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Valla kruusateedele mustkatte paigaldus
Kohalike teede korrashoid on
kohaliku omavalitsuse ülesanne, mille
esmane ja peamine rahastamise allikas
on kohaliku omavalitsuse eelarve.
Vallavolikogu on otsustanud teedevõrgu remondimahu planeerimisel
üheks oluliseks tegevuseks kruusakattega sõiduteede pindamise, mille elluviimisega vallavalitsus igal eelarveaastal
hoolikalt tegeleb. See on küll suur
investeering, kuid samas pindamisjärgsel perioodil hakkab ka kokku hoidma
kulusid, kuna jäävad ära kruusakattega
teede praegused korrastuskulud ja hoolduskulud. Rääkimata mugavusestest,
mis tekivad teede kasutajatele ja teede
lähedal elavatele inimestele.
Eelneval kahel eelarveaastal on
mustkatte saanud ligi 20 km kohalike
teid, millele lisandub veel hulk kilomeetreid riigi kõrvalmaanteedel. Selliste pinnatud kilomeetrite arvuga oleme täiesti
võrreldavad omavalitsustega, kes meist
hulka suuremad ja rikkamad.
Nii ka tänavu. 2020. majandusaasta
suveperioodil on kruusateede pealispinna asfalti freespuruga katmine, profileerimine, tihendamine ja pindamine
planeeritud Kastre külas Kikassaare

Mõra külas asuv Kalmistu tee saab peagi uue ja tolmuvaba katte

teele mahus 1685 jm, Roiu alevikus
Oja teele 147jm, Tammevaldma külas
Ollioru teele 2640jm, Võnnu alevikus
Ringi teele 1104jm, Mõra külas Kalmistu teele 2961jm. Kokku on katte
ehitusmaht kruusateedele 8,537km.
Lisaks teostatakse veel mustkatte ehitus mahus 1664m² 43-le mahasõidule.
Mõra külas asuva Tuigo metsakalmistule juurdepääsu Kalmistu tee
ehitustöid rahastavad osaliselt ka Tartu
linn ja Kambja vald. Ehitustöid teostab
AS TREV-2 Grupp, maksumusega

354 577,56€. Tööde teostamise tähtaeg
on 15.08.2020.
Vallavalitsus planeerib oma tegevusi
tulevastel teehoolduse perioodidel
selliselt, et veelgi vähem oleks ebamugavusi valla teedel liiklemisel. Loodame
vallaelanike mõisvale suhtumisele
teeehitustööde teostamise ajal – teeme
seda kõike ikka kõigi meie inimeste
heaks!
Tõnu Muru
abivallavanem

Kastre valla avalike teede
sildid
Kastre vald jätkab avalike teede äärde tee nimesiltide paigaldamisega. Endine Mäksa vald jõudis juba enne valdade liitumist
suurema osa nimesilte paigaldada. Nüüd tegeletakse nimesiltide paigaldamisega endiste Haaslava ja Võnnu valdade teedele.
Suurte riigimaanteede ääres ja ristmikel on suunaviitadel
kirjas nii koha nimi kui ka sinna viiva tee pikkus. Kui majapidamiseni viib kohalik tee, siis nendel ristmikel suunaviitasid ei ole.
Elades asulast väljas teatakse kindlasti oma talu nime, aga tihti
on teadmata tee nimi, mille ääres elamine paikneb. Seepärast
on tee nimesildid väga olulised nii kohalike elanike kui võõraste
jaoks. Kui varasemalt oli vajadus kedagi kohale juhatada, siis
pidi kõike kirjeldama umbes järgmiselt: „Keera bussipeatuse
juurest vasakule ja siis kolmas tee paremale.“ Nimesiltide olemasolul on oluliselt lihtsam nii juhendajal kui juhendataval.

Nii mõnelgi elanikul polnud õrna aimugi, et elatakse Põrgupõhja tee

Maanus Ringo, majandusspetsialist ääres
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Vallavalitsuse istungitel
05.06
• projektis „Puudega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“ osalemise taotluse rahuldamine ja toetuse määramine
eluruumi kohandamiseks
• sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
(2 taotlust)
• täisealisele isikule hooldaja määramine
• avalduse rahuldamata jätmine
• olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
• Haaslava külas Nurme tee 9 katastriüksuse ning lähiala detailplaneeringu
algatamine
• Haaslava Vallavalitsuse 28.03.2005 korralduse nr 45 muutmine
• Karja tee 20 maaüksusel üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• ehituslubade andmine (Haaslava külas,
Pajuvitsa tee 1, 5, 7, 9, Pihlaka tee 4;
Kastre küla Induvälja )
• kasutuslubade andmine (Sarakuste külas
Jõekääru, Sudaste külas Väike-Miko,
Melliste külas Vahtra)
• Kastre Vallavalitsuse 04.12.2019 korralduse nr 669 osaline muutmine
• laenupakkumise kinnitamine ja lepingu
sõlmimine
• riigihanke nr 223129 „Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine“
tulemuste kinnitamine
• arutelud ja info (Ahja jõel veesõidukitele
liikluspiirangu määramine; Vana-Kastre II
kruusakarjääri keskkonnaloa pikendamine)

11.06
• koduteenuste osutamine
• katastriüksuste sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine (Poka küla Paisjärve)
• ehitiste teenindamiseks vajaliku maa ja
sihtotstarbe määramine ostueesõigusega
erastamiseks
• -isiklikukasutusõiguse seadmine (Haaslava külas Nurme tee kinnisasjale, Roiu
alevikus kaldapealse tee kinnisasjale)
• tegevustoetuse määramine vallaeelarvest
• riigihanke “Haaslava lasteaia mööbli
ostmine“ korraldamine
• volikogu istungi materjalide heakskiitmine
• arutelud ja info
22.06
• koduteenuste osutamine
• sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest
• tugiisikuteenuse osutamise lepingi
pikendamine
• vaideotsuse tegemine
• tugiisikuteenuse osutamise lepingu
lõpetamine
• Kastre Vallavalitsuse 29.05.2020 korralduse nr 331 muutmine
• vabaühenduste nimekirja, kellega sõlmitakse sündmuseja projektitoetuse leping,
kinnitamine
• riigihanke nr 223125 „Võnnu Lasteaed
Värvuke rühmaruumi rekonstrueerimine“
tulemuste kinnitamine
• riigihanke „Võnnu Keskkooli elektripaigaldise rekonstrueerimise projekteerimine“ korraldamine

• Kannu külas Piiriotsa katastriüksuse
jagamisel kohanimede, koha-aadresside
ja sihtotstarvete määramine
• ehitisele teenindusmaa ja sihtotstarbe
määramine
• hajaasustuse programmi taotluste mitterahuldamine
• hajaasustuse programmi taotluste rahuldamine
• Melliste külas Tartu mnt 8 katastriüksuse
jagamisel kohanimede, koha-aadresside
ja sihtotstarvete määramine
• ehituslubade andmine (Haaslava küla
Pajuvitsa tee 8 ja Kurepalu küla Kaupluse)
• arutelud ja info
26.06
• Metsküla maaüksusel abihoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• Raudteeliinide elektrifitseerimistööde
projekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmine
• Väike-Aaviku maaüksusele üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• ehitusloa andmine (Haaslava küla Toominga tee 16)
• kasutusloa andmine( Uniküla Lepiku)
• ühisveevärgija kanalisatsioonitorustiku
projekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• arutelu ja info (struktuuri muutmine)
Maire Manglus
vallasekretäri abi

Volikogu 16.06.2020 istungil
• kinnitati Kastre valla 2019. aasta majandusaasta aruanne. Aruanne koosneb
tegevus ja raamatupidamisaruandest
ning aruandele on lisatud vandeaudiitori
ja volikogu revisjonikomisjoni arvamus.
Võrreldes eelmise aastaga on valla finantsnäitajad kasvanud. Vandeaudiitori arvates
kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades
õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2019 ning
sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta
konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva
üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti
finantsaruandluse standardiga.
• võeti vastu määrus, millega reguleeritakse
planeerimisseaduse ja ehitusseadustikuga
kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele või kohaliku omavalitsuse organile pandud ülesannete täitmise
jaotust Kastre vallas. Seni kehtinud Haaslava, Mäksa ja Võnnu ehitusmäärused
määrused tuleb tunnistada kehtetuks,
kuna muutunud on nii ehitusseadustik
kui planeerimisseadus ning nende raken-

dusseadus.
• kinnitati Sillaotsa Kooli põhimäärus.
Uues põhimääruses on kooli ja lasteaia
ühisosad täpsemalt kirjeldatud, samuti on
täpsustatud kooli eesmärgid, ülesanded,
uuendatud õpilaste tunnustamise ja
mõjutamise vahendid, koolitöötajate
õigused ja kohustused.
• kinnitati
Sillaotsa Kooli arengukava
aastateks 2017-2022 uus redaktsioon.
Tegemist on arengukava uue redaktsiooniga, kus 2017 aasta andmed ja tegevused
on uuendatud ja lisatud jätkutegevused
aastateks 2019-2022.
• kinnitati Võnnu Lasteaed Värvuke
põhimäärus, kus on täpsustatud lasteaia
tegevuse eesmärgid ja ülesanded ning
arengukava koostamist puudutav osa.
Täiendatud on õppe ja kasvatuskorraldust
ning personali õigusi ja kohustusi
puudutav osa.
• otsustati muuta Melliste Algkool-Lasteaia
tegevusvormi. Otsus näeb ette Melliste
Algkool-Lasteaia järkjärgulist põhikooliks
muutmist s.t avada 2021.a – 7.klass,
2022.a – 8.klass, 2023.a – 9.klass. Arva-

muse ja nõusoleku otsuse kohta peab
andma Haridus ja Teadusministeerium.
• otsustati muuta Kastre Vallavolikogu 24.
aprilli 2018 määrust nr 30 „Koolieelsete
lasteasutuste
teeninduspiirkondade
kinnitamine“. Määruse muutmise tingis
asjaolu, et Haaslava külla ehitatakse uus
lasteaed ning tekkib vajadus luua Sillaotsa
Kooli lasteaiale kaks piirkonda, millest
nr 1 teenindab Aadami, Alaküla, Igevere,
Ignase, Kitseküla, Koke, Kriimani, Kurepalu, Kõivuküla, Lange, Metsanurga,
Mõra, Paluküla, Päkste, Tõõraste, Uniküla
külade ja Roiu aleviku ning nr 2 Aardla,
Aardlapalu ja Haaslava külade lapsi.
• otsustati muuta Kastre Vallavolikogu 19.
juuni 2018 määrust nr 45 „Koolieelse
eralasteasutuse ja lapsehoiu rahastamise
kord“. Määrust täpsustati kolmes punktis,
eesmärgiga muuta määrus selgemaks ja
lihtsamini loetavaks.
• otsustati muuta Kastre Vallavolikogu 19.
juuni 2018 määrust nr 44 „Koolieelse
lasteasutuse rahastamisel lapsevanemate
poolt kaetava osa kehtestamine“. Määruse
muutmise tingis asjaolu, et sel aastal on
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tekkinud vajadus avada juulikuus Kastre
valla lasteaedades valverühmad ja kehtiv
määrus seda võimalust ette ei näinud.
• otsustati muuta Kastre Vallavolikogu
06.03.2018 määrust nr 27 „Soojusmajanduse kava Melliste asulale 2017
– 2027 kinnitamine“. Arengukavas oli
planeeritud hakkekatlamaja rajamine
kuid nüüd on hinnad oluliselt tõusnud ja
hakkekatlamajaga soojuse tootmine kujuneks lõpptarbijale märgatavalt kallimaks.
Planeeritava katlamaja alternatiiviks on
õlikatlamaja rajamine, mille baasil odavamalt soojusenergiat toota.
• otsustati muuta Kastre Vallavolikogu
24.04.2018 määrust nr 32 „Kastre valla
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019 – 2030“. Kehtivat arengukava on täiendatud Kurepalu
ühisveevärgi lahenduse osas. Arvestades
Kurepalu asula kaugust Roiu aleviku
puurkaev joogiveepuhastist liidetakse
Kurepalu ühisveevärk Roiu puurkaevu toitele, mis omakorda täiendab arengukavas
ka Roiu joogiveetöötlust.
• otsustati Kastre valla omandis oleva kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks. Otsustati valla

•

•

•

•

omandis oleva Võnnu aleviku Kiriku pargi
kinnistule lubada rajada maakaabelliin
Elektrilevi OÜ poolt.
otsustati nõustuda transpordimaa Tartu
tänav L1 katastriüksuse omandamisega
vallale. Tegemist on Võnnu alevikus
endise postkontori kinnistul asuva
avalikult kasutatava transpordimaaga,
mida kasutatakse juurdepääsuks Võnnu
kauplusele.
otsustati Kastre valla omandis oleva
kinnistu Tartu tn 9c koormamine isikliku
kasutusõigusega AS Emajõe Veevärk
kasuks. Võnnu alevikus Tartu mnt 9c
koormamine isikliku kasutusõigusega AS
Emajõe Veevärk kasuks on vajalik ligipääsu tagamiseks Tiigi tee 4a katastriüksusele, millel rekonstrueeritakse joogivee
pumplat.
otsustati nõustuda transpordimaa sihtotstarbega Kääriku tee kinnistu omandamisega. Omandatakse kinnistu sisse
mõõdetud transpordimaa, mis on vajalik
omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks.
otsustati seada sundvaldus Elektrilevi OÜ
kasuks (Võnnu alevik, Tööstuse tee 12
ja Kannu küla Kannu tee). Sundvalduse
seadmine on vajalik Elektrilevi OÜ poolt
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planeeritavate maakaablite rajamiseks.
• otsustati muuta vallavolikogu kultuuri
ja spordikomisjoni koosseisu. Kultuuri
ja spordikomisjoni liikmete Aigar Leok
ja Pilvi Luhaste taotlused komisjoni
koosseisust väljaarvamiseks otsustati
rahuldada ja komisjon töötab edaspidi
9-liikmelisena.
• otsustati muuta vallavolikogu maa ja
majanduskomisjoni koosseisu. Komisjoni
liikme Juhan Ojamaa esitatud taotlus
komisjoni koosseisust väljaarvamise
kohta otsustati rahuldada ja komisjon
töötab edaspidi 9-liikmelisena.
• otsustati kiita heaks Tartumaa kultuuristrateegia 2025. Strateegia on vajalik
maakondlike tegevuste planeerimiseks.
• võeti teatavaks revisjonikomisjoni poolt
teostatud kontrolli tulemused. Volikogu
otsustas 04.12.2019 koostatud revisjoniakti ning 08.06.2020.a koostatud hinnangu koos ettepanekutega teadmiseks
võtta. Vallavalitsusele tehti ettepanek
anda ülevaade ettepanekute täitmisest
2020. a oktoobri volikogus.
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Detailplaneeringud
Kastre Vallavalitsus otsustas 5.juuni 2020
korraldusega nr 357 algatada Haaslava külas
asuva Nurme tee 9 katastriüksuse ning
lähiala detailplaneeringu. Planeeringualaks on Nurme tee 9 katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0731, pindala on 3246 m2
ja sihtotstarve 100% elamumaa, registrikood
3901104) ja Nurme tee L2 katastriüksus
(katastritunnus 18501:001:0742, pindala on
614 m2 ja sihtotstarve 100% transpordimaa,
registrikood 3902204). Kinnistute omanik
on Ülo Parveots. Ehitisregistri andmetel
katastriüksustel hooneid ei paikne. Nurme
tee L2 katastriüksusel paikneb üks rajatis
(ehitiseregistri kood 221272392, ehitise
nimetus- arenduspiirkondade vaheline
veetorustik
ja
survekanalisatsioon).
Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse
määramine, katastriüksuse sihtotstarbe
muutmine ja katastriüksuste liitmine ning
tee kaitsevööndi vähendamine. Planeeritava
ala pindala on 3860 m2. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse 29. aprilli 2008.
a korraldusega nr 106 kehtestatud Nurme
elamurajooni 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. PlanS § 125
lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud

detailplaneeringu koostamise kohustusega
alal või juhul. Haaslava valla üldplaneeringu
(seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt on
detailplaneeringu koostamine kohustuslik
üldplaneeringus esitatud elamumaa, äri- ja
tootmismaa ning sotsiaalmaa tähistusega
maa-alade puhul. Nurme tee 9 ja Nurme tee
L2 katastriüksused jäävad üldplaneeringus
elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu
algatamine ei ole vastuolus Haaslava valla
üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades
puudub. Korralduse ja korralduse lisadega
(sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda
avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes.
Planeeringu menetlemisega seotud
materjalid on kättesaadavad elektroonilises kaardirakendusest EVALD.
Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku
väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused
Anname teada, et Männi tee 4 ja
Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
ajavahemikul 12. juuni – 26. juuni 2020,
mis korraldati valla veebilehel ning Kastre
Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul laekus
Keskkonnaameti poolt ettepanek 16.06.2020
nr 6-2/20/3129-5 (registreeritud dokumendiregistris 16.06.2020 nr 6-3/897 all).
Keskkonnaamet tegi ettepaneku, et kuna
planeeringu kohaselt on kavas puurkaev
PRK0022612 tamponeerida, siis oleks otstarbekas planeeringu peatükis 5.16 määrata

elluviimise etapp, millal peab puurkaev olema
nõuetekohaselt tamponeeritud, et ei mindaks
vastuollu veeseadusega kehtestatud nõuetega
ning ei ohustataks põhjavett. Planeeringulahendust korrigeeriti vastavalt keskkonnaameti ettepanekule. Planeerimisseaduse
§ 136 lõike 2 alusel ei ole valiku arutelu korraldamine nõutav, kui kõik kirjalikult esitatud
arvamuse on arvesse võetud.
Ürgoru tn 1, 2, 3, 5, 7, 12 ja 14
maaüksuste ning nende lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu tulemused
Anname teada, et Ürgoru tn 1, 2, 3, 5,
7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende lähiala
detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
ajavahemikul 12. juuni – 26. juuni 2020,
mis korraldati valla veebilehel ning Kastre
Vallavalitsuses. Avalikul väljapanekul laekus
Aimar Juus`i ja Tõnis Leetjõe poolt ettepanek
22.06.2020 (registreeritud dokumendiregistris 25.06.2020 nr 6-3/1702-8 all). A.Juus
ja T.Leetjõe tõid oma ettepanekus välja, et
Ürgoru tn 12 ja Ürgoru tn 14 kinnistud asuvad kallakul, siis teevad ettepaneku määrata
ehitusõiguses korruselisus 3 korrust st 2
korrust maa peal ja 1 korrus maa all. Planeeringulahendust korrigeeriti vastavalt esitatud
ettepanekule. Planeerimisseaduse § 136 lõike
2 alusel ei ole valiku arutelu korraldamine
nõutav, kui kõik kirjalikult esitatud arvamuse
on arvesse võetud.
Kati Kala
maaspetsialist
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Poka Sotsiaalteenuste Keskus laieneb
Poka
Sotsiaalteenuste
Keskus koordineerib erinevate
sotsiaal- ja hoolekandeteenuste
osutamist Kastre valla elanikele.
Hetkel osutatakse keskuse ühes
majaosas
päevahoiuteenust
täisealistele puuetega inimestele
ning ühtlasi on koondunud
keskuse alla koduteenuste, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja
teenuse osutamine.
Teenuste osutamist rahastab
Euroopa Sotsiaalfond ja Kastre
vallavalitsus.

Päevahoiuteenus
Alates augustist 2020 avab
Poka Sotsiaalteenuste Keskus Poka Sotsiaalteenuste Keskus
maja teise poole. Lisanduvad
teenuse osutamiseks täiendavad 10
päevadel kl 7.30-18.30.
kohta.
Isikliku abistaja teenus
Teenuse osutamine toimub projekti
„Sotsiaalteenuste laiendamine Kastre
Isikliku abistaja teenuse eesmärk
vallas“ raames ning on teenuse saajale
on suurendada puude tõttu füüsilist
tasuta. Kliendil või pereliikmel tuleb
kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseistasuda toitlustamise eest.
vat toimetulekut ja osalemist kõigis
Päevahoiuteenusega tagatakse
eluvaldkondades ning vähendada puude
päevasel ajal täisealistele isikutele:
tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisea* turvaline keskkond;
lise inimese pereliikmete ja lähedaste
hoolduskoormust ning toetada nende
* võimetekohane loov tegevus;
sõltumatust ja sotsiaalset aktiivsust,
* toimetulekut toetavad tegevused;
sealhulgas tööturul osalemist.
* hooldamine;
Abistaja tegevusteks on teenusel
* puhkamine;
oleva inimese aitamine:
* järelevalve;
• liikumisel;
* toitlustus 3 korda päevas.
• söömisel;
Teenuse
osutamisega
saame
• toidu valmistamisel;
vähendada tööealise pereliikme hool• riietumisel;
duskoormust ning pakkuda lähedasele
• suhtlemisel;
võimaluse tööturule jõuda või ajutiselt
• hügieenitoimingutel;
puhata.
• kirjutamisel;
Päevahoiuteenust osutatakse töö-

• lugemisel;
• igapäevaste majapidamistööde
teostamisel;
• muudes toimingutes, milles
isik vajab juhendamist või
kõrvalabi.
Isikliku abistaja teenuse
abil saab abivajav isik paremini
osaleda
tervishoiuteenustel,
õpingutel, tööl või suunduda
tööturule, osaleda aktiivsemalt
kõigis eluvaldkondades (s.h
huvitegevustes) ning tunda end
võrdväärse ühiskonnaliikmena.
Hea vallaelanik, kui sa
vajad ise kirjeldatud teenust
või tunned kedagi, kes vajaks
antud teenust, siis pöördu
alltoodud kontaktide poole.
Teenuse taotluse blanketid ja teenuse
osutamise kord on leitavad Kastre valla
koduleheküljel sotsiaaltöö-ja tervishoiu
rubriigi all.
Küsimuste korral palun pöörduda:
Projektijuht Delia Bergmann
533 06 993
delia.bergmann@kastre.ee
Kastre valla
sotsiaaltööspetsialistid:
Liivi Sepp - 5343 9209
liivi.sepp@kastre.ee
Laire Lodison - 53 414 206
laire.lodison@kastre.ee

Tartumaa Aasta Küla 2020 konkurss
Kodukant Tartumaa koos koostööpartneritega kutsub Tartumaa tegusaid
külasid osalema Tartumaa aasta küla
2020 konkursil. Konkursi eesmärk on
avaldada avalikku tunnustust küladele
tulemusliku tegutsemise eest ning
teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust. Kandidaate konkursile
saavad esitada kodanikeühendused,
kohalikud omavalitsused ja üksikisikud. Külade hindamisel arvestatakse
külakogukonna ühtsust ja arengut
kolmel viimasel aastal, koostöövalmidust, avatust ja tuntust maakonnas ja
kaugemal, küla välisilmet ja heakorda,
atraktiivsust, elanike osalemist kultuuri- ja spordiüritustel, koostööd oma-

valitsusega, küla arengukava olemasolu.
Konkursile saab esitada küla, külade
piirkonna või aleviku.
Komisjon, kuhu kuuluvad Kodukant Tartumaa, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Tartu Ärinõuandla,
Tartumaa Arendusseltsi ja viimati valitud Tartumaa aasta küla esindaja, tutvub kandidaatküladega ankeetide alusel
ja käib külades kohapeal ette teatatud
ajal septembris. Nominente tutvustab
Tartu Postimees. Konkursi võitja kuulutatakse välja Tartumaa kodanikeühenduste tänuüritusel novembris 2020.
Tartumaa Aasta Küla 2020 osaleb
üle-eestilisel aasta küla konkursil 2021.
aastal.

Ankeeti saab täita kodulehel kodukanttartumaa.ee
Ankeetide esitamise tähtaeg on
hiljemalt 14. august 2020.
Külli Pann
Kodukant Tartumaa
juhatuse esimees
kylli@kodukanttartumaa.ee
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Lugeja küsib
Esitasin ehitamisega seotud dokumendid. Millal minu asjadega tegeletakse
ja kui kiiresti saan vastuse?
Vastab Kastre Vallavalitsuse
ehitusspetsialist Heiki Tooming
Kõikide Ehitisregistrisse sisestatud dokumentidega tegeletakse nende saabumise järjekorras. Tähtajad vastamiseks on järgmised:
ehitusteatis – 10 päeva
kasutusteatis – 10 päeva
ehitusluba – 30 päeva
kasutusluba – 30 päeva
Tihti helistatakse juba dokumentide
esitamisele järgneval päeval ja küsitakse,
millal saab vastuse. Ühegi dokumendi puhul
ei viivitata ega oodata vastamistähtaja lõppu.
Vastamise aeg sõltub sellest, milline on
konkreetsel hetkel töömaht ja kui palju töid
on järjekorras. Kuna Kastre vallas ehitatakse
palju, võivad vastamise tähtajad aeg-ajalt olla
maksimumi lähedal.
Soovin osta kodu rajamiseks kinnistu,
aga enne tahaksin teada, kas sinna ehitada
võib. Kust ja kuidas sellist infot saan?
Vastab Kastre Vallavalitsuse
ehitusspetsialist Heiki Tooming
Sellise küsimusega on kõige mõistlikum
tulla ehitusspetsialisti vastuvõtule E 9-15 või
K 13-17
Küsimused, millele ametnikud saavad järgmises ajalehenumbris vastata, on oodatud
e-posti aadressile marko.kivisalu@kastre.ee
või telefonile 522 93 51

Hajaasustusprogrammi
kokkuvõte
2020. aastal esitati hajaasustuse programmist toetuse saamiseks 32 taotlust, sealhulgas
17 taotlust veesüsteemide valdkonna tegevusteks, 11 taotlust kanalisatsioonisüsteemide
valdkonna tegevusteks, üks taotlus elektrisüsteemide valdkonna tegevusteks ning kolm juurdepääsuteede valdkonna tegevusteks. Kastre
valla osalus programmis oli 36 091 eurot. Pingerea alusel saavad toetust 15 projekti. Toetuse
kogusumma on 72 181 eurot, millest saavad
rahastuse 5 kanalisatsioonisüsteemide projekti
summas 14 525,46 eurot, 9 veesüsteemide projekti summas 51 974,57 eurot ning üks elektrisüsteemide projekt summas 5680,26 eurot.
Täiendav info:
valla kodulehelt
kastre.ee/hajaasustuse-programm
või keskkonnaspetsialistilt
Karen Katri Voll
karenkatri.voll@kastre.ee - 5341 4205

Kastre Vallavalitsus on kollektiivpuhkusel
13.-26. juuli.
Kollektiivpuhkuse ajal on vallamaja suletud ja
ametnikud telefonidele ega e-kirjadele ei vasta.
Sotsiaalosakond on kättesaadav järgmiselt:
13.07-17.07
sotsiaaltöö peaspetsialist Iiri Sepping
5108289 - iiri.sepping@kastre.ee
sotsiaaltööspetsialist Laire Lodison
53414206 - laire.lodison@kastre.ee
20.07-24.07
sotsiaaltööspetsialist Liivi Sepp
53439209 - liivi.sepp@kastre.ee
lastekaitsespetsialist Triinu Limbak
58839722 - triinu.limbak@kastre.ee

Kogukondliku turvalisuse
toetusprogramm
Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi 2020. aasta toetusvoor on avatud 27. juuli kuni 01. september.
Toetusprogrammi eesmärgiks on suurendada kogukondlikku
algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest.
Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi,
millega:
• panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste
teadmiste ja oskuste kasvu,
• vähendatakse riskikäitumist,
• arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja
ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.
Taotlejaks võib olla mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks või asutajaks ei ole riik ega kohaliku omavalitsuse üksus. See
nõue ei kohaldu vabatahtlike päästjate või merepäästjate tegevust
korraldavale mittetulundusühingule ja sihtasutusele.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3 500 eurot.
Programmi taotlusvormid ja info leiate Tartumaa Omavalitsuste
Liidu kodulehelt: www.tartumaa.ee/projektid/kogukondliku-turvalisuse-toetusvoor
Taotlused esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult
e-aadressile tol@tartumaa.ee
Lisateave: Heili Uuk - 730 5216 või 5886 2500
heili.uuk@tartumaa.ee

6

KASTRE VALD

Tavapäratult tavapärasest
Omamoodi erinevad on olnud
Võnnu Keskkooli viiekümne lennu
minekud: mindud on säravas päikeses ja vihmavalingute saatel, aktuse
ajal on maja kohal kõmisenud kõu,
aktusele on tuldud ja sealt lahkutud
hobuvankritel, on sõidetud kohale
uhketel mootorratastel. Viiekümnel
lennul on piduliku kokkusaamise
lahutamatuks osaks olnud külalised,
lillesülemid ja melu.
Tänavused minejad jäävad meenutama segaseid ootusi, teadmatust
toimuva suhtes ja lõpuks väljapeetud
koosolemist koduses Palmisaalis,
kuhu oli põhjust tulla pidulikus
kleidis ja ülikonnas, kus toimuvat
jälgisid kaamerad, kus ei jäänud
kuulamata tervitused ja soovid, mis
varem videona salvestatud ning
nüüd virtuaalselt vaatajateni jõudsid.
Vahetult jagasid peopaigas lahkumishetki korraldajad 11. klassist, direktor Valdek Rohtma, vallavanem Priit
Lomp ja klassijuhataja Erika Tiiman.
Järgnev tsitaat pärineb koolijuhi
pöördumisest, kuid võtab kokku
teistegi mõtted.
„Usun koolijuhina, et oma lippu
hoiate te kõrgel ja tean, et eluks olete
valmis. Seda on mitmed õpetajad
teie käest ka vahetult kuulnud, kui
nõudlikke õpiülesandeid on jaganud
– õpetaja, meil on muu elu ka! Ja
nii ongi. Täna on eluks valmisoleku
kujunemise jadas silmapaistev punkt
– gümnaasiumi lõputunnistuse kättesaamine. Olge tänulikud oma vanematele, kaasteelistele ja õpetajatele
ning hoian väga teile pöialt, et valitud
teekond peale kooli oleks leebe tuule
ja vallatute kurvidega, kuid ilma suuremate kivide ja kändudeta!“
Tavapärasest erinev oli ka 9. klassi
kogu kevad. Olemata jäi eksamite
pinge, tutipäev ja peo suhtes muutusid plaanid sõltuvalt sellest, missugused ettekirjutused parajasti tulid.
Lõpuks 8. klass korraldajana otsustas
piduliku pikniku kasuks. Niisugune
formaat ei välistanud pidulikku riietust, peopaiga kujundamist, kõike
aktusele omast ega ka piknikulauda.
Kuigi lähedaste puudumisega peolt

Võnnu Keskkooli 12. klass

Võnnu Keskkooli 9. klass

tuli leppida, korvas selle korraldajate
pingutus pakkuda parimat, mis selles
olukorras võimalik.
Koolipere soovid ja ootused leiate
direktori kõnekatkendist.
„Põhikooli lõpetamine on oluline
verstapost. Siin on rohkem võimalusi valida oma rada. Mul on hea
meel, et meil tekib väga vahva uus
gümnaasiumiastme lend, kellega
saame üheskoos kutsuda külla erilisi
inimesi, käia õpirännakutel Võnnust
kaugemal ja õppida igal sammul.

Muutus on see, et ’ma pean’ asendub
vaikselt ’ma tahan’ mõtteviisiga ja
millisena lõpetate gümnaasiumi, on
juba päris palju igaühe enda teha.
Õppida saab kõikjal ja ka tähed saavad särada mistahes valikute järel
igal pool. Tahtmist on vaja, julgust
on vaja ja pealehakkamist.“
Reet Saksing
Võnnu Keskkooli huvijuht
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Sillaotsa Kooli 13 tublit lõpetajat,
kes kõik jätkavad õpinguid,
sealhulgas Tartu parimates
gümnaasiumites. Tegemist on 10.
lennuga pärast Sillaotsa Kooli ja
Roiu lasteaia ühinemist. Tuult
tiibadesse! Foto: Jane Võsso

Kastre vald ehitab
Hetkel käib Kastre vallas kahe suure hoone ehitus: keskusehoone Mellistes ja lasteaed Haaslaval. Mõlema maja ehitus on
kulgenud plaanipäraselt. Haaslava lasteaed saavutas mõni aeg
tagasi oma maksimaalse kõrguse ja sellest tulenevalt korraldab
17.juulil Kastre vald töö tellijana ehitajale traditsioonilise sarikapeo.

Laste ja perede
komisjoni
moodustamine
Käesoleva aasta mai lõpus moodustati Kastre vallas
laste ja perede komisjon. Komisjoni ülesanne on viia läbi
vestlused koolikohustust mitte täitva isikuga ning vajadusel
lapsevanemaga (hooldaja/eestkostjaga) ja teha ettepanek
vallavalitsusele meetmete rakendamiseks. Laste ja perede
komisjon kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kui kooli
ja omavalitsuse ametnike meetmed pole avaldanud mõju.
Kastre valla laste ja perede komisjoni kuuluvad vallavalitsuse
haridusspetsialist Katrin Nurm (komisjoni esimees), sotsiaalosakonna juhataja Karmen Vetemäe (komisjoni aseesimees)
ja lastekaitsespetsialist Triinu Limbak. Vajadusel kaasatakse
komisjoni töösse korrakaitsespetsialiste, tugispetsialiste või
teisi ametnikke.
Katrin Nurm
haridusspetsialist

lasteaed Haaslaval

NOORTEKESKUSED ON SUVEPUHKUSEL
MELLISTE

6.07-3.08.2020
VÕNNU

6.07-3.08.2020
ROIU

6.07-21.07.2020
keskusehoone Mellistes
Fotod: Raul Rooma

ILUSAT SUVE!
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Kaagvere vabaõhukeskuse laste mänguväljak täieneb
Külaselts Kawershof on läbi mitme
aasta kujundanud Kaagvere staadioni
ääreala vabaõhuplatsiks, kus lastel ja
täiskasvanutel oleks võimalik aktiivselt
aega veeta. Selleks oleme kirjutanud
toetustaotlusi erinevatesse programmidesse. Omaosalusega on meid pidevalt
toetanud endine Mäksa vallavalitsus ja
nüüd peale valdade ühinemist Kastre
vallavalitsus.
Sellel aastal taotlesime taas toetust
Kohaliku omaalgatuse programmist
(KOP), et täiendada laste mänguväljakut mõningate atraktsioonidega.
Taotlusvooru eelarvelised vahendid võimaldasid rahuldada maakonna pingerea

35 esimest taotlust, mis olid hindamiskriteeriumite järgi saanud kõrgemad
hinded. Meil õnnestus olla üks 35 seas.
Tänu KOP-i rahastusele ja Kastre
vallavalitsuse toetusele saame lapsi rõõmustada kahe vedru- ja ühe kaalukiiguga ning korvpallikonstruktsiooniga
– 5 looma.
Paigaldamine toimub juulis-augustis. Töid teostab MoTeh OÜ Tallinnast.
Kui atraktsioonid on paigaldatud ning
kasutusluba käes, siis korraldame lastele mänguväljaku laienduse avamispeo.
Sirje Jõgiaas
Külaselts Kawershof juhatuse liige

Jaanituli Kaagveres
pakkus rahvatantsurühm Krüsanteem. Kahjuks teised esinejad Tartust loobusid esinemisest. Loomulikult sai süüdatud
jaanilõke. Kohvi ja kohvikõrvast oli võimalus osta külaseltsi
poolt korraldatud kohvikust.
Õhtu sisustamiseks ja peotuju tõstmiseks pakuti kõikidele
vanusegruppidele erinevaid individuaalvõistlusi: sai kummikut loobitud ja lennukit lennutatud, täpsust visatud ning rõngast keerutatud ja palju muudki. Võitjaid ja kaotajaid ei olnud
ning iga osaleja sai väikese autasu. Suure tule ääres tantsiti,
mängiti, söödi ja aeti juttu. Jaanipeost teeb õige ning meeleoluka ürituse hea seltskond ja kaasatõmbavad tegevused.
Positiivne meelestatus ning peo käigus saadav energialaeng on
need, mis inimesed igal aastal ikka ja jälle jaanipäeva ootama
panevad!
Seltskondlikud koosviibimised on seotud rahaliste väljaminekutega ning ka jaanipäev pole selles osas erand. Aitäh
Kastre vallavalitsusele, kes pani õla alla ja toetas külaseltsi
jaanitule korralduskulude katmisel. Suured tänud toredale
meeskonda, kes aitas õhtut organiseerida ja läbi viia.
Kui järjekordne talveperiood oli jäänud seljataha, siis oli
paras aeg hakata mõtlema kõige olulisema suvepüha - jaanipäeva - tähistamie peale. Sellel aastal sai otsustatud suve algust
ja jaanipäeva tähistada ühe ühise jaanitulega. Jaanituli oli
planeeritud 21. juunile, kohe pärast pööripäeva, et soovijatel
oleks võimalus õigel jaanipäeval ka erinevaid pidustusi külastada. Tellisime ära ansambli ja leppisime kokku esinejatega.
Kes siis võis arvata, et käesoleval aastal tekib tavatu olukord,
kus suuremad rahvaüritused tuleb ära jätta. Kartsime juba, et
aasta kõige olulisema suvepüha tähistamine jaanitulega jääb
ära.
Õnneks, arvestades koroonaviiruse leviku vähenemist,
otsustas valitsus lubada alates 1. juunist avalikud üritused, kui
peetakse kinni valitsuse poolt kehtestatud nõuetest.
Otsustasime, et kuna õueüritustel võib olla osalejaid kuni
100 inimest, siis laialt jaanipidu ei reklaami, vaid pidutseme
põhiliselt oma külaelanike ringis.
Õnneks ilmaga vedas meil väga. Oli sume suveõhtu, mis
kutsus õues aega veetma.
Meeleolukat muusikat tegi ansambel Onu ja silmarõõmu

Sirje Jõgiaas
Külaselts Kawershof juhatuse liige

Toetused vabaühendustele
Kastre vallavalitsus toetab Kastre vallas asuvate ja/või
tegutsevate mittetulundusühingute, sihtasutuste, seltsingute
ja eraisikute poolt läbiviidava kultuuri-, spordi-, noorsootöö
ja vabaaja tegevust. Kultuuri-, spordi- ja vabaajategevuste
toetustaotluste esitamise tähtaeg perioodi september-detsember 2020 eest on 20. august
Kõik taotlused saab esitada elektroonilises veebikeskkonnas SPOKU piksel.ee/spoku/kastre
Enne taotluse esitamist tutvuda kindlasti Kastre valla
vabaühenduste toetamise korraga www.kastre.ee/taotlusvormid-ja-korrad
Ülle Seire
kultuuri- ja kogukonnatööspetsialist
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Haaslava meeskoor laulab ja hingab täiel rinnal
On hea meel nentida, et meie praeguses kiiresti muutuvas ja kohati pidetuna tunduvas maailmas on endiselt
olemas traditsioonidega rahvakultuur
ning selle kandjad. Ühena neist võib
välja tuua Haaslava meeskoori, kes
tähistab kahe ja poole aasta pärast oma
sajandat tegutsemisaastat. Selle aja
jooksul on koor üle elanud nii paremaid
kui ka halvemaid aegu ja ka nüüd, peale
koroonaviiruse-piirangu virtuaalkohtumisi, saabus taas koorilaulu soosiv aeg.
Niisiis said Haaslava meeskoori
laulumehed üle mitme kuu taas kokku
13. juunil, et teha Lõuna-Eestis paar
muusikalist ülesastumist, tähistada
tagantjärgi lauljate juubeleid ja pidada
reisiplaani. Pikk päev algas Otepääl, Haaslava meeskoor kütioru nõlval. Foto - Imre Viilukas
kus
lauldi
meestelauluhuvilistele
Kuuri ees. Jah, kolm sõpra on teinud
olid innustunult kuulama tulnud ka
lest meie imeline ja võimas Age org jääb
vanasse kuuri nauditava sisekujunduse
Võru meeskoori mehed, kellega pärast
maha „kõigest” kümme korda... Vooreja piisava õllevalikuga pubi. Hea köögi
vennastuti ja ühiselt lauldi. Restoranis
mäe nõlv osaleks selles võrdluses küll
täienduseks sättis dirigent Kalev Lindal
peeti ära kevadised juubelid, nauditi
oluliselt võrdsemana. Nagu Vooremäel,
üles tandooriahju ning peagi vupsas
juubilaride pakutud sööki-jooki-muunii tegeldakse ka Kütiorus suuskadel ja
sealt välja maitsev angersäga. Räägiratastel laskumise ning tervisekõnniga.
sikat ning tantsijanna etteasteid.
Kohati päris karmi kaldega rajad läbiKütiorust ja Postmargi restoranist andis
takse, et selle tandooriahju imepärase
ajaloolis-kultuurilise ülevaate juubilar
loominguga saab Kuuris edaspidigi
tud, oli aeg kinnitada keha Võrus Georgi
Udo poeg Imre. Koju jõuti, tulvil imelisi
tutvust teha. Laulud lauldud ja söögid
hotelli uues restoranis Postmark. Kuna
mälestusi, varastel hommikutundidel.
söödud, sõideti Võru lähedale Kütiorgu,
koor sõidab septembri alguses Gruukus ootas hingemattev vaade meie maa
siasse ehk Georgiasse, sobis see pika
Juhan Undrits
kõige kõrgemale looduslikule nõlvale.
laulupäeva lõpetuseks kui valatult.
Haaslava meeskoori kroonik
Kõrguste vahe on seal 71 meetrit, milRestorani ees anti väike kontsert, mida

Suvi
Tõeline Eesti suvi on ammu käes. Ilm on selline, et
kuumade ja päikseliste päevade vahele mahub ka korralikku paduvihma ja äikest. Vihmasel päeval tehakse
rohkem tubaseid toimetusi, aga ilus ilm kutsub kindlasti
rannamõnusid nautima. Kastre valla territooriumil on
järgmised avalikud rannad ja supluskohad:
Kurepalu rand – Kurepalu külas vallamaja taga
Roiu supluskoht - juurdepääs Roiul Oja 7 ja
Oja 8 kortermajade vahelt
Melliste rand Melliste külas – juurdepääs Poka teelt
Võõpste paisjärv / Vorstioru järv Aruaia külas –
juurdepääs Järveääre teelt
Issaku paisjärv Hammaste külas – juurdepääs Issaku
teelt
Looduskaunis kohas otse Emajäe ääres asub Veskimäe
puhkekoht – juurdepääs Vana-Kastre – Kastre –
Võnnu teelt

Spordihuviliste päralt on:
+ võrkpalliväljakud Kurepalus, Mellistes, Ignasel,
Läänistes, Aardlas, Kaagveres, Võõpstes, Mäksal
+ discgolfi rajad Vooremäel, Kaagveres, Võnnus
+ tenniseväljak Sillaotsa Kooli kõrval
+ Vooremäe terviserajad
Marko Kivisalu, kultuuri- ja teabespetsialist

Hea tööotsija!*
Oled teretulnud TASUTA praktilisel

KOOLITUSEL
"Samm tööellu muutuval tööturul“

*Kui oled tööturult eemal olnud 5 kuud või kauem ja hetkel ei õpi
*või oled vanuses 50+ ja hetkel ei tööta/õpi
Meil saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning
selgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. Eneseanalüüs
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. Muutuv 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 19.08.2020 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.
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90 aastat tagasi Haaslaval juhtunud
lennuõnnetusest
Üks
Lõuna-Eesti
olulisemaid
vaatamisväärtusi on Kastre vallas
Langel asuv Eesti Lennundusmuuseum
(varem Tartu Lennundusmuuseum).
Vaatamiseks on välja pandud 32 erinevat lennumasinat, õhutõrjekahurid,
maa-õhk raketid, enam kui 500 lennuki, helikopteri ja raketi maketid ning
palju muud lendamisega ja lennundusega seonduvat. Veel on väljas erinevad
külalistele mõeldud atraktsioonid.
Muuseum on rajatud 1999. aastal
härra Mati Meose poolt omaalgatuslikus korras. Alates 2006. aastast korraldatakse muuseumi territooriumil
iga-aastaseid Eesti Lennupäevi. Sel
aastal jäid lennupäevad koroonaviiruse
tõttu ära. Et lennundusega seonduv
ikka meeles püsiks, räägib järgnev lugu
90 aastat tagasi Haaslava vallas toimunud esimesest teadaolevast meie kandi
lennuõnnetusest.
Füüsikal on omad seadused ja
paraku on nii, et peaaegu kõik mis
lendab, kukub ükskord ka alla. Nii juhtub vahel ka lennumasinatega. 1930.
aasta septembris viis Eesti kaitsevägi
läbi sõjalised õppused nimega „Voldi
manöövrid.“ Õppused viidi läbi 20.-22.
septembril Tartu- ja Jõgevamaal ja osa
tegevusi toimus endise Haaslava valla
maadel.
Omavahel madistasid „sinised“ ja
„rohelised“ ning õppusel osalesid maaväe, suurtükiväe, soomusrongide, soomusautode, tankide, gaasikompanii,
sidekompanii kõrval ka lennumasinad.
Eesti sõjalennukitest kaks masinat
Tallinna Lennukoolist, kuus masinat
Tartu 2. Üksikust Lennuväedivisjonist,
Läti lennueskadrill (kuus hävitajat ja
luurelennuk) ning kaks Soome õhujõudude lennukit. Operatiivsuse huvides,
samuti vältimaks liigseid lennukilomeetreid ja sellega kaasnevaid kulutusi,
rajati manöövrite ajaks mõned ajutised
abilennuväljad. Üks niisugune ajutine
lennuväli rajati Haaslava valda. Siin
lõid õppuste ettevalmistustöödel kaasa
Kaitseliidu Haaslava kompanii mehed.
Alates septembri algusest aitas kümmekond kaitseliitlast sidekompanii ja
2. diviisi tehnilise komando meestel
paigaldada sideliine ja ehitada ajutist
lennurada.
Roiu talu ja Kure talu vahelisele põllule (kuna tee oli umbes samas kohas
kus praegu, siis arvatavasti praeguse
Roiu-Kurepalu vahelise maantee Mõrajõe poolsele küljele) rajati enam kui

poole kilomeetri pikkune „lennuvälja“
maandumisrada: niideti hein, siluti
maa konarused, tambiti maapind,
paigaldati ajutine lennuraja märgistus,
telefonipostid ja -liinid.
Nädal enne manöövrite algust
juhtus siin lennuõnnetus. „Päevaleht“
15. september 1930: „Lennuk lendas
traatidesse. 14. septembri hommikul
tõusis Haaslava („Virumaa Teataja“
artiklis oli kohanimeks kirjutatud
„Roiu“) abilennuväljalt, mis ehitatud
Haaslava lähedale kaitseväe manöövrite puhuks, õhku Tallinna õhubaasi
õppelennuk AVRO 111, mida juhtis
lennukooli ülem major Vernik. Lennuk
sattus telefoni traatidesse, mis lõikasid
läbi lennuki kandepindade toed. Pärast
seda lennuk prantsatas maha. Õnneks
lendur jäi terveks, ka lennuaparaat,
mis toodi õhtul veoautoga Tartu, ei
saanud suuremat viga.“
Teistes lehtedes ilmunud teadetes
lisati veel, et lennuki mudel oli AVRO
504, õnnetuses purunes telefoniliin,
hooneid läheduses ei olnud, tsiviilisikud ei ole kannatada saanud ja
õnnetuses ei saanud lendur ega lennuk
suuremat viga selle tõttu, et lennuk
oli traatidesse lennates maast kõige
rohkem nelja kuni viie meetri kõrgusel.
Mitme nüüdseks lahkunud endise
põlise Haaslava vallakodaniku mäletamist mööda kogunes uppis lennumasinat peagi vaatama vähemalt sajapealine rahvamurd. Peamised huvilised
olid muidugi noorem rahvas ja lapsed.
Kuid ka nii mõnedki talupered peremeestega eesotsas jätsid õnnetusest
kuuldes tööd ja toimetused sinnapaika
ja läksid avarii teinud lennukit vaatama. Sõjaväelased olid loomulikult
õnnetuspaiga ümber piiranud ja päris
ligidale kedagi ei lastud, kuid ka kaugelt
oli huvitav vaadata. Mitmed Sillaotsa ja
Tuigo koolipoisid kelkisid hiljem teiste
ees erinevate maast leitud pleki- ja
traaditükkidega, mis pidid lennuki
küljest pärit olema. Võib arvata, et
juttu lennuõnnetusest jätkus kohapeal
pikemaks ajaks.
Tartust voorimehega kohale jõudnud ajalehe „Postimees“ korrespondendil ei lubatud avariid pildistada.
Selle tõttu ei avaldanud „Postimees“
lennuõnnetusest mingit teadet.
Sõjaväeprokuratuur
algatas
uurimise, kuid ei ole mingit märget,
et lendur või keegi muu oleks süüdi
mõistetud. Arvata võib, et juhtunu

loeti force majeure-ks ehk vääramatu
jõu tõttu tekkinud õnnetuseks.
Järjekorranumbriga 111 lennuk oli
Inglismaal toodetud ühemootoriline
biplaan ehk „moosiriiuli“ tüüpi kahekohaline õppe-treeninglennuk Avro
504R Gosport. Lennukid ehitati aastatel 1926-1927, kere pikkus 9,78m,
tiibade laius 10,97m, kõrgus 3,25m,
mootori Armstrong Siddeley Mangoose võimsus 150hj, kiirus 153km/h,
lennulagi 3,6km ja lennukaugus
547km. Eesti ostis Inglismaalt õhuväe
tarvis 12 lennukit. Veel olid samad lennukid kasutusel Suurbritannia, Peruu
ja Argentiina õhujõududes. Lennukid
Avro 504R olid Eesti õhuväes kasutusel
aastatel 1928-1940, esialgu lennukoolis, 1937. aastast lennubaasis. 1940.
aasta suvest Punaarmee 28. lennubaasis. Võib arvata, et II maailmasõja
alguseks olid vananenud lennukid
maha kantud.
Avariisse sattunud lendur oli
tolleaegse Eesti lennuväe tipptegija
Aleksander Vernik. Aleksander Adami
poeg Vernik (1896-1942), mobiliseeriti
1915 tsaariväkke, osales I maailmasõjas (teenis Petrogradis 1. lennuroodus),
Vabadussõjas 3. jalaväepolgus, lipnik.
Viidi oktoobris 1919 üle lennuväesalka.
1920. aastast lennuroodu staabikomando ülem, 1921. aastast kutseline
sõjaväelendur, 1921-1924 maalennusalga ülem, 1928-1931 Lennukooli
ülem, 1929 lõpetas lennuinstruktorite
kursused Inglismaal, 1931-1938 Õhukaitse staabiülem, 1938-1939 Tallinna
Tehnikaülikooli Riigikaitselise Õpetuse
Instituudi juhataja, 1939-1940 Tartu
Ülikooli Riigikaitselise Õpetuse Instituudi juhataja, ülendati 23. veebruar
1940 koloneliks. 1940-1941 teenis
Punaarmees, 22. Territoriaalkorpuse
staabi luureosakonna ülem, polkovnik.
Arreteeriti 14. juunil 1941 Petseris,
teda süüdistati sõjaväelaste vandenõus
osalemises, mõisteti erinõupidamise
otsusega surma ja lasti maha 6. oktoober 1942 (teistel andmetel 23. september 1942) Krasnojarski krais Norilski
vangilaagris.
Järgmine teadaolev lennuki allakukkumine meie vallas juhtus suure
sõja ajal ja seal ei olnud tegemist mitte
klassikalise lennuõnnetuse, vaid venesaksa vaenupoolte lahingus allatulistatud lennukiga.
Taivo Kirm
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Kultuuri- ja
spordisündmused
19.07 Surnuaiapüha Võnnu uuel kalmistul
Urmas Paju - 52 93 100
24.07 Tsirkuseetendus Jaago käsitöötalus
Neli päeva laagris olnud noored vanuses 11-14
aastat näitavad, mis nad selle ajaga selgeks on
saanud. jaagotalu@gmail.com - 5297919
1.08 Meie kandi rannapidu Issaku järve ääres
2.08 Sulle-mulle vanavara laat
Mellistes Käbitare platsil

ESMAKORDSELT KASTRE VALLAS –
MAITSVA TOIDU TEE
16.august 2020. aastal saab Kastre vallas toimuma esimene
kodukohvikute ja kohaliku toidu päev –
MAITSVA TOIDU TEE.
Osalema on oodatud kõik maitsva toidu pakkujaid.
Kui küpsetad mõnusaid pannkooke, suitsutad mahlast sinki,
valmistad põnevaid kondiitritooteid või omad mõnda salajast
retsepti - registreeru kohe!
Oodatud on nii romantilised kohvikud kui tõsised grillmeistrid.
Kui Su kodu asub Sillaotsa-Suurekivi kergliiklustee läheduses,
saad külalisi võõrustada otse oma hoovis.
Kui Su kodu jääb kaugemale, leiame Sulle koha kergliiklustee
lähedusse, kus saad oma tooteid pakkuda.
Kohvikud avatud 12.00-17.00
Päeva lõpetab kontsert.
Info: Marko Kivisalu
522 93 51, marko.kivisalu@kastre.ee

9.08 Metsavolle Peramaal
kairi.kell@mail.ee - 5568 7026
16.08 Maitsva toidu tee - Sillaotsa-Suurekivi
Esimene kodukohvikute päev Kastre vallas.
Õhtul kontsert Priiuse seltsimaja hoovis.
marko.kivisalu@kastre.ee – 522 93 51
20.08 Kogupere rattamatk
22.08 Elamusfestival Elvas
Palju põnevaid elamusi pakkuvaid ettevõtjaid kogu
Tartumaalt, laste- ja noorteala, kultuuriprogramm.
Õhtul nael – Svjata Vatra
Vaata lisa: www.kastre.ee/kalender

Jaago talu tsirkus

09.augustil toimub Rõka külas Peramaa Puhkekeskuses
arvult juba üheksas Metsavolle. See on meeleolukas ja sportlik päev
kogu perele.
Võitja võistkond viib aastaks koju rändauhinna ning võistkonna
liikmed Metsavolle nime vääriva kingituse. Turniiri lõppedes jagavad
turgutust Peramaa Puhkemaja väekad saunad. Kehakinnitust pakub
kohvik.
On tore tõdeda, et väikesest mõõduvõtmisest on saanud populaarne
harrastajate võrkpalliturniir, mida naudivad nii võistkonnad ise kui
neile innukalt kaasa elavad fännid. Eelmisel aastal osales Metsavollel
kaheksa võistkonda ning heitlus esikoha pärast oli tõeliselt tuline.
Võistlusinfo Facebook´is MTÜ Rõka Külaseltsi ja Peramaa Puhkekeskuse lehel.

Meie siin Jaagol juba teame, et igaühes on
kübeke tsirkust. Kõik inimesed on erilisemad ja
põnevamad, kui arvatagi oskame ning vahel on
vaja vaid pisukest juhendamist, et see eriline välja
paistaks. Just seepärast toimub Jaago talus 21.-24.
juulil 11-14-aastastele noortele tsirkusekool!
Jaago talu tsirkusekool on neli päeva kestev
laager, kus õpime erinevaid ägedaid tsirkusetehnikaid: žongleerimist, tasakaalutrikke, akrobaatilisi
osavusnumbreid, üksrattasõitu ja mustkunsti.
Kõik saavad hakkama, sest abiks on kogenud
juhendajad Folie tsirkusestuudiost: Kaupo Pilder,
Elyca Edovald ja Liina Eller. Mustkunstiga aitavad
sinasõbraks saada tulevased maagia suurkujud
vennad Anri-Marten ja Andrian Utsar. Tsirkusekooli on oodatud kõik, kes selle maailma vastu huvi
tunnevad.
Kui suvekooli mahub vaid loetud arv õpilasi,
siis 24. juuli õhtul kell 19 toimuv tsirkuseetendus
on palju laiemale publikule. Etenduseõhtu puhul
avab Jaago talu tsirkusekohviku ja loomulikult on
sel õhtul publikuks oodatud iga viimane kui siitkandi tsirkusesõber.
Ettevõtmist toetavad Kohaliku omaalgatuse
programm ning Kastre vald
Info - jaagotalu.blogspot.com - 52 979 19

Külli Kell, MTÜ Rõka Külaselts

Jaago talu perenaine Inga Talvis

Pihlakobar tuleb kokku
26. juulil kell 12.00 Tatriko talus

Hea võrkpallihuviline Metsavolle 2020 ootab osalema!

12

KASTRE VALD

Avatud talud Kastre vallas
Kasealuse talu Päkste külas
Kamelia turismitalu Terikeste külas
Võnnu mahetalu Võnnu alevikus
Jaago käsitöötalu Kurista külas

Sünnid:

BIANCA SEPPING 24.05.2020
LENORA USTAV 07.06.2020
JOHANNES MANDRE 17.06.2020
IRIS TŠAUSSOV 19.06.2020
ROMET LÄTTI 21.06.2020
KERRET KELNER 25.06.2020
ANNA BRITTA THERESA VON MÖLLER 28.06.2020

Mälestame
ANNELIISE-KAPRELLE KANGUR 24.05.1933 – 24.06.2020
MARGUS LUHASAAR 09.05.1975 – 01.07.2020
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.

