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Melliste AlgkoolLasteaeda ootavad ees
põnevad muutused
3. juunil külastasid vallamaja Melliste
Algkool-Lasteaia 6. klassi õpilased. Tutvuti
vallavanema tööga, räägiti lõppevast õppeaastast ning edasistest plaanidest. Tegemist
on eeldatavasti viimaste kuuendikega, kes
lõpetasid Melliste Algkool-Lasteaia, aga peavad sügisest õpinguid jätkama mõnes teises
koolis. Kui volikogu otsuse heaks kiidab ja
kõik vajalikud toimingud sujuvad tõrgeteta,
siis 2021. aasta septembris avatakse juba uue
nimega koolis – Melliste Koolis – 7. klass.
Sellest järgneval aastal 8. klass ja 2023. aastal
9. klass. See tähendab, et 2024. aastal on
oodata esimeste üheksandike lõpetamist.
Katrin Nurm
haridusspetsialist

Melliste Algkool-Lasteaia 6.klass vallamaja trepil koos klassijuhataja, kooli direkori ja
vallavanemaga

Uued ilmakodanikud Kastre vallas
Suur rõõm on teatada, et perioodil 1.10.2019-31.03.2020 sündis
Kastre valda 39 uut ilmakodanikku:
19 poissi ja 20 tüdrukut. Suurima
sündide arvuga paistsid silma Roiu
(7) ja Võnnu (5) alevikud ning Haaslava küla (5). Järgnesid Melliste (4),
Kurepalu (3) ja Kurista (2) külad.
Ühe elaniku võrra suurenes elanike
arv Aardla, Kitseküla, Koke, Aadami,
Kõivuküla, Kaagvere, Mäksa, Kastre,
Terikeste, Kannu, Lääniste, Kurista,
Hammaste külades. On heameel
tõdeda, et Kastre valla külad elavad.
Traditsiooniliselt on iga aasta
emadepäeval peetud Kastre valda
sündinud beebide pidu. Tänavusel Lusikasaajatest kõige noorem beebi – Bianca - oma
koduaias koos emme ja issiga
aastal on paljud asjad teistmoodi ja
beebide pidu pidada ei saanud. Küll aga
et neile üle anda Kastre valla meene - valla
ootasid 39 nimelist lusikat kättetoimetavapiga hõbelusikas.
mist. Lastekaitsepäeval ja sellele järgneval
toimetus
päeval külastas vallavanem kõiki beebisid,

Kastre Vallavalitsus
on kollektiivpuhkusel
13.-26. juuli.
Kollektiivpuhkuse ajal
kodanike teenindamist ja
avalduste menetlemist ei
toimu.
Sotsiaalosakond on kättesaadav:
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
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Vallavalitsuse istungitel
07.05

• avalduse rahuldamata jätmine (2 sots)
• sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine (2)
• koduteenuste osutamise lepingu lõpetamine
• olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (Kõnnu
küla, Kiljako)
• Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme,
Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja,
Nõmmepõllu, Toominga tee 1, Paju tee 1
ja 2 katastriüksuste jagamine detailplaneeringu alusel
• Mõra külas asuva Ene katastriüksuse
jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja
sihtotstarvete määramine
• Väikekangro maaüksusele abihoone
ehitusõiguse määramiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• Keskuse vkt 12 maaüksusele abihoone
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• Metsa maaüksusele üksikelamu ehitusõiguse määramiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• ehituslubade andmine (Lääniste külas
ja Võnnu alevikus kaugküttetorustiku
rekonstrueerimistööd; Haaslava külas,
Lehise tee 13 ja 15)
• kasutusloa andmine (Kaagvere külas,
Vooru tee 1 ja 3)
• riigihanke nr 222483 „Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine“
tulemuste kinnitamine
• kinnisvara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel
• riigihanke „Kastre valla kruusakattega sõiduteede osaline pindamine“ korraldamine
• arutelud ja info (jäätmering, hajaasustuse
programm)

15.05

• sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest (3)
• hooldusteenuse arve tasumine
• sotsiaalteenuste osutamise lepingute
lõpetamine
• lihthanke „Sillaotsa kooli siseõue kor-

rastamine“ tulemuste kinnitamine
• lasteaia erirühma avamine Sillaotsa
Koolis
• riigihanke nr 222735 „Kastre valla
haljasalade niitmine 2020“ tulemuste
kinnitamine
• riigihanke nr 222801 „Kastre valla
väikeplatside niitmine 2020“ tulemuste
kinnitamine
• ehituslubade andmine (Haaslava külas,
Pajuvitsa tee, Saare tee ja Pihlaka tee
maagaasi torustik; Kurista külas, Mõisa;
Kõnnu külas, Tiigikalda)
• ehitusloa andmine (Haaslava küla, Pihlaka tee 36)
• kasutuslubade andmine (Aardlapalu
külas, Olivia tee 6; Haaslava külas, Toominga tee 20)
• olmejäätmete
valdaja
korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(Uniküla Kase vkt 3)
• unikaalaadresside määramine Kastre
vallas
• Lääniste külas asuva Solli katastriüksuse
jagamisel kohanimede, koha-aadresside
ja sihtotstarvete määramine
• liikluspinna nimetuse ja kuju määramine
• pakkumuse tingimuste kinnitamine
investeerimislaenu võtmiseks
• ennetavate meetmete rakendamine
COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks
(piirangute pikendamine; lasteaedade
osaline avamine; avalike ürituste korraldamise keeld)
• arutelud ja info

21.05

• Kastre Vallavalitsuse 03.10.2019 korralduse nr 541 „Võnnu Lasteaed Värvuke
hoolekogu koosseisu kinnitamine“ osaline muutmine
• koolikohustuse täitmise tagamise kord
• laste ja perede komisjoni moodustamine
• Haaslava külas asuva Männi tee 4 ja
Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
• Mäksa külas Ürgoru tn 1, 2 ja 3
maaüksuste ja Veskimäe külas Ürgoru
tn 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning nende
lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine

• ehituslubade andmine (Sudaste külas,
Väikekangro; Võrukülas, Sepa)
• kasutuslubade
andmine
(Haaslava
külas, Männi tee 25; Päkste külas, Lepa
maaüksusel; Järvselja külas, Järvselja
metskond 5 veeja kanalisatsioonitorustik)
• arutelud ja info (avaldus maanteeratturitele võistluse kooskõlastamine; discgolfi
võistluse kooskõlastamine)

29.05

• halduslepingu sõlmimine lapsehoiuteenuse osutamiseks
• hooldaja määramise ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamine (2)
• koduteenuse osutamine
• hooldusteenuse arve tasumine
• sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest (2)
• toiduabi eraldamine
• Männi tee 13 kinnistule Kastre valla
kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise
taotlemine
• Nõusoleku andmine tehnorajatiste rajamiseks (Aardla küla, Keskuse tn)
• katastriüksuste koha-aadresside muutmine
• Kastre Vallavalitsuse 21.11.2019 korralduse nr 637 osaline muutmine
• ehituslubade andmine (Metsanurga
külas, Paju; Kriimani külas, Pähklisalu;
Tõõraste külas, Väikemetsa)
• kasutuslubade andmine (Poka külas, UusJärvekalda; Haaslava külas, Eerika tee 9)
• Melliste Algkool-Lasteaias laste arvu
suurendamine lasteaiarühmades
• Kastre valla koolieelsete lasteasutuste
suvise lahtiolekuaja muutmine
• koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu
rahastamine
• riigihanke „Võnnu Lasteaia Värvuke
rühmaruumi rekonstrueerimine“ korraldamine
• SA Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu
parenduse üleandmine
• Kastre valla 2019.a auditeeritud majandusaasta aruande heakskiitmine
• arutelud ja info
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Detailplaneeringud
1) Männi tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste ning lähiala detailplaneeringu
vastuvõtmine, avalik väljapanek ja
avaliku väljapaneku tulemuste avalik
arutelu
Kastre Vallavalitsus võttis 21. mail 2020
korraldusega nr 324 vastu ja suunas avalikule
väljapanekule Haaslava külas asuva Männi
tee 4 ja Männi tee 13 katastriüksuste
ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala moodustab Männi tee 4 katastriüksus
(katastritunnus 18501:001:0854, pindala on
4549 m2, sihtotstarve 100% tootmismaa) ja

Männi tee 13 katastriüksus (katastritunnus
18501:001:0853, pindala on 7206 m2, sihtotstarve 100% jäätmehoidla maa). Maa-ameti
andmetel paikneb Männi tee 4 katastriüksusel üks rajatis (puurkaev VID PRK0022612).
Männi tee 13 on hoonestamata, rajatistest
paikneb maaüksuse põhjapoolses keskosas
maa-alune reoveepuhasti ja reoveepumpla.
Planeeritava ala pindala on 1,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada Männi tee 4
maaüksus kaheks elamumaa maaüksuseks
ja muuta Männi tee 4 ja Männi tee 65 vahelist krundi piiri. Männi tee 13 maaüksus

planeeritakse jagada kaheks elamumaa ja
üheks üldkasutatavaks maaüksuseks ning
muuta Männi tee 13 ja Männi tee 15 vahelist piiri. Elamumaa kruntidele plaanitakse
seada ehitusõigused ja arhitektuurinõuded
paariselamute ehitamiseks. Planeeritaval alal
kehtib Haaslava Vallavolikogu 11. detsembri
2006. a otsusega nr 59 kehtestatud Raamatu
maaüksuse detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama
planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu
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koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike 8 kohaselt muutub
uue detailplaneeringu kehtestamisega sama
planeeringuala kohta varem kehtestatud
detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering
ei ole vastuolus kehtiva Haaslava valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kohaselt
moodustatakse 4 kaksikelamu krunti (POS
1, POS 2, POS4 ja POS 5), 1 üldkasutatava
krunti (POS 3), millele rajatakse võrkpalliväljak ja lõkkeplats. Samuti moodustatakse
3 ajutist krunti, millele ehitusõigust ei
seata ja millest POS 1a liidetakse Männi tee
65-ga, POS 2a liidetakse POS 2-ga ja POS 3a
liidetakse Männi tee 15-ga. Hoonete suurim
lubatud ehitusalune pindala POS 1, POS
2, POS 4 ja POS 5 on 300 m2 ning hoonete
suurim lubatud arv on 1, hoonete lubatud
maksimaalne kõrgus on 8,5 m ja lubatud
katusekalle 20-45o, lubatud korruselisus on
2. POS 4-le ehitusloa saamiseks on vajalik esitada Kastre Vallavalitsusele kirjalik nõusolek,
sest antud krundil paikneb reoveepumpla,
mille kuja on 20 m ja Keskkonnaministri
31.07.2019 määruse nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja
täpsustatud ulatus1“ § 7 lg 1 kohaselt, kui ei
ole võimalik täita § 7 lg 1 kuja kohta esitatud
nõudeid, võib kuja piiresse jääda hoone, kui
ühiskanalisatsiooni omanik või valdaja on
hoone omanikult saanud sellekohase kirjaliku
nõusoleku (§ 7 lg 2). Kruntide POS 1-2 ja POS
4-5 veevarustus on lahendatud Männi teel
asuva ühisveevärgi torustiku baasil ja reovesi
on ette nähtud juhtida antud kruntidel Männi
tee l asuvasse ühiskanalisatsioonitorustikku.
Kruntidel on lubatud kasutada lokaalseid
soojavarustuse lahendusi (nt elektri-, soojuspump-, õli- või tahkeküte ja päikesepaneelid). Detailplaneering on koostatud koostöös
Päästeameti
Lõuna
päästekeskusega,
Maanteeametiga ja Põllumajandusametiga.
Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud
planeeritava ala omanik ja planeeritava
alaga piirnevate kinnistute omanikud ning
koostööd on tehtud AS Emajõe Veevärgiga,
Telia Eesti AS, Elektrilevi OÜ, Eesti Gaas AS ja
Keskkonnaametiga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 12. juuni - 26. juuni 2020. Detail-

planeeringuga 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. Arvamuse saab esitada
kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või
e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 26. juuni
2020. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 8.
juuli 2020 algusega kell 15.00 Kastre
Vallavalitsuses.
2) Ürgoru tn 1, 2 , 3, 5, 7, 12 ja 14
maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek
ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik
arutelu
Kastre Vallavalitsus võttis 21. mail 2020
korraldusega nr 325 vastu ja suunas avalikule
väljapanekule Mäksa külas asuva Ürgoru tn
1, 2 ja 3 maaüksuste ja Veskimäe külas
Ürgoru tn 5, 7, 12 ja 14 maaüksuste ning
lähiala detailplaneeringu. Planeeritav
ala hõlmab Ürgorgu tn 1 (50102:001:0070),
Ürgorgu tn 2 (50102:001:0071), Ürgorgu tn 3 (50102:001:0072), Ürgorgu
tn 5 (50102:001:0074), Ürgorgu tn
7 (50102:001:0076), Ürgorgu tn 12
(50102:001:0096) ja Ürgoru tn 14
(50102:001:0080) kinnistut Mäksa ja Veskimäe külas Kastre vallas Tartu maakonnas.
Planeeritava ala pindala on ~2,85 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritaval maa-alal ehitusõiguse ja maakasutustingimuste määramine ning krundi
juurdepääsu, heakorrastuse ja tehnovõrkude
varustamise lahendamine. Planeeritaval alal
kehtivad Mäksa Vallavolikogu 22. augusti
2005 otsusega nr 29 kehtestatud Kaia ja Maia
maaüksuste detailplaneering, Mäksa Vallavolikogu 26. veebruari 2010 otsusega nr 9 kehtestatud Väike-Toome kinnistu ning lähiala
detailplaneering ja Mäksa Vallavolikogu 21.
märtsi 2011 otsusega nr 7 kehtestatud Ürgoru
10 ja Ürgoru 12 kinnistute ning lähiala detailplaneering. Planeerimisseaduse § 140 lõike 7
kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks
koostada uus sama planeeringuala hõlmav
detailplaneering, lähtudes planeerimisseadu-
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ses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planeerimisseaduse § 140 lõike
8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu
kehtestamisega sama planeeringuala kohta
varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus Mäksa
valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu
kohaselt määratakse Ürgoru tn 1, 2, 3 4, 5,
7, 12 ja 14 maaüksustel hoonete suurimaks
lubatud ehitusaluseks pindalaks 350 m2, hoonete suurim lubatud arv on 3, põhihoonete
lubatud maksimaalne kõrgus on 9 m, abihoonel lubatud maksimaalne kõrgus on 7 m.
Maksimaalne korruste arv põhihoonel on 2 ja
abihoonel 1. Lubatud katusekallete vahemik
on 0-10o ja 20-45o (ühesuguse katusekaldega
hooned grupeerida lähestikku). Kruntidel on
olemas elektrivarustus. Vett saadakse Iltsi
vee kinnistul (50102:001:0065, tootmismaa)
asuvast veehaardest. Reovesi juhtakse Reovee
puhasti kinnistul (50102:001:0083, tootmismaa) asuvasse reoveepuhastisse. Kinnistutel olemasolevates hoonetes on kasutusel
lokaalne küte, elektriküte ning ahjud. Uute
hoonete puhul lahendatakse soojavarustus
lokaalselt. Juurdepääs kruntidele toimub
Kaia ja Maia maaüksuste detailplaneeringuga
planeeritud juurdepääsuteelt (Ürgoru tänav,
50102:001:0081, transpordimaa). Ürgoru
tänava liikluskorraldust detailplaneeringuga
ei muudeta. Ürgoru tn 3 ja Ürgoru tn 5 kruntidele sissesõidu täpsem asukoht antakse
hoone projektiga. Detailplaneering on koostatud koostöös Päästeameti Lõuna päästekeskusega, Maanteeametiga, Keskkonnaameti ja
Maa-ametiga. Detailplaneeringu koostamisse
on kaasatud planeeritava ala omanik ja
planeeritava alaga piirnevate kinnistute
omanikud. Keskkonnaamet on seisukohal,
et Emajõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamine planeeringuga ei ole vajalik, kuna
tegeliku üleujutusala piiri järgi (32,75 m abs)
määratud ehituskeeluvööndi korral on võimalik planeerida hoonestusala ning püstitada
hooneid ka väljaspool ehituskeeluvööndit.
Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 12. juuni- 26. juuni 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. Arvamuse saab esitada
kirjalikult Kastre Vallavalitsuse aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, 62113 Kastre vald või
e-posti aadressil vald@kastre.ee kuni 26. juuni
2020. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 8.
juuli 2020 algusega kell 16.30 Kastre
Vallavalitsuses.
TÄHELEPANU!
Detailplaneeringu
avalike arutelude puhul, tuleb järgida
Vabariigi Valitsuse 16.05.2020 korralduses nr 172 toodud nõudeid ja rakendada
piiravate meetmete leevendamist.
Arutelul osalemiseks palun eelregistreerida 6.juulini aadressil kati.kala@kastre.ee
või telefonil 744 6521.

Kati Kala
maaspetsialist
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Vanad hooned äratatakse ellu
Eestimaal on palju loomakasvatuse
hooneid, mis kunagi kasutusel olid,
aga tänasel päeval nukralt seisavad.
Hea meel on, et Kastre vallas saavad
kaks sellist kompleksi uue hingamise.
Üheks on Sooru kunagine sigala Roiu
külje all Koke külas, kus hakkavad
toimetama Kivisepad. Praegu on neil
tehas Tartus, aga ruumipuuduse tõttu
hakati ringi vaatama ja leiti sobiv koht.
Selgitusi jagab Kivisepad AS juhatuse
liige Ago Luisti: „Kogu kompleks on
plaanis välja ehitada kahes etapis. Sel
aastal lammutasime ühe hoone ning
hakkame rekonstrueerima teist. Lisaks
korrastame hoonete ümbruse ja platsid. Järgmisel aastal võtame ette uue
laohoone ehituse. Tootmisega tahame
alustada juba sel aastal. Nagu ettevõtte
nimi ütleb, tegeleme kivist toodete
valmistamisega. Siiani olid selleks põhiliselt köögi töötasapinnad. Uues kohas
saab olema piisavalt ruumi, et tegeleda
juba tootearendusega ning mõelda välja
uusi lahendusi. Meie tootevalikus on
näiteks kivist aiamööbel, aiapostid ja
postide mütsid, trepikivid, aknalauad.
Uues tootmises saavad tööd 3-4 inimest.“
Teiseks kompleksiks, millele uus
elu sisse puhutakse, on Kisla seafarm
Sudaste külas. Juba tehtust ja tulevikus
planeeritavast räägib lähemalt Rotaks

Kivisepad AS ehitab Sooru endisest sigalast endale uue tootmishoone. Pildistamise päeval
käis 300A läbilaskevõimega maakaabli paigaldus.

AS juhatuse liige Aare Kalson: „Möödunud suve teine pool sai tervenisti
kulutatud Kisla seafarmi lupjamisele,
koristamisele ja robotite tööle häälestamisele. Põhitegevusega oli plaanis
alustada detsembris, aga kõik lükkus
pisut edasi. Tänaseks on siiski esimesed
tõuemised juba kohal. Sügisest alustame Maaülikooliga tudengite veterinaarset praksist. Selleks kohandasime
ja värskendasime olmeruumide osa ning
vanast tapamajast sai jahekambriga
lahanguruum. Töö käib farmi kõrvale

päikeseelektrijaama rajamiseks, mis on
plaanis käiku anda 2020. aasta lõpuks.
Eesmärgiks sai võetud Kisla seafarmis
kasutada parimat olemasolevat seakasvatuse tehnoloogiat. Ainult nii on võimalik tänapäeval konkurentsis püsida.
Meie farmid asuvad ning oma tooted
valmistame Tartumaal. Kutsun kõiki
tarbima ainult kodumaiseid lihatooteid.
Eks parim toit tuleb ikka meie endi
elukohast!“
toimetus

Keskkonnaamet teatab Aardla liivakarjääri
rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH)
programmi avalikustamisest.
Taotletav Aardla liivakarjääri mäeeraldis asub Tartu maakonnas Kastre vallas Aardla külas katastriüksustel Lingi (katastritunnus 18501:001:0562, registriosa nr 448004) ja Treiali
(18501:001:0461, 117804). Aardla liivakarjääri mäeeraldis
pindalaga 14,31 ha hõlmab Aardla liivamaardla (registrikaardi nr 964, põhimaavaraks täiteliiv). Mäeeraldise täiteliiva
aktiivse tarbevaru kogus on 588 tuhat m³ ja kaevandatava
varu kogus 527 tuhat m³. Maavara kasutusalaks on teede ehitus ja ehitus. Materjali kavatsetakse kasutada piirkonna teede
ehitusel mullete rajamiseks ja üldehitustöödel ehitusaluste ja
trasside täiteks. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.

KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja
küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 06.07.2020 tööaegadel otsustaja (Keskkonnaamet) kontaktidel.

KMH programmiga on võimalik tutvuda avalikul
väljapanekul
18.06.2020-06.07.2020
elektrooniliselt Keskkonnaameti veebilehel:
www.keskkonnaamet.ee
ja tööaegadel Keskkonnaameti Tartu kontoris.

Arendaja - OÜ Inest Invest
Aardla küla, Kastre vald - Tõnu Ojamaa
saagewirro@gmail.com

Aardla liivakarjääri KMH programmi avalik arutelu
13.07.2020 kell 17.00 Priiuse Seltsimajas (Kurepalu
küla, Kastre vald, Tartu maakond).
Otsustaja – Keskkonnaamet
Aleksandri 14, Tartu - Ivo Ojamäe, 7302252
info@keskkonnaamet.ee

Keskkonnamõju hindaja - AS Kobras
Riia tn 35, Tartu - Urmas Uri, 730 0310 - kobras@kobras.ee

5

juuni 2020

Lugeja küsib
Otsustasime lehes avada rubriigi „Lugeja küsib.“
Ootame siia lugejate küsimusi, millele saavad vastuse anda vallavalitsuse ametnikud. Iga lehenumbri jaoks saavad välja
valitud kõige aktuaalsemad ja suuremat hulka inimesi kõnetavad küsimused. Küsimused võib saata Kastre Vallavalitsuse
kultuuri- ja teabespetsialisti e-posti aadressil: marko.kivisalu@kastre.ee
Tegemist on toimetaja e-posti aadressiga ning saabunud küsimustele toimetaja ei vasta. Personaalse vastuse saamiseks
pöörduge palun vastava ametniku poole.

Esimene küsimus on järgmine:
Mul on mitu erinevat hoonestatud kinnistut ja lisaks ka korter.
Miks mul peab olema igal aadressil
prügiveo leping?
Vastab Kastre Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Karen Katri Voll
Olmejäätmeveoga liitumise kohustus tuleneb 2004. aastal jõustunud
Jäätmeseadusest. Jäätmeseaduse järgi
on liitumine korraldatud jäätmeveoga
(prügiveoga) kohustuslik ning kohustus kehtib igale hoonestatud kinnistule, olenemata sellest, kas omanikul
on kinnistuid mitu või juba omatakse
jäätmeveolepingut samas ja/või teises
omavalitsuses. Kastre Vallavalitsus ei
teosta pidevat järelvalvet kinnistute ja
nende prügiveolepingute üle. Kinnistu
omaniku kohustus on korraldada
jäätmevedu või vajadusel taotleda
omavalitsusest jäätmeveo vabastust.

Vabastust võimaldatakse hooajati
kasutatavatele hoonetele (näiteks
suvilatele talviseks perioodiks) või
amortiseerunud ja tühjana seisvatele
hoonetele.
Minimaalne äraveo/tühjendamise
kord hajaasustuse alal on üks kord
12 nädala jooksul ja tiheasustuse alal
üks kord nelja nädala jooksul. See
tähendab, et olmejäätmete veo eest
tuleb tasuda ühes aastas minimaalselt
nelja korra eest hajaasustuses ja 13
korra eest tiheasustuses. Hajaasustuse
piirkonnas asuvatel kinnistutel ei ole
kohustust rentida ega omada olmejäätmete konteinerit. Olmejäätmed
saab panna ka prügivedaja käest tasuta
saadavasse pakendikotti (50l). Ühe
veoteenuse hinnaks koos jäätmekotiga
tuleb alla 2 euro. Jäätmekoti lahendus
sobib hästi nendes kohtades, kus
jäätmeid tekib väga vähe ja/või hoone

seisab suurema osa ajast tühjana. Veel
on võimalus kasutada naabriga ühist
konteinerit või jäätmekotti. Sellisel
juhul on vaja naabri kirjalikku nõusolekut prügikonteineri kasutamiseks.

Piirkonnapolitseinik:
varga peletamine algab oma vara kaitsest
Viimaste nädalate ringkäikudest
valla erinevates piirkondadesse ja
küladesse on mulle silma jäänud üks
läbiv murekoht. Nimelt olen märganud,
et paljude kortermajade trepikodade
uksed on lukustamata. Lisaks on
heausksed elanikud lukustamata jätnud
ka lahtistes trepikodades oleva isikliku
ja väärtusliku vara. Ka eramajade puhul
on mulle silma jäänud, et koduväravad
kiiguvad lahtiselt tuules ning õuel asub
palju tähelepanu tõmbavaid esemeid.
Täna tuleb tunnistada, et need ajad
on kaugelt möödas, mil piisas ukse
ette pandud luuast, andmaks märku,
et pererahvast ei ole kodus. Sellele
annavad paraku kinnitust ka varakahju
kannatanud kohalikud elanikud, kelle
valdustest on viimastel aegadel varastatud nii jalgrattaid kui ka muud kodu- ja
olmetehnikat.
Kui me räägime vargustest, siis
oma vara kaitsmisel ja varaste elu
kibedamaks muutmisel on esimene
aabitsatõde järgmine - kodust lahkudes

alati lukustada kodu- ja kõrvalhoonete
uksed. Lisaks tuleb veenduda, et ükski
aken avatuks või tuulutusasendisse ei
jää. Kindlasti ei ole tark tegu jätta võtit
mati alla, uksepiidale või postkasti –
need on kohad, mida varas kindlasti
kontrollimata ei jäta.
Kõik, mis kallis, see silma alt ära!
Taoline reegel kehtib eriti aiatehnika,
tööriistade, aga ka õuele ja trepikodadesse jäetud jalgrataste ja muu vara
kohta. Kodust eemal olles tuleks need
panna kõrvalhoonesse või kohta, millel
sama kindel lukk kui kodulgi. Kaaluda
tasub hinnaliste esemete märgistamist,
sest kui politsei varastatud esemed
leiab, on suurem võimalus need kiirelt
tagasi saada. Ühtlasi raskendab märgistamine kurjategijal varastatu edasi
müümist. Kui võimalused lubavad,
tuleks mõelda ka liikumisanduriga
valgustussüsteemide, valvekaamera või
neljajalgse „valvuri“ peale.
Kui lahkute pikemaks ajaks kodust,
ärge unustage sellest teavitada oma

naabreid, et nad saaksid teie kodul silma
peal hoida, postkasti tühjendada ja
kahtlasest liikumisest teid või politseid
teavitada. See ei anna küll sajaprotsendilist garantiid, et innukas varas kõige
kiuste midagi kaasa ei viiks. Ometigi
raskendab see varga tegutsemist piisavalt, et ta sissemurdmisest loobuks.
Kui aga halvim on juhtunud ning
keegi on himustanud teie vara või
midagi väärtuslikku juba minema
viinud, siis tuleb sellest esimesel võimalusel politseile teada anda lühinumbril
112. Operatiivselt tegutsedes on
suurem võimalus, et politsei tabab piirkonnas luusiva pahalase või õnnestub
sündmuskohalt üles korjata uurimiseks
tarvilikku infot.
Seega, kui kodu ja vara on kallis, tuleb alati olla hoolas, aga seejuures ka kaval ja pikanäpumehest kaks
sammu eespool.
Kunnar Vahi
Kastre valla piirkonnapolitseinik
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Projektõpe distantsilt ja otse
Veidi üle kahe kuu kestnud distantsõpe on tavapärasest
enam naelutanud õpilased, õpetajad ja lapsevanemad arvutite
ette. Mis puudutab digivahendite eriti aktiivset kasutamist sel
ajal, siis oleme õnnega koos, kuna just-just olid toimunud DigiKiirendi erinevad koolitused õpetajatele. Täienenud teadmised
ei jätnud meid abitusse olukorda. Kindluse õpilaste toimetulekust andis teadmine ja mitme aasta kogemus, sest seljataha jäid
eelnevatel trimestritel korraldatud projektõppe päevad kõigis
kooliastmetes. Teemad ja praktilised tegevused seoti digioskustega. Seega oleme olnud digilainel.
Et õppeaasta paari viimast nädalat arvutivabamalt
kasutada, anda koos töötamise võimalus nii õpilastele kui
õpetajatele, kasutada omandatud teadmisi loovamalt ja olla
lubatud piires elavas kontaktis koolikaaslastega, korraldasime
selliselt, et kasutame mingis osas siiski omandatud digioskusi,
lõimime erinevaid aineid ja anname võimaluse liikuda kevadises
looduses. Mitmel puhul on võimalik kaasata vanemaid või teisi
kodakondseid.
1. klassi meeskonna moodustavadki õpilased ja vanemad,
kelle ühisprojekt kannab nime „Minu taim” ja „Ilm”. Paras aeg
on uurida, kuidas seemnest kasvab taim, missuguseid tingimusi
selleks vajab. Tegevust jätkub, sest taim vajab pidevat jälgimist
ja mõõtmiste tegemist. Paralleelselt tehakse ilmavaatlusi,
millega alustati juba eriolukorra alguses. Märkmete põhjal järelduste tegemine seisab veel ees.
2. klassi hakkajad tegelased on „raketiteaduse” lainel. Kes
meist ei teaks üht-teist Goldbergi masinast? Neil ongi nüüd
vaja üle vaadata kodused asjad ja kokku panna ahelreaktsiooni
seade. Loodetavasti hakkavad viisteist masinat ka tööle. Katsetamiseks on veel aega.
Fotografeerimise tõdedega tegeleb kolmas klass: teeb katseid, filmib ja koostab video. Teema on seotud loodusega.
Pisut samalaadne on 4. klassi ülesanne: fotode ja videote
põhjal saab valmis ülevaade aasta jooksul klassis toimunust.
Tegemisi on olnud palju ja ootame huitavat tagasivaadet.
5. ja 7. klassi ühistööna valmib liikumispäevik, mida illustreerivad muusikalised pildid loodusest. Projekt kannab kutsuvat pealkirja ”Lauluga metsa!”. Liikumispäevik on olnud kahe
kuu vältel võimalus oma kehalise kasvatuse tundide ülesandeid
fikseerida ja mõtestada, nüüd samm edasi ja kõik muusikasse.

Rebeca Kesas - Võnnu Keskkooli 1.klass

Liikumise lainel on 6. klass, kes võtab appi kirjanduse. Ott
Arderi teose „Liikumine” järgi seatakse luuleridadesse erinevad
harjutused ja tehakse seda luuletust esitades. Tulemust näeme
videos, mille valmimisele aitavad kaasa nii õpetajad kui pereliikmed. Pisut sarnane on 9. klassi noorte teema, kus ta leiab eesti
kirjandusest luuleread, mis tema üheksat kooliaastat kõige paremini iseloomustavad, kannab need ette koos liikumisega ning
jäädvustab video tarvis. Kõrgem klass on ise värsisread välja
mõelda – teha seda humoorikalt või sõbralikult tögaval moel.
Loodusvaldkonnas, kus on tegemist konkreetse veekoguga,
teeb vaatlusi 10. klass.
Erilised on 8. ja 11. klassi tegevused, kus püütakse võimalikult pidulikuks teha meie lõpetajatele tähtsad hetked. Eriti
puudutab see abituriente, kelle lõpupäev peab vaatamata piirangutele olema hiljem meenutamist väärt. Selle nimel tehakse
tõsist tööd.
Mõne aja pärast kajastuvad projektide lõpptulemused kodulehel kas pildigaleriis või videotes.
Ettevõtmised on erineva kaalu ja sisuga, nendes puudub ehk
tavaõppe pinge. Pigem panustame loomingulisse vabadusse,
liikumisse, koostöösse ja kevade tunnetamisse. Panustame
teadmisse, et seeläbi on hea olla terve. Kindel on see, et parimad
kogemused võtame kaasa uude õppeaastasse.
Reet Saksing
Võnnu Keskkooli huvijuht

Loodus pole meie laste jaoks ainult pildi tarkus
Roiu lasteaed sai sel kevadel PRIA koolikava kaasnevate
haridusmeetmete rahastusega uhke aiandusnurga. Projekti
kogumaksumus oli 3355,46 eurot, sellest omafinantseering
377,59 eurot.
Toetuse toel soetati taimekastid, seemned, marjaistikud,
istutamisvahendid, muld, puukooremultš, vihmavee kogumise
mahuti, aiakomposter, blender ja dehüdraator.
Aiandusnurga rajamisel lähtusime ringmajanduse põhimõttest mille kesksel kohal on loodusressursside jätkusuutlik
kasutamine.
Projekti eesmärk on tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja
toidusektorist ning mis peamine - ise näpud mulda pista. Näeme
kuidas taim kasvab seemnest, millist hoolt vajab ning lõpetuseks
naudime oma töövilju ja laseme hea maitsta.
Chris Serglov
Sillaotsa Kooli huvijuht
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Lasteaiad
suvel
avatud

Võnnu lastead Värvuke lõpupidu. Leptariinude rühm pesast välja lendamas. Foto - Ave Aviste

Sillaotsa Kooli lasteaia lõpupidu. Õnnelik Mürakarude rühm. Foto - Jane Võsso

Melliste-Algkool lasteaia lõpetas 11 last Mürakarude, Täpikeste, Pähklikeste ja Päikesejänkude
rühmadest. Foto - Triin Sooberg

Varasematel aastatel on
Kastre valla lasteaiad
juulis puhanud.
Sel aastal otsustas
vallavalitsus, et juulis
on kõigis Kastre valla
lasteaedades avatud
vähemalt üks valverühm.
Vajadusel avatakse
rohkem rühmasid.
Lapsevanemad, palun
teavitage oma rühma
õpetajaid lasteaiakoha
vajadusest perioodil
juuni-august. Seda infot
on vaja, et planeerida
personali hulka.
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Minuidee.ee
Kermo Nurmeoja, kes on Sillaotsa Kooli 8. klassi õpilane, jagas
oma kogemust Minuidee.ee veebilehe loomisega.
Kermo, mis on minuidee.ee?
See on loodud noorte endi poolt projekti „Magic in your hands“ raames. See
on uuenduslike noorsootöö mudelite
väljatöötamine ja rakendamine Kambja,
Kastre ja Põlva valla noortekeskustes.
Meie põhimissiooniks on luua lehekülg,
mis räägib noortele lihtsas keeles neljal
teemal: julgus, ideed, rahastus ja
kuidas korraldada üritust. Hetkel
tegeleme lehe turundamisega ning
artiklite täiendamisega. Projektis osaleb 22 noort, 5 noortekeskust ja seda
koordineerib MTÜ Õnnemaa. Lehekülg
on kõigile leitav aadressil minuidee.ee
Kuidas sa jõudsid selle projektini ja miks sa otsustasid osaleda?
Liitusin projektiga peale esimest
kohtumist. Olin korraldamas üht üritust ning otsisin rahastust – kohalik
noorsootöötaja soovitas mul liituda
selle projektiga, et korraldada noortele
üks kohtumine. Kui mulle oli lahti
seletatud, mis see täpsemalt on ja mida
kõike selle käigus tehakse – tuli kohe
idee, et võiksime teha nn rahastusabi
lehekülje noortele. Võimalused olid olemas selle tegemiseks ja nii see algaski.
Mida sa oled õppinud ja mis on
olnud kõige raskem?
Kõige rohkem olen õppinud oma
mõtete üksikasjalikult selgitamist teistele. Lisaks veebiarenduse poole pealt
olen õppinud palju rohkem tundma
veebiplatvorme ja nendes töötamist.

Kõige raskem on alustada ja leida
motivatsiooni selle tegemiseks – pidin
koostama 8 postitust. Kirjutasin midagi
igale poole ära, tekkis juba tunne, et on
alustatud. Siis oli lihtne edasi teha.
Miks peaksid noored sellistest
asjadest osa võtma?
Meie lehekülg on suunatud noortele ürituste korraldajatele. Kindlasti
on neid portaale veel, mis räägivad
ürituste korraldamisest, aga meil on
see kõik kokku koondatud – alustades
ideest, saada julgeks selle tegemisest,
leida rahastaja(d) ja lõpetades ürituse
toimumisest. Meil on lisatud ka palju
nippe ja omi kogemusi. Kõik projektis
osalenud noored korraldasid oma
noortekeskusega ürituse, mille käigus
said nad ise läbi kogeda selle, millest
nad rääkima hakkavad. Seega on kõiki
leheosi koostajate poolt juba kasutatud.
Kuidas oled seoses programmiga
enda meediapädevusi arendanud?
Olen hakanud palju kriitilisemalt
artikleid lugema ja huvituma erinevatest veebilahendustest (veebilehe üles
ehitamine, hooldamine jms). Loen igapäevaselt ka erinevaid tehnikaportaale,
sealt saab alati midagi uut ja põnevat
teada (nt Geenius ja TechRadar).
Kuidas noori rohkem panna
huvituma meediapädevuste arendamisest?
Igal inimesel on olemas mingisugune hobi – hobi saab alati tutvustada
teistele. Sa saad pidada nt ajaveebi selle
kohta. Kui Sa blogi teed, arendad oma
oskusi internetis toimetamisega, kommentaaride kriitilise lugemisega ja ka

Kermo Nurmeoja Priiuse Seltsimajas
GamingÖö´l kõnet pidamas.
Foto - Melani Alliksaar

ajaveebi tarkvara poolelt. Kindlasti on
suur roll ka koolitundides – kui õpetajad
kasutavad ja toovadki tundidesse sisse
erinevaid digilahendusi, õpivad noored
ka sellest. Iga aasta korraldatakse ka
KoodiTundi, kus tutvustatakse erinevaid programmeerimisaluseid ning
saab ka ise programmeerida. Kindlasti
väiksemaid huvitab robootika – kui
seda neile varakult tutvustad, siis neile
hakkabki meeldima sellega tegeleda.
Intervjueeris Teeviit sisuloome tiim
Teeviit.ee

Kaunis kodu 2020
Kutsume Kastre valla kodusid osalema Eesti Kodukaunistamise Ühenduse konkursil
„Eesti kaunis kodu 2020“.
Otsime tunnustamisele ilusaid, huvitavaid ja põnevaid
kodusid, ridaelamuid, tootmishooneid ja teisi kauneid objekte,
et saaksime tunnustada parimaid ja jagada avalikkusele head
eeskuju ning innustada omanikke korrastama ja haljastama
oma kinnistuid.
Ühte majapidamist võib esitada korduvalt, kuid mitte
enne viie aasta möödumist eelmisest tunnustusest (st tänavu
esitatud majapidamised võivad olla tunnustuse saanud mitte
hiljem kui 2014).
Konkurss toimub kolmes põhikategoorias
• tiheasustusega elamu (tiheasustuses ja väiksemal maa-alal
paiknevad kodud)
• maakodu (suuremal maa-alal paiknevad kodud koos õue-,
aia- ja peenramaaga)
• muu objekt (ridaelamu, väikene ühismaja, korterelamu,
tootmishoone, turismitalu, jms)
Väga loodame vallaelanike abile, sest meie ümber on nii
palju ilusaid kodusid ning ise me igale poole ei jõua. Esitage
oma naabreid, iseennast, sugulasi ja tuttavaid.

Ettepanekud ja osalemissoovid saada
26. juuniks 2020 - ulle.seire@kastre.ee
Ära unusta lisada omaniku nime/nimesid, aadressi ja kontaktandmeid.
Hindamiskomisjon tutvub kodudega juuli esimesel nädalal.
Ülle Seire, kultuuri- ja kogukonnaspetsialist
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Kastre vald
sotsiaalmeedias
Kastre vallal on ametlik sotsiaalmeediakonto
Facebookis. Lehte haldab Kastre Vallavalitsus.
Postitame olulisi teateid ja kajastame vallas toimuvat. Otsige üles „Kastre vald“ (Riigiasutus)
ja hakake jälgijaks. Nii jõuab info alati kiirelt
Teieni. Lehel on ligikaudu 2000 jälgijat.
Lisaks lehele on loodud Facebooki grupp
„Kastre vald“
Ootame ka sellega kõiki vallaelanikke liituma.
Grupi liikmetel on võimalus lugeda teiste poolt
koostatud postitusi ja ka ise postitusi teha.
Oodatud on:
• vallaga seonduv kasulik info, mured, rõõmud,
tähelepanekud
• vallas toimuvatest üritustest teavitamine
• info enda poolt pakutavate toodete ja teenuste
kohta
• kadunud-leitud teated
Grupis on ligi 1200 liiget.

Tartumaa
kultuurikorraldajate
kokkusaamine
27.mail võõrustasid Kastre Vallavalitsuse kultuurija kogukonnaspetsialist Ülle Seire ning kultuuri- ja
teabespetsialist Marko Kivisalu Tartumaa kultuurikorraldajaid. Tegus kohtumine leidis aset imekauni Age oru
nõlval. Esiti sai tehtud kosutav tiir matkarajal. Sellele
järgnes juba töine meeleolu. Tehti plaane seoses 2024.
aastaga, mil Tartu koos Lõuna-Eestiga kannab tiitlit
„Euroopa kultuuripealinn“. Asjade käigust rääkis Tartu
2024 Lõuna-Eesti koordinaator – Annela Laaneots.
Loomulikult ei jäänud arutelust välja ka praegune
olukord, kus suurem osa kultuuriüritusi on tühistatud
või edasi lükatud. Jagati kogemusi, mida ja kuidas keegi
hetkel teeb ning mis mõtted on suve teiseks pooleks, kui
loodetavasti üht-teist on juba lubatud.
Optimismi ja positiivsust jagas kõigile soe ja päikseline kevadpäev.
Marko Kivisalu
kultuuri- ja teabespetsialist

Raamatukogud on suvel
suletud järgmistel aegadel
Melliste raamatukogu: 22.06 - 30.06 ja 06.07 - 26.07

DISCGOLFI
PÄEV
VÕNNUS
TOIMUB DISCGOLFI PARGIS,
LASTEAIA KÕRVAL.
TUTVUME MÄNGU REEGLITEGA,
VARUSTUSEGA JA VISKETEHNIKATEGA.
MÄNGIME JA VÕISTLEME.
OSALEJATELE PAKUTAKSE PANNKOOKE.

14. JUUNIL KELL 1
Üritusel kehtivad distantsi ja hügieeni reeglid.
Rohkem infot FB: Võnnu Spordiklubi
Korraldavad: Tartu dis golfiklubi, Võnnu
Spordiklubi ja Naiskodukaitse
Toetab Kastre vald

Roiu raamatukogu: 13.07 - 31.07 ja 19. 08 - 01.09
Võõpste raamatukogu: 14.07 - 08.08
Võnnu raamatukogu: 6.07 - 02.08
Järvselja raamatukogu: 13.07 - 09.08
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Võnnu metsavendade pealik Evald Mikson
1941. aasta suvel oli Võnnu üks
Eestimaa kohtadest, kus metsavennad
avaldasid punavägedele relvastatud
vastupanu ja võtsid enne Saksa vägede
tulekut võimu enda kätte. Kastre-Võnnu
valla metsavendade juht oli mitmel
moel tuntust kogunud Evald Mikson.
Evald Hendriku poeg Mikson sündis
12. juulil 1910 Tartus. Lõpetas Hugo
Treffneri Gümnaasiumi ja politseikooli
kursused. Töötas politseis.
Asus 1934. aastal Tallinna, esialgu
välipolitsei-, 1936-1940 poliitilise
politsei ametnik. Linnalegendi järgi
oli Mikson üks neist, kes tappis 1937.
aastal vapside liidri Artur Sirgu visates
ta Luxemburgis hotellitoa aknast välja.
Mõnda aega oli riigivanem Konstantin
Pätsi ihukaitsja.
1930. aastatel oli Mikson tuntud
spordimees. Tartu Jalgpalliklubi asutajaid ja väravavaht, 1932-1934 Tartu
„Olümpia“ ja 1934-1940 Tallinna „Estonia“ väravavaht. 1934, 1935, 1936,
1937-1938 ja 1938-1939 tuli Eesti
meistriks jalgpallis. Aastatel 1934-1939
mängis seitse korda Eesti rahvusmeeskonna väravas. 1937. aastal tuli Tallinna
„Kaleviga“ Eesti meistriks jäähokis.
1940. aasta suvel pääses Mikson
vahistamisest ja varjas ennast sügisest
alates Võnnus metsatalus endise
leerivenna juures. 1940-1941 oli Mikson Võnnu metsavendade pealik ja
1941 juuli-august Omakaitse Võnnu
ringkonna staabiülem.
Alates sügisest 1941 töötas Evald
Mikson Tallinnas Julgeolekupolitseis.
Viis septembris-oktoobris läbi mõni
aeg varem vahistatud EKP Keskkomitee I sekretär Karl Säre ülekuulamisi.
Legendi järgi olevat ta meelitanud
parteisekretäri
koostööle
sellega,
et pakkus talle restoranist Du Nord
toodud kulinaarseid hõrgutisi ja häid
napse. Kuna Säre teadis sakslaste
tagalasse mahajäetud agentide nimesid, salakortereid, salatrükikodade
asukohti, kohtumispaiku, paroole jne,
tabati sakslaste poolt ja hukati enamik
Eestisse põrandaalusele tööle jäetud
punaagente.
Teod Saksa julgeolekupolitsei ametnikuna tegid Miksonist sõjakurjategija.
Tõenäoliselt Säre ülekuulamistega
seoses (jättis midagi olulist kompartei
rahadega seotut või mingi olulise
saladuse protokolli kirja panemata?)
vahistati Mikson 25. novembril 1941
standartenführer Martin Sandbergi
(hilisem Eesti Julgeolekupolitsei ja SD
juht) käsul sakslaste poolt ja istus ligi

kaks aastat Tallinna Patarei vanglas.
Vabanes vanglast septembris 1943.
Hiljem Saksa sõjaväeluure „Abwehr“
kaastööline.
Septembris 1944 põgenes Mikson
Rootsi, elas põgenikelaagris, hiljem
sõitis Panama lipu all oleval laevaga
„Rosita“ merd.
NSVL nõudis Rootsi võimudelt Miksoni, kui sõjakurjategija väljaandmist.
Rootslased võtsid ta vahi alla ja teda
ootas ees deporteerimine.
„Eesti Post“ 15. märts 1946: „Eestlasest sõjasüüdlane Rootsis. Stockholmi
raekohus on otsustanud üle kuulata
endise Eesti kodaniku Evald Miksoni
ühenduses tema tegevusega Eestis
1941-1944. Evald Mikson on Rootsis
interneeritud ühe välisriigi nõudel ja
tema kohta on tehtud väljasaatmisotsus.“
1998. aastal avaldas Rootsi ajakirjandus andmed, mille järgi „Rootsi
võimud ei kavatsenudki Miksonit
NSVL-le välja anda, vaid tal võimaldati
põgeneda Lõuna-Ameerikasse. Sellel
eesmärgil viidi ta Norra piirile, kust ta
sõitis laevaga Lõuna-Ameerikasse. Tee
peal aga juhtus õnnetus, laev hukkus
Islandi vetes, Mikson pääses Islandile ja
jäigi sinna elama.“
Islandil elas Mikson (siin oli tema
nimeks Edvald Hinriksson) 1946-1949
Akureyris ja 1949-1993 pealinnas
Reykjavikis, oli massöörisalongi pidaja
ja saunaomanik. Mikson propageeris
ja arendas Islandil korvpalli ning oli
jalgpalli- ja korvpallitreener.
Evald Mikson abiellus islandlanna
Sigrid Bjarnadottir’iga, kes oli endine
nimekas sportlane käsipallis ja kergejõustikus. Peres oli kolm last, pojad Atli
ja Johannes ning tütar Anna. Miksoni
pojad olid Euroopas kõrgelt hinnatud
jalgpalliprofessionaalid.
Johannes Edvaldsson (sünd. 1950)
mänginud FC Metz, Glasgow „Celtic“
(1977 ja 1979 Šotimaa meister, 1977
ja 1980 karikavõitja) jne. Mängis 34
mängu Islandi koondises ja lõi 2 väravat.
1973 ja 1974 oli Islandi parim jalgpallur
ja 1975 Islandi aasta sportlane.
Atli Edvaldsson (sünd. 1957)
mänginud Dortmund „Borussia“, Düsseldorfi „Fortuna“, Uerdingeni „Bayer“
jne, Bundesliigas 239 mängu ja 59 väravat. 1976-1991 Islandi koondises 70 (31
korda kapten) mängu ja 8 väravat. Aastatel 1996-1999 Islandi noortekoondise
ja 1999–2003 Islandi rahvusmeeskonna
peatreener.
Evald Miksoni elu Islandil oli kõike

muud kui rahulik.
Sõjaaja taak käis temaga kuni
surmani kaasas. 1950. aastate alguses
püüdis KGB teda amnestiat lubades
kodumaale tagasi meelitada. Kui see ei
õnnestunud, üritati Miksonit mitmesuguste Islandi ja läänemaailma ajakirjanduses ilmunud süüdistuste (omandas
sõja ajal vahistatute vara, kirjutas alla
hukkamisotsustele, saatis ilma süüta
inimesi koonduslaagrisse jne) abil
diskrediteerida. ENSV ajakirjanduses
tarvitati tema kohta epiteete „kiskja,
elajas, inimjätis, massimõrtsukas“ jne.
Lood Miksonist ilmusid Nõukogude
Eesti ajalehtedes 1960. aastate algusest
1980. aastate lõpuni.
Kuni oma surmani oli Evald Mikson
Simon Wiesenthali keskuse (juutide
poolt asutatud natsi sõjakurjategijate
jälitamise keskorganisatsioon peakorteriga Los Angeleses) sõjakurjategijate
nimekirjas. Keskuse andmetel oli
Mikson sõja ajal otseselt osa võtnud
vähemalt 30 juudi tapmisest ja aidanud
kaasa 150 juudi mõrvamisele.
1993. aasta augustis saatsid 85
Iisraeli parlamendisaadikut Islandi peaminister David Oddsonile petitsiooni,
milles nõuti Evald Miksoni kohtu alla
andmisi. Islandi valitsus keeldus Miksonit välja andmast. Iisraeli poolt Islandile
üleantud dokumendid (enamus saadud
Moskvast KGB käest) tõendasid ainult
seda, et Mikson oli andnud allkirja
kommunistlikus tegevuses kahtlustatud isikute vahistamiskäskudele.
Teisi süütõendeid tema vastu ei olnud.
Seega puudus alus Mikson ainuüksi
KGB toimikute põhjal sõjakurjategijaks
kuulutada.
Evald Mikson suri Reykjavikis 27.
detsembril 1993.
1999. aastal kutsuti President Lennart Meri poolt kokku Inimsusevastaste
Kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline Komisjon, mille esimees oli Soome
diplomaat Max Jakobson. Komisjoni
raporti järgi võib eestlasi nimetada
Teise maailmasõja ohvriteks, kuid see
ei õigustavat mitte kuidagi mõnede
eestlaste (komisjoni poolt avaldatud 12
sõjakurjategija seas oli ka Evald Miksoni nimi) poolt Saksa okupatsiooni ajal
toimepandud kuritegusid.
Rohkemat võib Evald Miksonist
ja tema eluteest lugeda Einar Sandeni
poolt kirjutanud raamatus „Tormi käest
Tulemaale“ 2004, Tallinn.
Taivo Kirm
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Mälumäng selleks korraks läbi

1. Esimene Eurovisioon peeti 1956. aastal
Šveitsis. Alates sellest aastast on see riik osalenud Eurovisioonil kõige enam kordi – 63.
Võitjaks on ta tulnud üksnes kahel korral:
1982 ja 2010.
2010.aasta võit oli ülekaalukas. Lena - Sattelite teenis 246 punkti, 2. koht 170. Mis
riigiga on tegemist?
2. Kus paiknevad inimkehas luud nimedega
alasi, jalus ja vasar?
3. Nimeta 2020.aasta 1.jaanuari seisuga kõige

populaarsem mehe- ja naisenimi Eestis.
4. Teatavasti mõõdetakse tänapäeval majade
suurust ruutmeetrites. Vanas-Roomas oli
see aga hoopis teisiti. Mille järgi mõõdeti
seal majade suurust?
5. Suurema osa maailma varasemast elukorraldusest ja majandusest segi paisanud haigust - COVID-19 - põhjustab koroonaviirus.
Mis haigus on maailmas kõige rohkem surmasid põhjustanud? Seda haigust põhjustavad kaks viirust: Variola major ja Variola
minor. Tekkis India põllumajanduslikes
kogukondades umbes 11 000 aastat tagasi.
20.sajandil üks peamisi surmapõhjuseid ohvreid ca 300 miljonit.
6. Eelmise aasta 9.märtsil oli tema 60. juubel. Ta on pidanud väga palju ameteid, sealhulgas olnud teleajakirjanik, suusasportlane
ja kuuel korral kandideerinud presidendiks.
Talle on kostüüme kavandanud paljud maailmakuulsad moe-disainerid. Kellest on jutt?
7. Maailmas on kaks kõige enam loetud/
kirjutatud inglise keelset lauset. Nendest
kahest väga laialdaselt levinud lausest üks
on “I Love You”. Nimeta teine kolme-sõnaline lause.

8. Millega on spordiajaloos tuntud Mihhail
Potapovitš Toptõgin?
9. Ta on sündinud 1944. aasta 1. juunil
Leningradis. 2006/2007. aastavahetusel sai ta
hakkama ebatavalise teoga, esinedes korraga
kõigis kolmes suures eestikeelses telekanalis:
Eesti Televisioonis otsesaates, TV3 saates
“Hoia ja keela!” ning Kanal 2 aastalõpugalal. Ta
on pikima staažiga saatejuht Eestis. Kes?

Marko Kivisalu
kultuuri- ja teabespetsialist
Vastused:
1. Saksamaa
2. Need on inimese väikseimad luud ja
paiknevad kõrvas.
3. Aleksandr ja Olga
4. Katusekivide arvu järgi
5. Rõuged
6. Barbie
7. Made in China
8. See on Moskva olümpiamängude maskoti - karupoeg Miša - õige nimi
9. Reet Linna

25. maikuu õhtul said mälumängurid
kokku kaunil Lääniste linnamäel, et veel
pisut ajusid ragistada ja hooaeg kokku
võtta. Pingelises heitluses tuli kogu sarja
võitjaks võistkond „Kohe näha et vanad
sõbrad.“ Teisele kohale platseerusid
„Külakeenjused“ ja auväärse kolmanda
koha võttis „Aplaus.“ Lisaks esikolmikule
osalesid mälumängus veel järgmised
võistkonnad: Soorebased, Mäksa, Tudengid, Üks Beebi ja Ülenurme. Tänud kõigile osalejatele, küsimuste koostajatele ja
toetajatele. Uuesti kohtume sügisel.
Lehelugejale
nuputamiseks
mõned küsimused viimasest voorust:

Võnnu karikas
Vahetult enne koroona-kriisi jõudis Võnnus õnnelikult lõpule väga pikaajalise traditsiooniga korvpalliturniiri - Võnnu karikas - tänavune hooaeg. Juba teist
aastat järjest õnnestus tiitel võita Sarakuste Palliklubil.
Oleme seda üritanud juba palju aastaid, sest ka
Sarakuste Palliklubil on pikk ajalugu. Paraku ei ole
see lihtne, sest konkurents on läbi aegade olnud väga
tugev. Viimaste aastate jooksul on aga meie meeskonnale peale kasvanud uus põlvkond ja eriti just nende
toel oleme saanud uue hingamise. Tagajärjeks on
tulemus, mille üle saab ainult heameelt tunda. Siinkohal tahangi tänada oma meeskonna kaaslasi: (pildil
vasakult) Alar Aviste, Märt Kilgi, Sven Kask, Toomas
Pärtin, Margus Kasepalu, Erkki Pärtin, Jaanus Aviste,
Rein Kilgi.
Pildilt puuduvad, aga tänusõnad ka neile: Peep
Kilgi, Kaivo Kaljuvee, Viljar Sootla ja Rein Lehtla.
Tänan ka turniiri peakorraldajat Roman Noormetsa ja kõiki tema abilisi. Mis muud, kui uuel hooajal
jälle hooga edasi.
Aivo Piirsoo

Sarakuste Palliklubi - Foto - Hanna-Lii Piirsoo
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Lipupäevad juuni
14. juuni – leinapäev
Leinapäeval meenutatakse okupatsioonivõimude poolt represseeritud ja okupatsioonivõimude tegevuse läbi hukkunud
isikuid.
23. juuni – võidupüha
Võidupüha märgib Eesti kaitsejõudude valmisolekut asuda
taas kaitsma Eesti iseseisvust.
24. juuni – jaanipäev
Jaanipäev on ürgne eestlaste pidupäev. Jaanipäev on kultuuriline side põhjala ja muinas-eestlusega. Jaanipäev tähistab
suvist pööripäeva, mil päike, soojus ja valgus on saavutanud
suurima võidu külma ja pimeduse üle. Jaanipäeva ja -ööd
tähistavad kõik põhjarahvad. Aasta kõige pikema päeva ja
lühema ööga olid seotud oma maagilised tavad ja kombed.
Üks levinumaid toiminguid on läbi aegade olnud jaaniööl
tuletegemine ja tule ümber pidutsemine.

KASTRE VALD

Sünnid:

MARILIIS TAMMOJA 01.05.2020
LARS ÖGLÜ 07.05.2020
ALEKS KARRO 08.05.2020
BIANCA KAJAK 11.05.2020
ARTUR AVASTU 19.05.2020

SURNUAIAPÜHAD
AHJA KALMISTUL 24. juuni kell 13:00
AHUNAPALU (PERAVALLA) KALMISTUL 28. juuni kell 13:00
VÕNNU VANAL KALMISTUL 5. juuli kell 13:00
järgneb armulaud Võnnu kirikus
VÕNNU UUEL KALMISTUL 19. juuli kell 13:00
järgneb armulaud Võnnu kirikus
Lisainfo: Võnnu kogudus 749 2322,
õp Urmas Paju 52 93 100

Tuigo kalmistul

20. juunil kell 11.00
Info: 7 341 111, tartu.maarja@eelk.ee
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.

Mälestame
MILLI SALUOKS 04.05.1939 – 09.05.2020
GUNNAR KÖÖRNA 10.06.1958 – 26.05.2020
GUNNAR KIRS 08.06.1931 – 27.05.2020

