnu
etendada, jooksumängu mängida,
loomamaske meisterdada. Blue-Bot
robotite abiga õpiti tundma loomade
jälgi, eluviise ja toidulauda. Tehti katseid oma keha ja meeltega. Põnevust
pakkus toimetamine Sphero ja Spike
robotitega
Õhtu külalisteks olid kääbuskitsed Sirius ja Stiiv, kes lastega jalutasid ning nende paisid nautisid.
Pimedas
sügisõhtus
aurava
teetassi ümber sõrmi soojendades
tõdesin taaskord kui õnnelik ma

olen, et saan töötada Melliste Algkool-Lasteaias koos kõigi nende
imeliste inimestega – nii suurte kui
väikestega.
Janika Hinto
Melliste Algkool-Lasteaia
huvijuht

Tartumaa Noortefond – LEADER-meetme rahastus noortelt noortele
Roiu noortekeskuse noored soovisid
korraldada Kastre vallas erinevaid digimaailma aspekte käsitleva üritustesarja.
Sellega seoses kirjutati projekt „Noorte
meelelahutusõhtud,“ mis sai ka rahastuse.
Esimesena toimus juuli lõpus
disko Kastre valla noortele, mille viis
läbi paljude ürituste korraldaja ja
projektimeeskonna liige Kermo Nurmeoja.
Teiseks sarja osaks oli diskorikoolitus oktoobris, sest noored tõdesid, et
neil jääb puudu teadmistest korraldada
kvaliteetsemaid diskosid. Diskorikoolitust viis läbi noortepärane Kristjen
Käärik. Ta võttis kaasa oma tehnika
ja lasi noortel diskoripulti proovida
ning lugusid miksida. Peale viietunnist
koolitust tegi Kermo noortele erinevaid
meeskonnatöö mänge, et tõmmata
noori käima üheks vägevaks diskoks,
kus osales ligi 50 noort.
Kolmanda osana korraldasid noored
novembrikuus Gamingöö, mis toimus
juba kolmandat aastat. Selle aasta
eripäraks oli virtuaalreaalsus - proovisime esimest korda võrgupidu (lan
party). Tõime eraldi turniirina välja

ka lauamängud. Selle IT-alase ürituse
eesmärgiks oli tõsta teadlikkust tehnoloogia arengusuundadest, interneti
turvalisusest ja seal käitumisest; viia
kokku erinevate piirkondade noori;
arendada mõtlemisvõimet, esinemis- ja
koostööoskusi; pakkuda noortele ajaveetmise võimalust sõpradega.
Korraldajad soovisid tõsta nii
noorte kui noorsootöötajate teadlikust
arvutiga töötamisel ja tekitada huvi
mängude- ning tehnoloogiamaailma
vastu, mis areneb väga kiiresti. Seoses
praeguse olukorraga, saime kõigi ürituste korraldamisega vastavalt nõuetele
hakkama ning täname kõiki meie üritustel osalejaid. Aitäh projektis kaasa
löönud tublidele noortele: Brita Jõgiaas,
Kermo Nurmeoja, Ingmar Annus ja
Aleksandr Popenov! Aitäh vabatahtlikele: Maksim Šits, Laura-Inessa Tamm, Gaming öö Priiuse seltsimajas
Martha Halling ja Melani Alliksaar!
Merili Tomikas
Roiu noortekeskuse noorsootöötaja
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Aasta lõpp oli noortele tõstjatele tiitlivõistluste rohke
Kevadel jõudis Eesti Tõstespordiliit enne viiruse puhangut läbi viia
vaid täiskasvanute meistrivõistlused.
Kõik
nooremate
vanuseklasside
meistrivõistlused jäid aasta lõppu.
7. novembril Valgas U20 vanuseklassi meistrivõistlustel näitasid meie
sportlased järgnevaid tulemusi. Neidude
kehakaalus kuni 45 kg tuli võitjaks Kirke
Ojasaar 64 (29+35) kg-ga. Kahjuks jäi ta
meistrimedalist ilma, sest allakirjutanu
süül, kes hindas sportlase selle päeva
sooritusvõimet valesti ja valis vale võistlustaktika, jäi tulemus ühe kilogrammi
võrra normatiivile alla. Nimelt on Eesti
tõstespordiliit juba aastaid rakendanud
nõuet, et medali saamiseks peab tulemus
vastama teatud spordijärgu normatiivile.
Kehakaalus kuni 59 kg rebis Loore-Lii
Aviste sirgetele kätele 45 kg ja tõukas 61
kg. Tõukamise tulemus ja kogusumma
106 kg on uued Eesti U13 vanuseklassi
rekordid. Tasuks pingelises võistluses
endast 4 aastat vanema konkurendiga
Eesti juunioride meistritiitel.
Neidude kuni 64 kg kaalukategoorias
tuli meistriks uued ametlikud isiklikud
rekordid püstitanud Merilyn Kalmus
108 (49+59) kg-ga. Väga hea võistluse
tegi kuni 71 kg kaalus meistriks tulnud
Mona Saar. Rebimises realiseeris ta kõik
kolm katset ja sai sirgetele kätele 71
kg, mis on uus Eesti juunioride rekord.
Tõukamises sai ta sirgetele kätele 84 kg
ja sai sellega kogusummaks 155 kg, mis
on samuti uus Eesti juunioride rekord.
Raskus 86 kg oli seekord veel liiast.
Neljas meistritiitel tuli meile kehakaalus
kuni 81 kg, kus Liisbeth Rosenstein
rebis uueks Tartumaa rekordiks alates
vanuseklassist U15
täiskasvanuteni

SK Mäksa 7.novembril Valgas

välja 50 kg. Tõukamises sai ta seekord
kirja 60 kg ja kogusummaks 110 kg.
Noormeeste kehakaalus kuni 81 kg
rebis Aimar Kiivits seekord sirgetele
kätele 60 kg ja tõukas uueks isiklikuks
rekordiks 79 kg ning kogusummaga 139
kg sai V koha.
21.novembril võisteldi Albus U17
vanuseklassi meistrivõistlustel. Neidude
kuni 45 kg kaalus rebis Kirke Ojasaar
29 kg. Kolmandal katsel kerkis sirgetele
kätele ka uut isiklikku rekordit tähistav
30 kg, kuid peale kohtuniku lubavat
kangi allalaskmise signaali lasi sportlane
selle raskuse kahjuks selja taha kukkuda
ja seega läks kirja ebaõnnestunud katse.
Tõukamises sai Kirke sirgetele kätele
uueks isiklikuks rekordiks 39 kg ja
kogusummas 68 kg ning tasuks meistritiitel. Kehakaalus kuni 59 kg tuli taaskord tugevast duellist neli aastat vanema
konkurendiga võitjana välja Loore-Lii

Aviste. Seekord rebis ta uueks U13, U15,
U17, U20 vanuseklassi Tartumaa rekordiks 46 kg ja tõukas 61 kg. Kogusumma
107 kg on taas uus Eesti U13 vanuseklassi rekord.
Kolmas meistritiitel tuli kehakaalus
kuni 81 kg, kus Liisbeth Rosenstein
püstitas uued Tartumaa rekordid
rebimises 51 kg, tõukamises 66 kg ja
kogusummas 117 kg. Noormeeste kuni
67 kg kehakaalus tegi väga hea võistluse
Markus Boisen, kes realiseeris kõik kuus
katset. Rebimises parandas ta isiklikku
rekordit nelja ja tõukamises seitsme
kilogrammi võrra. Tasuks tulemusega
105(45+60) kg tubli seitsmes koht.
Väga hea võistluse tegi ka kehakaalus
kuni 81 kg võistelnud Aimar Kiivits.
Rebimises sai ta seekord kirja 65 kg, tõukamises uueks isiklikuks rekordiks 80 kg
ja võitis pingelises heitluses III koha.
Viktor Korobov, treener

Melliste Racing Team võtab aasta kokku
15. novembril korraldas Melliste Racing team Tartus motovõistluse CFMOTO SEASON CUP 6, mis oli viimane etapp sel
aastal. Võistlustules käis 75 osalejat üle Eesti.
Meie valla sõitjatelt igati tublid tulemused:
Romet Lastik - Soolo Sport - 4. koht
Taivo Tehvand - Atv Sport - 8. koht
Viimase etapiga sai ka selle sarja hooaeg läbi.
2020. aastal korraldas Melliste Racing Team 13 võistlust.
Hooaja vältel oli kahe sarja peale võistlejaid kokku 458. Ühe
etapi kõige suurem võistlejate arv oli 128.
Täname Kastre valda meeldiva koostöö eest! Samuti täname
meie valla ettevõtteid koostöö ja toetuse eest: Tamme Kuivatid
OÜ, Fastime OÜ, Apex Transport OÜ, Tammoja Talu OÜ.
Kui vähegi talve tuleb, siis toimub ka Tigase KV sari, aga
see jääb uue aastanumbri sisse. Radade ettevalmistused juba
käivad.
Peeter Tammoja
MTÜ Melliste Racing Team juhatuse liige

Meie sõitjate tulemused hooaja kokkuvõttes
OSALEJA
KLASS
Taivo Anijärv
ATV harrastaja
Romet Lastik
Soolo Sport
Kert Tammoja
ATV harrasataja
Siim Lastik
Soolo Noored
Taivo Tehvand
ATV Sport
Aarne Saar
Quad
Romet Tsirna
ATV Sport
Raido Olevi
ATV Sport
Taavi Tammoja
Soolo Hobi

TULEMUS
1. koht
3. koht
3. koht
4. koht
7. koht
10. koht
15.koht
23. koht
24. koht
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Kastre vald saavutas 2020. a. Tartumaa
Sügismängudel kokkuvõttes kõrge II koha!

Vägev karikasaak!

“Meil läks tõesti hästi - pingelises
heitluses saime parimateks!” Just nende
sõnadega võttis turniiri kokku Tartumaa sügismängudel indiaca turniiri
(Tartumaa meistrivõistlused) võitnud
Kastre valla võistkonna esindaja Timo
Varik.
Alates oktoobri algusest kuni
novembri lõpuni toimusid erinevates
Tartumaa spordibaasides traditsioonilised Tartumaa Sügismängud. Kaheksa
omavalitsuse konkurentsis oli esindatud ka Kastre vald.
Kavas oli viis erinevat spordiala:
lauatennis, korvpall, indiaca ning naiste
ja meeste võrkpall. Kastre vallal oli
oma võistkond väljas neljal pallimängu
alal. Kõrgeimad punktid ja Tartumaa
meistritiitli napsasid endale indiaca ja

naiste võrkpalli võistkonnad. Ka meeste
korvpallis oli medalikoht justkui kindel,
kuid viimane mängudepäev lõi tabeli
niivõrd sassi, et tekkis surnud ring ja
Kastre meeskond leidis end võrdsete
punktide juures ootamatult neljandalt
kohalt.
Kõige suurema osalejate arvuga
meeste võrkpallis meile 14. koht.
Kokkuvõttes saavutas Kastre vald
viie ala tulemusena kaheksa omavalitsuse konkurentsis kõrge II koha. Esikohale tulnud Tartu vallast jäime maha 10
punkti ja Peipsiääre valda edestasime 2
punktiga.
Kohtumiseni juba Talvemängudel!
Riina Vals
Sillaotsa spordihoone juhataja

Nature Tours Estonia viib teid matkale mitmel moel
igal aastaajal
Kastre valla idaservas asuv Emajõe-Suursoo on mitmes mõttes tähelepanuväärne paik – siin on sadakond
imelise põlisloodusega soossaart, terve
hulk jõgesid ja järvi, avarad rabavaated, lõputud jõhvikaväljad ning suure
tõenäosusega ka kõige vintskemad
kelgukoerad.
Tavamatkajate jaoks on see paik seni
veel üsna avastamata ja metsik. Sellepärast kulubki teejuhiks ära kogenud
kohalik matkajuht, kes teab, kuidas pääseda põnevamatele soosaartele, millised
lood on seotud siinsete paljude talukohtadega, kus tasub randuda kanuuga,
kuhu on tore kõndida räätsadel ja kuhu
saab sõita koerarakendiga.
Ahunapalus tegutsev matkakorraldaja Nature Tours Estonia pakub
mitmesuguseid
looduselamusi
Emajõe-Suursoos. Leia meie matkade
hulgast endale sobiv elamus ja tule loodusesse hinge kosutama!
• Matkad
kelgukoerarakendiga.
Sõidame nii lumeta ajal maastikukärudega kui lumel kelkudega. Kõige
erilisem loodusgurmee on koerarakendimatk Emajõe-Suursoo külmunud
jõgedel-järvedel! Loodus kingib seda
võimalust harva ja seda tasub kasutada
kohe! Jälgi reklaami – nii kui avaneb
võimalus jääle minna, kuulutame selle
kohe välja!
• Jalgsimatkad
kelgukoertega.

•
•
•
•

Matka koos sõbraliku ja nunnu alaska
malamuudiga! Grupi suurus 5-15 matkalist. Matkad toimuvad aastaringselt.
Väga sobilik ettevõtmine firmadele.
Räätsamatkad rabasaartele. Räätsamatkad toimuvad aastaringselt.
Kanuumatkad
Emajõe-Suursoo
jõgedel ja järvedel. Matkad toimuvad
aprillist oktoobri lõpuni.
Jalgsimatkad rabasaartel. Matkad
toimuvad maist oktoobrini.
Eriprogrammid gruppidele (koolid,
lasteaiad,
ettevõtted).
Koostöös

Kelgukoerte Treeningkeskusega
(www.kelgukoer.ee)
korraldame
aastaringselt mitmesuguseid temaatilisi eriprogramme (jõulutrall, vastlasõit kelgukoertega, õuesõppepäevad
kelgukoertega).
Tule avastama salapärast Emajõe-Suursood!

51 55 530 – Heinrich Lukk
info@naturetoursestonia.com
www.naturetoursestonia.com
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Põnev koht Kastre vallas
Ajal, kus erinevad üritused on ära jäänud ja spordiklubid
kinni, vajab keha siiski liigutamist. Kõige paremini saab seda
teha värskes õhus. Kui Vooremägi on teada tuntud koht, siis
üpris avastamata paik on valla piiril asuv Järvselja, kust võib
leida Eesti vanima metsakaitseala ehk “ÜRGMETSA”. Tegemist on 1924.a kaitse alla võetud 19 ha suuruse kvartaliga,
kus kasvavas põlismetsas on keelatud igasugune inimese
vahelesegamine metsaelu loomulikule käigule. Seda metsa
läbib igati põnev matkarada, mille läbimine on jõukohane nii
suurtele kui väikestele. Matkarada kulgeb osaliselt laudteel
ning rajal on väliõppeklass, kaks matkaonni ja kaks käimlat.
Lisaks on rajal Kastre valla ainuke National Geographicu kollane aken. See tähistab Järvselja õpperada koos ürgmetsaga
kui ühte Lõune-Eesti avastamist väärt paika.
Matka heaks alguspunktiks on kas Järvselja jahiloss või
külalistemaja, kus on olemas infotahvlid koos radade kaardiga. Head matkamist!
Marko Kivisalu
kultuuri- ja teabespetsialist

National Geographicu kollane aken Järvselja matkarajal

Päästeamet soovib ohutuid jõule- ja aastavahetust!
Kuigi jõulud ja aastavahetus on ülekaalukalt täis meeliülendavaid hetki, varitseb kodus kahjuks sel ajal ka hulganisti
ohte. Päästeameti jõulutervitustega käivad sestap ikka käsikäes nõuanded ohutuse tagamiseks.
Pühade ajal luuakse paljudes kodudes hubast meeleolu
lahtise tulega – olgu selleks küünlaleek või mõnusat soojust
kiirgav kaminatuli. Oluline on meeles pidada, et lahtist tuld ei
tohi jätta täiskasvanute järelevalveta. Mänguhoos lapsed või
eluruumis ringi liikuvad lemmikloomad võivad põleva küünla
kergelt ümber ajada ja tulekahju süüdata. Küünal peab olema
asetatud kindlale alusele ja eemale süttida võivatest esemetest, nagu näiteks kardinad või teler.
Kamina või ahju kütmisel ole kindel, et see korras ning
hooldatud. Hoia põlevmaterjal kütteseadmest, eriti koldesuust, ohutus kauguses, et see kuumusest või sädemetest
ei süttiks. Hoidu ahju ülekütmisest. Ülekütmine, hooletus
kütmisel ja hooldamata kütteseadmed on külmal ajal sagedasemad tulekahju põhjused.
Tähtis on järgida ohutust elektri kasutamisel. Veendu,
et elektrijuhtmestik oleks terve ja ära koorma juhtmeid üle.
Traditsiooniline elektriküünaldega kaunistatud jõulupuu
võib kuivades äärmiselt tuleohtlikuks muutuda. Kui ülekoormusest kuumenenud pikendusjuhe või vigane elektriküünal
selle süütab, põleb puu ära sekunditega ning süütab ümbruse.
Kuivamise ennetamiseks anna kuusepuule piisavalt vett.
Kahjuks puutuvad päästjad jõulude ajal sageli kokku
pliidile või ahju küpsema unustatud toidust algavate tulekahjudega. Kui teed sööki, jää kööki! Kaua küpsevate toitude
valmistamisel kasuta taimerit, et toit ei ununeks ja kõrbema
ei läheks.
Puhkenud tuleõnnetusest annab kõige kindlamini märku
töökorras suitsuandur. Jõulud on hea aeg kinkida lähedastele
uus suitsu- või vingugaasiandur. Suitsuandurite tööiga on
kuni 10 aastat. Seega on vaja seadmete korrasoleku tagamiseks neid aega ajalt välja vahetada. Vingugaasiandur kulub
ära tahke- või gaasikütteseadmetega kodudes, kus seadmete

Pliidile unustatud toit põhjustas tulekahju

kasutamisel võib nähtamatu ja lõhnatu, kuid tervist kahjustav
või lausa eluohtlik ülimürgine vingugaas tuppa sattuda.
Pikk pühade periood hõlmab endas aastavahetuse pidustusi ja vana aasta ilutulestikuga ära saatmist. Nendega seotud
õnnetuste ennetamine algab juba poes. Katkise välimuse ja
kasutusjuhendita pürotehnikat osta ei tohi. Soetatud pürotehnikat tuleb hoida kuivas kohas. Väga oluline on meeles
pidada, et rakette ei tohi lasta rõdult, aknast või käest. Rakett
ei tohi lennata inimeste poole, katustele või akendesse. Enne
ilutulestiku süütamist veendu, et see oleks asetatud lagedale
alale ja kindlale pinnale, et lähedal ei oleks inimesi, autosid
ja hooneid. Süütamise hetkel ei tohi kummarduda ilutulestiku
kohale ja pärast seda tuleb kohe eemalduda ohutusse kaugusesse.
Ole hoolas ja pea ohutusreeglitest kinni, et kõik saaks veeta
meeldejääva aastavahetuse kodus, mitte haiglas. Rahulikke ja
turvalisi jõule- ning meeleolukat aastavahetust!
Taavi Siilbek
Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo peaspetsialist
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Kui Mäksal oli Kaitseliidu suurtükipatarei
Kaitseliit (edaspidi KL) tegutses
Eesti Vabariigis aastatel 1918-1920 ja
1924-1940. KL üksused koosnesid esialgu enamasti jalaväest. Lahinguvõime
suurendamiseks loodi ka mere-, ratsa-,
soomus- ja suurtükiväe üksused. KL
Tartumaa maleva koosseisus olid
Räpina, Ahja ja Mäksa üksikud suurtükipatareid.
Mäksa patarei loodi 1. augustil
1926 ja pealikuks nimetati August
Rosenthal. Miks patarei loodi Mäksal
ei ole täpselt teada, kuid võib arvata, et
siin leidus kaitseliitlaste seas tavalisest
enam Vabadussõjas või ajateenistuses
suurtükiväes teeninud mehi. Mäksa
patarei oli Eesti vanimaid KL patareisid
ja kuulus KL Tartumaa Maleva Võnnu
malevkonna koosseisu.
Patarei koosnes kahest lahingrühmast ja üldrühmast. Lahingrühmad
olid suurtükirühm ja siderühm. Suurtükirühmas oli 2 suurtükki, 2 suurtükipealikut, 16 suurtüki numbrit ja 6
sõitjat. Siderühmas oli telefonistide
komando ja luurekomando (maakuulajad). Üldrühmas olid majandusmehed,
velskrid ja voorimeeskond. Patareis oli
kokku 64 meest.
Kolme aastaga saadi patareile oma
kodu. Tartu Maavalitsus avaldas Vabariigi Valitsusele 25. juulil 1928 soovi,
et “Mäksa mõisa härrastemaja saaks
antud KL Mäksa patareile.“ Esialgu aga
anti patareile ainult mõisa loomaarsti
maja.
Patarei kodu õnnistati sisse 17.
novembril 1929. Hoone ümberehitus
ja korrastustööd läksid maksma ca
1000 krooni. Raha tuli peamiselt kaitseliitlaste annetustest.
Kaja 19. november 1929: „Pühapäeval, 17. novembril, pidas Mäksa KL
patarei oma järjekorralist õppelaskmist
Ahja jõe ääres. Õppusi olid tulnud jälgima KL ülem kindralmajor Johannes
Roska ja KL Tartumaa maleva pealik
kolonel Jaan Unt. Kaitseliidu ülem
jäi laskmiste tagajärgedega täiesti
rahule. Peale laskmist avati pidulikult patarei kohalik KL kodu, mis on
ümber ehitatud endisest Mäksa mõisa
karjaravitseja majast. Kindral Roska ja
kolonel Uut pidasid kõnesid, tervitades
kaitseliitlasi. Naiskodukaitse oli katnud laua.“
Ruumi oli aga vähe. 19. veebruar
1933 avaldus maleva juhatusele:
„Praegune patarei kodu võimaldab
küll suurtükkide, laskemoona ja veoriistade hoidmist, kuid puudub ruum
malevlaste kogunemiseks ja õppuste

läbiviimiseks, samuti õppeplats.“
Riigimaade Ameti otsusega
anti 3. detsembril 1934 „Mäksa mõisa
härrastemaja ühes mõisa pargiga KL
Mäksa patareile üldkogunemisteks
ja avalike pidude korraldamiseks.“
Nüüdsest oli patarei ümbruskonna KL
üksustest kõige aktiivsem.
Aprillis 1934 moodustati patarei
juurde Naiskodukaitse jaoskond, mille
esinaiseks nimetati Gertrud Paurson.
Postimees 8. mai 1934: „KL Tartu
maleva suurtükiväe divisjon tegi
külaskäigu Tartumaale Mäksale. Paarkümmend suurtükiväe-meest eesotsas
divisjoni juhatusega sõitsid kohale veoautol. Mäksa patareil, mis asub samanimelises mõisas, on tarvitada omaette
maja, kus asetsevad suurtükid ja kus
on olemas koosolekuteruum. Külaliste
eest hoolitsesid virgad ja külalislahked
Mäksa patarei NKK liikmed. Samuti
kutsus divisjon patareid enesele külla.“
15. märtsil 1936 moodustati patarei juurde metsameeste jalaväerühm
alluvusega patarei pealikule. Veel olid
patareis rinde- ja sisekaitsemeeste
rühmad.
Postimees 31. juuli 1936: „Pühapäeval, 2. augustil tähistab KL Mäksa
patarei oma kümne aasta juubelit, mis
puhul korraldatakse patarei kodus
kontsert-ball. Esineb Tartu Meestelaulu Seltsi meeskoor Eduard Tubina
juhatusel.“
Patarei aastapäevapeol, 8. augustil
1937 toimunud kontserdil laulis Vanemuise Muusikaosakonna segakoor
Richard Ritsingu juhatusel.
Mäksa patareis nimetati 15. märts
1938 ametisse: August Rosenthal (eestistatult Roostalu, pealik), Johannes
Raja (I rühma pealik), Gustav Jansen (II
rühma pealik), Hinno Jeeger (Jõesaar,
1. suurtüki pealik), August Pütsepp (2.
suurtüki pealik), Valter Ilo (sidepealik),
Arnold Kusma (maakuulajate pealik),
Sigmar Pauksoo (relvurpealik).
24. mail 1939 määrati patarei
pealikuks Ado Loopere (enne Adalbert
Loberg).
Patarei juhatuses olid 23. aprill
1940 Ado Loopere, Elmar Paurson,
Ott Kahar, Sigmar Pauksoo (enne
Paukson), Johannes Kusma ja Albert
Roosimägi (enne Rosenberg). Revisjonikomisjonis olid Oskar Rootslane,
Julius Maranik ja August Pütsepp.
Nimeliselt on patareis teeninud
kaitseliitlastest teada veel Elmar Aarik,
Aleksander Aidak, August Anderson,
Peeter Arjukese, Voldemar Alla, Ric-

hard Eichelmann (Tammelo), Julius
Ipsberg, Hermann Jeeger, Jakob Jäär,
Jaan Kala, Leo Kala, Elmar Kaljuste,
Arnold Karjus, Alex Keddis, Evald
Kibal, Gustav Kibe, Samuel Kiiskmann,
Eduard Koho, Karl Koho, Karl Kolina,
Elmar Konts, Julius Korp, Arvo Koppa,
Albert Kress, Arnold Kress, Ernst Kurvits, Jaan Kusma, Julius Kuus, Eduard
Kuusik, Viktor Kõiv, Johannes Käärik,
Eduard Laar, Evald Laar, Elmar Laur,
Jaan Laos, Samuel Leppund, Aksel
Luska, Ferdinand Lõhmus, Johan
Lüüde, Peeter Martinson (Mardisalu),
August Matson, Jaan Mihkelson, Jaan
Miina, Tõnu Mugra, Elmar Mäekala,
Rudolf Märtman, Alfred Möller, Aleksander Ojavere, Alfred Olesk, August
Olesk, Gustav Otsa, Valter Otsa, Aleksander Pabstel, Hermann Piiri, August
Pock, Ferdinand Poks-Gustavson,
Eduard Poska, Rudolf Poska, Johannes
Praakli, Peeter Praakli, Johannes Punnar, Theodor Pöör, Karl Püssa, Ernst
Püssa, Maks Ratnik, Rudolf Reili,
August Reinhold, Karl Roio, August
Rosenberg, Johannes Saviauk, Eduard
Sell (Seliste), Friedrich Songisepp,
Johannes Sorokov, Oskar Soonvald,
Adolf Suits, Ferdinand Suits, August
Sõõru, August Säre, Karl Tens, Voldemar Tensing, Karl Tiirik, Arnold Tippo,
Arnold Toode, Harald Tuvi, Ernst
Täheste, Eduard Valdson, August Veider, Johannes Villmann, Eduard Viksi
ja Osvald Võõbus.
Aastatel 1926-1936 oli Mäksa
patarei relvastuses kaks 77 mm saksa
välikahurit M1896 n.A. Relv kaalus
1 tonni, laskekaugus oli 5,5-6,5 km ja
õppinud mehed suutsid teha minutis
neli lasku. 1936 oktoobris-detsembris
müüs Eesti riik kõik KL suurtükid
Hispaania vabariiklastele ja 1937.
aasta jooksul anti KL patareidele teised
välisuurtükid.
Mäksa patarei sai Tartus asunud
4. suurtükiväegrupist kaks 84 mm
inglise välikahurit M1904. Relv kaalus
1,2 tonni, laskekaugus oli 6-7,5 km ja
minutis sai teha neli lasku.
Mobilisatsiooni korral pidid Mäksa,
Ahja ja Räpina patareid koos 4. suurtükiväegrupi 1. patareiga moodustama
2. diviisi 4. kerge suurtükiväegrupi.
Õnneks või õnnetuseks jäi Eestis
mobilisatsioon ära. 28. juunil 1940
likvideerisid uued võimumehed Kaitseliidu. Samal päeval lõpetati ka KL
Mäksa üksikpatarei tegevus.
Taivo Kirm
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Sünnid:

MIIA VÄHK 31.10.2020
RALF KUIV 03.11.2020
ANETH LÄÄTS 14.11.2020
HANNA-LIISA MOTIS 28.11.2020
KIRKE MAIBACH 01.12.2020
ROBIN KUKK 03.12.2020
MARELL MERONEN 05.12.2020

Mälestame
KALJU KIBAL
RAIOT REBANE
ALIINA HÕIM

22.02.1936 – 09.11.2020
08.11.1948 – 19.11.2020
29.01.1934 – 01.12.2020

Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Marko Kivisalu, kultuuri- ja teabespetsialist
522 93 51, marko.kivisalu@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 2100
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

Vallavalitsuse tööajad seoses
pühadega
23. detsember – 8.00 - 15.00
28. detsember – 8.00 – 16.00
29. detsember – 8.00 – 16.00
30. detsember – 8.00 – 18.00
31. detsember – suletud

