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Aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlivõidust
Aasta eest kõlas kultuuriministeeriumi saalis võimas „Hurraa!“, kui
Tartu koos Lõuna-Eestiga võitis 2024
aastaks Euroopa kultuuripealinna tiitli.
Nüüd on võidurõõmust aasta möödas,
kultuuripealinna meeskond on pidanud Tartu 2024 valdades ja linnades
sisukaid kohtumisi ja hea meel on
tõdeda, et lõunaeestlased saavad väga
hästi aru, millise unikaalse, kultuurist
kantud arengu võimaluse, kultuuripealinna tiitel Lõuna-Eestisse toob.
Juba 2018 aasta jaanuaris otsustasid Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid,
et Euroopa kultuuripealinna tiitlile
kandideeritakse koos – Tartu koos
Lõuna-Eesti omavalitsustega ning 29.
aprillil möödunud aastal sõlmiti selle
kinnituseks Eesti kõrgeimas tipus,
Suure Munamäe tornis, ka hea tahte
koostöölepe. Peale tiitlivõitu möödunud aasta augustis on valmistanud
ette koostöölepingut ja seatud samme
kultuuripealinna elluviimiseks Lõuna-Eestis.
Mis on Euroopa kultuuripealinn?
Euroopa
kultuuripealinn
on
Euroopa suurim kultuurisündmus ja
kõige hinnatum kultuuri- ja kogukonnaprojekt. Selle sihiks on innustada
Euroopa linnu ja piirkondi kultuurist
kantud arengule. Fookuses on kultuur
kõige laiemas mõttes (kunst, teater,
muusika, sport, haridus, teadus,
sotsiaalvaldkond, keskkond). Finaalis
võistlesid tiitli eest Tartu koos LõunaEestiga ja Narva koos Ida-Virumaaga.
Võitlus on pingeline seetõttu, et
Euroopa kultuuripealinna tiitel annab
piirkonna loomeinimestele ainult
üks kord elus võimaliku võimaluse
korraldada Euroopa suurimat kultuurisündmust oma kodukohas, samuti
toob see piirkonnale tähelepanu nii
siseriiklikult kui välisriikidest ja sellest

08.09 otsustas Kastre Vallavolikogu sõlmida koostöölepingu Euroopa kultuuripealinn Tartu
2024 tegevuste rahastamiseks

tulenevalt ka majanduslikku tulu –
seda nii investeeringute näol piirkonda
kui läbi kultuuripealinna külastama
tulevate sise-ja välisturistide.
Tartu koos Lõuna-Eestiga võitis
Euroopa kultuuripealinna tiitli
“Arts of Survival” ehk “Ellujäämise
kunstide” kontseptsiooniga.
Ellujäämise Kunstid kõnelevad
inimmõjust kasvavale kliimakriisile,
teravnenud ühiskondlikest pingetest ja
vaimse tervise probleemidest, väiksemate linnade ja maakogukondade võitlusest püsimise ja uuenemise nimel.
Ellujäämise Kunstid on Tartu ja
Lõuna-Eesti tulevikunägemus, mis
väärtustab senisest enam loodust
inimsuses, inimsust kunstides, kunste
Euroopas ja Euroopat maailmas.
Euroopa Liidu suurima kultuurisündmuse ettevalmistamiseks ja piirkonna arengu vankri ette seadmiseks
asutati mullu detsembris sihtasutus
Tartu 2024. Käesoleva aasta suve hakul,
nii kui koroona-piirangud lõdvenesid ja
lubasid, on Tartu 2024 tiim kohtunud
erinevate Lõuna-Eesti omavalitsuste

volikogude ja komisjonidega, et arutada tulevasi koostööpõhimõtteid.
Huvi kultuuripealinna vastu on suur.
Saadakse aru, kui suure kultuurist
kantud arenguvõimaluse tiitlivõit on
Lõuna-Eestile toonud. Järjest enam
saavad aja edenedes kultuuripealinna
panustama hakata omavalitsuste
kultuurijuhid ning avalike suhete ja
turunduse eestvedajad. Selleks, et
kultuuripealinna ettevalmistused käiksid ühte sammu, on iga Lõuna-Eesti
omavalitsus otsustanud, kes on valla
või linna kontaktisik Tartu 2024 meeskonnaga side pidamiseks.
Ühel hetkel on Lõuna-Eesti
Euroopa keskmes ja sellest hetkest
peab maksimumi võtma. Muidugi toob
see kaasa palju turiste, mis toob lisatulu majandusele. Kui antakse endast
parim, siis saab olema maagiline aasta.
See võimalus on üks kord elus.
Annela Laaneots
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024
Lõuna-Eesti koordinaator
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Vallavalitsuse istungitel
05.08

- sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
- olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
- väikehanke „Melliste Algkool-Lasteaed
väikese saali remonttööd“ korraldamine
- Jõe maaüksusel päikeseelektrijaama
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- ehituslubade andmine (Mäletjärve
külas, Ööbiku; Aruaia külas, Kaselaane)
- kasutuslubade andmine (Igevere külas,
Külmakoha; Melliste külas, Koplilaane)
- arutelud ja info („Balti Keti Velotuur 2.
etapp“ ja „V Ülenurme Rattapäev“)
07.08
- vaide lahendamine ja vaideotsuse tegemine (hajaasustuse programm)
13.08
- täisealisele isikule hooldaja määramisest keeldumine
- puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramine
- Padriku maaüksusele abihoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- ehituslubade andmine (Haaslava külas,
Saare tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ja Nurme tee 15;
Unikülas, Tullokodu)
- kasutuslubade andmine (Tammevaldma külas, Agrokeskuse vkt 4; Haaslava
külas, Lageda)
- raha eraldamine ühekordseks toetuseks
(Mäksa Maanaiste selts)
- väikehanke „Terikeste külas Aru tee
remonttööde projekteerimine“ korraldamine
- arutelud ja informatsioon
19.08
vähempakkumiste
tulemuste
kinnitamine (sots. transport)
- sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine
- hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine
- olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (Kurista
küla, Jõeääre)
- Kase vkt 6 maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- Tamme maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- ehituslubade andmine (Tammevaldma
külas, Mällo; Veskimäe külas, Pootsmani;
Sarakuste kükas, Kutuveere)
- kasutusloa andmine (Haaslava külas,
Lageda tee 1)
- Kurista külas asuva Vaino katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside
ja sihtotstarvete määramine

- Kurista külas asuva Piirimaa katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside
ja sihtotstarvete määramine
- Tõõraste külas asuva Kriisa
katastriüksuse jagamisel kohanimede, kohaaadresside ja sihtotstarvete määramine
- Ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramine (Koke külas, Lepa)
- Kurepalu külas asuva Anna katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
- katastriüksuse sihtotstarbe määramine
(Päkste külas, Lepa)
- riigihanke „Vooremäe tervisespordikeskuse teenindushoone projekteerimine“
korraldamine
- väikehanke „Melliste Lasteaed-Algkool
väikese saali remonttööd“ tulemuste
kinnitamine
- väikehanke „Terikeste külas Aru tee
remonttööde projekteerimine“ tulemuste
kinnitamine
- info ja arutelud (Karuputke tõrjest
Kastre vallas)
26.08
- ehituslubade andmine (Mäletjärve
küla, Kulbi; Kannu küla, Mihkli; Melliste
küla, Tartu mnt 8).
- kasutuslubade andmine (Võruküla,
Sepa; Haaslava küla, Männi tee 23; Võnnu
alevik; Võnnu alevik, Tiigi tee 1)
- Tööstuse tee 10 maaüksusel päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks
projekteerimistingimuste kinnitamine
- Kastre Vallavalitsuse 22.06.2020 korralduse nr 384 „Hajaasustuse programmi
taotluste mitterahuldamine “ osaline muutmine
- Kastre Vallavalitsuse 22.06.2020 korralduse nr 385 „Hajaasustuse programmi
taotluste rahuldamine“ ja selle lisa 1 osaline
muutmine
- Koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu
rahastamine
28.08
- Haaslava külas asuvate Pihlaka tee 34 ja
Pihlaka tee 36 katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine
- Sillaotsa Kooli lasteaia osa ja Melliste
Algkool-Lasteaia lasteaia osa lahtiolekuaegade muutmine
03.09
- sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine
- sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest (3)
- sõidukulude hüvitamine (2)
- hooldaja määramise ja hooldajatoetuse
maksmise lõpetamine
- olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (Saare,
Lääniste)
- olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (Ringi tee

3, Võnnu)
- olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (Lääne,
Lääniste)
- hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine
- ehituslubade andmine (Kaagvere külas,
Hangonurme; Haaslava külas, Laane tee 4;
Kõivukülas, Väike-Aaviku; Võnnu alevik,
Karja tee 20)
- kasutuslubade andmine (Haaslava
külas, Papli tee 14 ja Pajusalu tee 17; Kaagvere külas, Staadioni)
- Igevere külas asuva Väike-Ignatsi
katastriüksuse jagamisel kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- ehitisele teenindusmaa ja sihtotstarbe
määramine (Tarekese vkt 43, Kriimani küla)
- ehitisele teenindusmaa ja sihtotstarbe
määramine (Masti, Koke küla)
- Kastre Vallavalitsuse 06.12.2017.a
korralduse nr 60 „Nõustumine riigimaale
hoonestusõiguse seadmisega“ tühistamine ja
haldusemenetluse uuendamine
- volikogu eelnõude heakskiitmine
- info ja arutelud (Johannes Loost 90;
jõuluvalgustus)
10.09
- avalduse rahuldamata jätmine (sots)
- koolitranspordi korraldamine (10)
- sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest (2)
- koduteenuste osutamise lepingu lõpetamine (2)
- koduteenuste osutamine
- päevahoiuteenusele suunamine (3)
- projektis „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“ osalemise kinnitamine
- hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Tamme, Tigase küla)
- hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Otsa, Hammaste)
- olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (Kooli tee
5, Võnnu)
- Ala-Kolli maaüksusele päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- Rehemäe maaüksusel elamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- Kriisa maaüksusele abihoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- ehituslubade andmine (Rõka külas,
Semmi; Kastre külas, Jõe; Haaslava külas,
Pajuvitsa tee 10)
- kasutuslubade andmine (Haaslava
külas, Männi; Mõra külas, Jugari)
- Roiu alevikus asuva Männiku katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- isikliku kasutusõiguse seadmine Mõra
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september 2020
külas Sinilinnu vkt 7 (18501:002:0045)
kinnisasjale
- isikliku kasutusõiguse seadmine Mõra
külas Sinilinnu vkt 8 (18501:002:0008)
kinnisasjale
- riigihanke „Kastre valla kohalike teede,

tänavate ja parklate talvine hooldus perioodil
2020-2023.aasta“ korraldamine
- tegevustoetuse mittemaksmine
- vabaühenduste nimekirja, kellega sõlmitakse sündmuse- ja tegevustoetuse leping,
kinnitamine

- info ja arutelud (ohtlike jäätmete ring;
maailmakoristuspäeval osalemine)
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Kastre Vallavolikogu 08.09.2020 istungil
- otsustati sõlmida koostöölepingu
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 tegevuste rahastamiseks. 29. aprillil 2019.a.
sõlmisid Tartu linn ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsust lepingu koostöö tegemiseks Tartu
linna kandideerimisel 2024.a. Euroopa
kultuuripealinnaks ning kultuuripealinna
programmi elluviimiseks tiitli võitmisel.
Ülal nimetatud koostöölepinguga lubas
Tartu linn kaasata omavalitsusi programmi
elluviimisse.
- võeti vastu Kastre valla 2020. aasta I
lisaeelarve järgmiselt: põhitegevuse tulud
262 826 eurot; põhitegevuse kulud 261
448 eurot; investeerimistegevus -801
378 eurot; finantseerimistegevus 800
000 eurot. Lisaeelarvega on võimalik
täpsemalt tutvuda valla veebilehel ja
dokumendiregistris.
- tunnistati osaliselt kehtetuks Haaslava
Vallavolikogu 10.08.2000.a. otsus nr 31 „
Vaba põllumajandus- või metsamaa erasta-

mise taotlejate nimekirja kinnitamine. Suulise enampakkumise korraldamise otsustamine“. Otsus tunnistati kehtetuks maatüki
nr 45 osas (otsuse lisa 1- jrk 45, omandiosa
suurus 1/1, asukoht Aadami küla, pindala
60,80 ha, põllumajandustootja OÜ SAAGE
MAA 10452186).
- anti luba kinnisasja omandamiseks
Oksa Marjamaa talu OÜ-le (registrikood
16015908, aadress Tartu maakond, Kastre
vald, Igevere küla Marjamaa/1)
- otsustati Kastre valla omandis olev
kinnistu (registriosa number 17179950)
koormamine isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks aadressil Haaslava
küla, Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36 tehnorajatise püstitamiseks (liitumisühendus)
- otsustati seada sundvaldus Elektrilevi
OÜ kasuks aadressil Pargi tee 1, Võnnu
alevik
- otsustati garanteerida Kastre valla
2021. aasta eelarvest 50 %-lise omafinant-

Patarei- ja akujäätmed
Septembrikuus pöörame tähelepanu patarei- ja akujäätmetele.
Patarei - ja akujäätmed võivad
vale käitlemise korral põhjustada
kahju nii inimeste tervisele kui ka
keskkonnale. Seetõttu tuleb neid
koguda teistest jäätmetest eraldi
ning viia nende kogumiseks ette
nähtud kogumiskastidesse või
jäätmejaamadesse. Kui patarei- või
akujäätmed ei viida õigesse kogumiskohta, siis võivad mürgised
ained sattuda õhku, pinnasesse ja
vette ning sealt edasi põhjustada
tervisehädasid nii inimestele kui
ka loomadele. Lisaks on liitiumit
sisaldavatel patareidel oht niiskes
keskkonnas ilma kõrvalise abita
süttida. Just seetõttu tuleb sellised jäätmed teistest eraldi koguda.
Alates 26. septembrist 2008
peavad kõik akude ja patareide
tootjad varustama oma tooteid
turustavad kauplused ja muud
müügikohad kogumismahuti(te)
ga, kuhu tarbijad saavad kasutatud
patareisid ja akusid üle anda. Patareide ja akujäätmete tagastamine

on tasuta, ka ei pea samasugust
uut kaupa asemele ostma.
Kastre vallas on võimalik patarei- ja akujäätmeid viia Roiu tankla
juures asuvasse kogumispunkti.
Lisaks on võimalik kasutatud
patareisid ja akusid tasuta üle
anda Tartu linnas Jaama tn 72C
asuvasse jäätmejaama või viia
Lõuna-Eestis asuvasse ohtlike
jäätmete käitluskeskusesse Epler
ja Lorenz AS (Ravila tn 75a).
Samuti saab kasutatud patareisid
ja akusid üle anda Tartu linnas
ja Kastre vallas tegutsevatesse
vastavaid tooteid müüvatesse
kauplustesse.
Kastre vallas asuvad patareide
kogumiskastid
järgnevates
kohtades:
Melliste kaupluses
Roiu kaupluses
Võnnu kaupluses
Kurepalus asuvas vallamajas
Roiu tanklas
Karen Katri Voll
keskkonnaspetsialist

seeringu summas 125 000 eurot (projekti
kogumaksumus 250 000 eurot) tasumine
seoses Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus esitatud projekti taotluse nr
2014-2020.6.02.20-0491 „Melliste uue
kaugküttepiirkonna rajamine“ elluviimiseks
- otsustati lubada Kastre Vallavalisusel
korraldada riigihange „Kastre valla kohalike teede, tänavate ja parklate talvine hooldus“ pikkusega 3 aastat, hanke kestvusega
01.11.2020 – 30.04.2023. a.
- otsustati alates 25.09.2020 vabastada
Kastre Vallavalitsuse liige Eve Jaanus omal
soovil Kastre Vallavalitsuse liikme kohustustest
- otsustati kinnitada Kastre Vallavalitsuse liikmeks alates 25.09.2020 vallavalitsuse finantsjuht Kai Pruuli
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Sihtasutus Hooldekodu Härmalõng
otsib hooldustöötajat
SA Hooldekodu Härmalõng on ööpäevaringselt toimiv üldhooldekodu, kus osutatakse hoolekandeteenuseid sotsiaalselt mittetoimetulevatele
eakatele ja puuetega inimestele. Hooldekodu
Härmalõng tegevuse peaeesmärk on tagada
hooldekodus viibivatele inimestele nende eale ja
tervislikule seisundile vastav hooldamine, toetades nende iseseisvat toimetulekut, kindlustades
nende auväärse kohtlemise ning tagades enesemääramisõiguse.
Otsime hooldustöötajat
Tööülesanded
Klientide hooldamine ja juhendamine, klientide
abistamine hügieenitoimingute teostamisel ja
söömisel.
Töökoha andmed
Tartu maakond, Kastre vald, Kastre küla,
Mõisahäärberi
Töötasu (bruto)
750-900 EUR
Tööaeg: täistööaeg, vahetustega töö
Kandideerimise tähtaeg on 27. september 2020.
Kontakt
Meili Heero – 58874211
meili.heero@harmalong.ee
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Detailplaneeringud
Kastre
Vallavalitsus
otsustas
19.augusti 2020 korraldusega nr 453
algatada Kurepalu külas asuva Anna
katastriüksuse
detailplaneeringu.
Planeeringualaks on Anna katastriüksus (katastritunnus 18501:001:0704,
pindala on 2751 m2 ja sihtotstarve 100%
elamumaa,
registrikood
1511904).
Ehitisregistri
andmetel
paikneb
katastriüksusel kolm hoonet, elamu
(ehitisregistri kood 104002662, ehitisealune pind 66 m2, ehitise seisundkasutusel), saun (ehitisregistri kood
104002663, ehitisealune pind 18 m2,
ehitise seisund- kasutusel) ja elamu (ehitisregistri kood 120191715, ehitisealune
pind 69 m2, ehitise seisund- ehitusluba
antud (05.01.2000)). Detailplaneeringu
eesmärgiks on ehitusõiguse määramine
ridaelamu või kaksikelamute ehitamiseks
ning tehnovõrkude ja juurdepääsuteede
lahendamine. Planeeritava ala pindala
on 2751 m2. 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 ning
ridaelamu või korruselamu ehitamisel.
Anna katastriüksus jääb üldplaneeringus
elamumaa maa-alale. Detailplaneeringu
algatamine ei ole vastuolus Haaslava
valla üldplaneeringuga.
Kastre Vallavalitsus võttis 28. augusti

2020 korraldusega nr 464 vastu ja suunas
avalikule väljapanekule Haaslava külas
asuva Pihlaka tee 34 ja Pihlaka tee 36
katastriüksuste detailplaneeringu.
Planeeritava ala moodustavad katastriüksused Pihlaka tee 34 (katastritunnus
29101:001:0507, sihtotstarve elamumaa
100%, pindala 1360 m2, registrikood
17179950) ja Pihlaka tee 36 (katastritunnus 29101:001:0508, sihtostarve
tootmismaa 100%, pindala 10807 m2,
registrikood 17179950). Katastriüksuste
omanik on Kastre vald. Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone,
seda teenindava taristu, tehnovõrkude
lahendamine, liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Planeeritava ala
pindala kokku on 12167 m2. Planeeritaval alal kehtib Haaslava Vallavalitsuse
6. detsembri 2007. a korraldusega nr
282 kehtestatud Savipaju, Lilu, Peetsu,
Uue-Nõmme, Nõmmeveere, Nõmmiku,
Nõmmevälja, Nõmmepõllu, Toominga
tee 1 ning Paju tee 1 ja 2 maaüksuste
detailplaneering. Planeerimisseaduse §
140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama
planeeringuala hõlmav detailplaneering,
lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud
nõuetest. Planeerimisseaduse § 140
lõike 8 kohaselt muutub uue detailplaneeringu
kehtestamisega
sama
planeeringuala kohta varem kehtestatud
detailplaneering kehtetuks. Detailplaneering ei ole vastuolus Haaslava valla
üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu
kohaselt moodustatakse 1 sotsiaalmaa

krunt (ühiskondlike ehitiste maa), millele rajatakse lasteaed ja seda teenindav
taristu. Hoonete suurim lubatud ehi
usalune pindala 2700 m2 ning hoonete
suurim lubatud arv on 7 (1 peahoone ja 6
kuni 20 m2 ehitisaluse pinnaga hoonet),
hoonete lubatud maksimaalne kõrgus
on 8,5 m ja lubatud katusekalle 5-35o,
lubatud korruselisus on 2. Krundi piirile
on planeeritud aed, mille maksimaalne
kõrgus on 1,5 m. Krundi veevarustus on
lahendatud ühisveevärgi torustiku baasil
ja reovesi on ette nähtud juhtida ühiskanalisatsioonitorustikku. Soojavarustus
on lahendatud gaasikatlaga.
Detailplaneeringu
avalik
väljapanek toimub 17. september - 01.
oktoober 2020. Detailplaneeringuga
on võimalik tutvuda Kastre Vallavalitsuses
tööpäevadel
kohapeal
(Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald)
ja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku
jooksul on igal isikul õigus avaldada
detailplaneeringu
kohta
arvamust.
Planeeringu menetlemisega seotud
materjalid on kättesaadavad valla
veebilehel kaardirakenduses EVALD
alates 17.09.2020. Arvamuse saab
esitada kirjalikult Kastre Vallavalitsuse
aadressil Vallamaja, Kurepalu küla,
62113 Kastre vald või e-posti aadressil
vald@kastre.ee kuni 01. oktoober 2020.
Detailplaneeringu
avaliku
väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
7. oktoober 2020 algusega kell 16.00
Kastre Vallavalitsuses.
Kati Kala, maaspetsialist

SW Energia alustas Võnnus kaugküttetorustiku rekonstrueerimist
SW Energia alustas augustis Võnnus
soojatorustiku kaasajastamist. Mahuka
projekti eesmärgiks on kohaliku
kaugküttevõrgu
energiatõhusamaks
ja töökindlamaks muutmine ning
trassikadude vähenemine. Ehitustööde
tulemusena vahetatakse välja ca 1000m
ulatuses vananenud torustikku.
Eelmise aasta (2019.a.) suvel valmis
Võnnus uus täisautomaatne hakkepuidukatlamaja, mis on keskkonnasõbralik
ning toodab soojust taastuvenergiast
- hakkepuidust. Võnnu kaugküttesüsteemi on tunnustatud ka „Tõhus
Kaugküte“ märgisega, mis tõendab
kaugküttesüsteemi tõhusust ja taastuvenergia kasutust edastatavas soojuses.
Nüüd, mil kaugküttetorustiku ehitustööd on hooga käimas, saame lubada,
et eeloleval kütteperioodil on Võnnu

kaugküttevõrgus veelgi parem varustuskindlus ning vähenevad trassikaod.
Kaugküttevõrguga liitub ka hooldekodu
Härmalõng.
Vana ja halvas seisukorras olnud
soojustorustiku lõik asendatakse uue
eelisoleeritud torustikuga. Torustike
rekonstrueerimistööd tähendavad enamasti seda, et vana torustik kaevatakse
mingi lõigu ulatuses lahti ning seejärel
tuleb see demonteerida. Seejärel saab
alustada uue eelisoleeritud torustiku
paigaldamist. SW Energia on siiani
suutnud kõikides piirkondades teostada
töid selliselt, et pikaajalisi soojusseisakuid ei toimu. Tööde käigus kahjustada
saanud haljastus ja asfaltteed taastatakse pärast ehitustööde lõppu.
Projekti
kogumaksumuseks
on üle 270 000 euro, millest

ca 50% (130 000eurot) tuleb
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt
(KIK) ja ülejäänu investeerib SW
Energia. Trassi ehitustöid teostab Mertix OÜ.
Vabandame ja loodame kohalike
elanike mõistvale suhtumisele ebameeldivuste osas, mida küttetorustiku ehitustööd põhjustada võivad. Ehitustööde
tulemusena muutub Võnnu kaugküttevõrk veelgi efektiivsemaks.
SW Energia on 1999.aastal asutatud
Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis
varustab soojusenergiaga 52 kaugküttepiirkonda ning haldab rohkem kui 260
katlamaja üle Eesti.
Juri Frorip
SW Energia projektijuht
juri.frorip@swenergia.ee
553 4066
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Tartumaa Loometalgud - #tartumaine ideede kiirendi
23-24. oktoobril 2020 toimuvad Tartumaal Nõo põhikoolis Tartumaa Loometalgud. See on on häkatoni stiilis
nädalavahetus, mis põhineb võrumaalaste Vunki mano!
meetodil.
Loometalgutel saab osaleda igaüks, et kaasa mõelda laiemalt
maakonna või siis kodupaiga elu edendavate uudsete teenuste
arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Loometalgutel saab kokku kodanike kogemus, ettevõtjate realistlikus,
ekspertide pädevus ja ametnike vastutus. Kogu üritus lähtub
mõtteviisist, et igaüks saab käivitada muutuseid, mida
ühiselt ellu viia. Koosloome, kus probleemide lahendamisse on
kaasatud kõik seotud osapooled, seal hulgas ka sihtgrupp, aitab
jõuda paremini toimivate lahendusteni.
Kui sul on mõte, idee või mure, mida soovid reaalsete lahendusteni viia, siis esmalt esita see Tartumaa Loometalgute kodulehel www.vunkimano.ee. Lahendusi otsivaid probleeme saab
esitada kuni 25. september.
Kui sul endal ei ole konkreetset mõtet aga soovid, kuid
soovid panustada kellegi teise ideesse, siis peale 25. septembrit
on teemad avatud meeskonna liikmetele registreerimiseks.
Ideed, mille taha on koondunud meeskonnad, saavad juba
oktoobris startida ühiselt lahenduste leidmise suunas.
Iga idee lahenduse juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et
arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed,

vähemused jne. Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole
see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi,
mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda.
Igaühe panus on hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes
jõuame kestvate tulemusteni.
Loometalguid korraldavad Tartumaa Omavalitsuste Liit koostöös Võrumaa Arenduskeskuse, Tartu Loomemajanduskeskuse,
Tartu Ärinõuandla ja SA-ga Tartumaa Turism.
Loometalgutest saab rohkem lugeda Tartumaa Loometalgute
kodulehel www.vunkimano.ee

Minu aasta KIHKO-ga
Minu esimene mälestus seoses KIHKO-ga on veel enne
seda, kui mind dirigendiks paluti. On üsna tavaline, et koori
ette kutsutakse aeg-ajalt sellega mitteseotud muusikainimesi,
et kuulata-vaadata, avaldada arvamust, jagada oma paremaid
kogemusi-praktikaid ning kokkuvõtvalt aitab see koori arengule
kaasa. Nii sain võimaluse koos kolleeg Liisa Rahusooga teha veidike kooritööd meestele lühihääleseade ja pisikese ühisproovi
näol. Juba sel hetkel tundus koosseis üsna põnev ja huvitav.
Kuna uueks hooajaks 2019/20 oli vajadus uue dirigendi järele,
võttis minuga ühendust koorivanem Villu Lepikov, kes laulis sel
hetkel lisaks Võnnu koorile ka segakooris Rõõmusõõm, mille
dirigent olen olnud tänaseks 6 aastat. Olin tegelikult üsna suure
dilemma ees, sest olen mitmete kooride dirigent ja lisaks veel
igapäevaselt õpetajatööl Lähte Ühisgümnaasiumis. Seega, ajaga
just üleliia priisata ei ole. Küll aga tundus see võimalus mulle
huvipakkuv, sest mulle siiralt meeldib näha koori arengut ning
sellele kaasa aidata. Algne huvi oli kooril see, et aitaksin ära teha
sünnipäeva kontserdi, sest lähenes 5.aasta juubel. Esimestes
proovides avaldasin kohe arvamust, et plaanitud kontserti ei saa
teha kohe sügisel, sest kava ettevalmistus võtab natuke rohkem
aega. Nii lükkus see kevadesse. KIHKO möödunud hooaeg pidigi
tipnema kontserdiga “Peale viit”, kuid keeruline olukord riigis
lükkas kontserdi edasi ja see toimub nüüd oktoobri lõpus kodusaalis Võnnu kultuurimajas.
Võnnu Kihelkonnakoor on minu jaoks muutunud üsna oluliseks, sest läbi selle ühe hooaja olen tajunud positiivset arengut
ning see, mida olen püüdnud koorile juurde anda, on minu meelest ootamatult hästi vastu võetud. Eks paljudes koorikoosseisudes on probleemiks tasakaal lauljate ja häälerühmade vahel. Pole
ka KIHKO selles osas erand. Arvestades kõiki asjaolusid olen
seda meelt, et hea tahtmise korral on kõik võimalik. Peamine on
eelkõige sobilik prooviaeg, et lauljaid oleks piisavalt. Koos harjutamine on ainus, mis koori arengule kaasa aitab. Eelnevatel hoo-

KIHKO - sellised me oleme

aegadel on selleks olnud reede, kuid tundub, et traditsiooniks
saanud päev muutub edaspidi teisipäevaks. Proovid toimuvad
teisipäeviti kell 18:30-21:00 Võnnu kultuurimajas.
Nii nagu ikka uuel hooajal võetakse vastu uusi lauljaid, siis
ka KIHKO-s on hetkel vabu kohti sopranite, basside ja
tenorite jaoks. Altidega on meil hetkel lood üsna hästi. See aga
ei tähenda, et ette laulma tulla ei tohiks. Oleme kooriga mõnusa
hooaja ootuses. Just alles 5. septembril oli ülesastumine Haapsalus toimunud Vaba Rahva laulul, millel osalemise kogemust on
kooril aastaid. Eks ühisüritused on oluline osa koori tegevusest,
sest lisaks laulmisele on ka erinevad sotsiaalsed tegevused
eluliselt tähtsad. Väljasõidud ja laulupeod on selleks hea viis, et
paremini oma koori ja lauljaid tundma õppida.
Ootame väga lauluhuvilisi liituma, sest koorilaul teeb
hingele pai.
Võtke ühendust - 55 66 10 61
Henri Käärik
KIHKO dirigent
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Nutika noorsootöö mudelite
arendajate võrgustikuseminar
Kuressaares

Malevlased tööhoos

Malevasuvi 2020
Tuleb välja, et noored ei taha sugugi vaid oleskleda.
Augustikuus aset leidnud Kastre valla malevad on just hea
näide sellest. I maleva vahetus toimus Uue-Peedu noortelaagris, millest võtsid osa 12 tublit noort inimest. Malevlased
harjutasid kätt puude ladumisel, õue koristusel ning ka köögi
toimkonnas. II vahetuses osales omakorda 13 noort, kus
tööde jaotuste läbi said malevlased tutvuda oma kodukandi
kultuuri ning ajalooga. Noored aitasid kaasa koristus- ja
heakorratöödel, seda kohalikes koolimajades ning raamatukogudes. Eks pisut motiveerimist oli tarvis, kuid ausalt öeldes tulid malevlased töödega kenasti toime. Peale tööd said
usinad töölised osa lõbusatest ühistegevustest, millest iga
tegevus aitas omamoodi gruppi kokku tuua ning meeldivat
meeskonnatunnetust luua. Tööd polnud kõige lihtsamad,
kuid suureks motivatsiooniks oli isiklik taskuraha, uued sõbrad ja meeldivad kogemused. Kuna malevlased tegid niivõrd
head tööd, siis selle tõttu ootavad tööandjad neid kindlasti
järgmisel aastal ka hea meelega jälle tagasi.
Uhked rühmajuhid Kirsika, Liisa ja Merili

MTÜ Mäksa Kolhoosi noorte
tehnikahuviring alates oktoobrist
reedeti 16.00-18.00
Asukoht: Melliste küla, Sassi talu
Kontakt: 56 651 125 - mty.maksa.kolhoos@eesti.ee

Avatud on projekti „Puuetega inimeste
eluaseme füüsiline kohandamine“ III
taotlusvoor. mille raames kohandatakse
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja
vallaeelarveliste vahendite toel ühe
erivajadustega inimese eluruum tema
vajadustele vastavaks. Taotlusi koos
lisadokumentidega saab esitada kuni
29.09.2020.
Informatsioon leitav valla kodulehel www.
kastre.ee/puuetega-inimesed.

Projekti koostöö osapooled on Kastre, Kambja ja Põlva vald ning
MTÜ Õnnemaa.
Koostööprojektis osalevad Kambja, Kastre ning Põlva valla järgmised noortekeskused ja kool: Vastse-Kuuste Avatud Noortekeskus,
Roiu noortekeskus, Kambja, Tõrvandi ning Ülenurme pere- ja noortekeskus ja Kuuste Kool. Koostööpiirkonna nimeks on KTG Ülenurme.
Kolme valla 22 noort on koostanud kahe aasta jooksul uuenduslikku noorsootöö mudelit minuidee.ee, mis on kättesaadav veebikeskkonnas ja parandab noorsootöö kättesaadavust.
Üle-eestilisel võrgustikuseminaril osaleti 17-18.augustil Kuressaares. Meie tiimi noored -Kermo Nurmeoja Roiu noortekeskusest
ja Oskar Raudnagel Ülenurme pere- ja noortekeskusest - esitlesid
projekti praegust seisu ning tutvustasid, millised uued võimalused on
Kermo Nurmeoja poolt lisatud minuidee.ee kodulehele.
Kermo Nurmeoja kogemus antud projektiga: „Olen varasemalt tegelenud sisuhaldustarkvara Wordpressiga ning see võimalus,
siin projektis seda teha, on olnud väga seiklusterohke, meeldiv ning
ka uusi oskusi andnud. Sain selle lehega tegeledes oskuse käia ümber
Enfold teemaga, sain praktiseerida oma oskusi ning tuletada meelde
õpitut. Olen Minu Idee lehele lisanud vaegnägijatele võimalused,
artiklite kuulamise, rahastajate loendi, tagasiside süsteemi, blogi ning
koostanud ka oma piirkonna meeskonnaga rahastuse peatüki. Samuti
olen aktiivselt uuendanud lehekülje turvalisust ja täiendanud kasutajasõbralikkust. Viimasel ajal on hakanud meie postitustele ilmuma
välismaalastelt tagasisidet, kus kiidetakse postitusi. Meie lehekülg
on kättesaadav terves maailmas. Välismaalased saavad tänu Google
automaatsele tõlkimisele lugeda meie lehekülge endale sobivas keeles.
Alates 2019. aastast on Minu Ideed vaadatud Ameerika Ühendriikidest 34, Šveitsist 19, Venemaalt 9, Boliiviast 9 ja muudest kohtadest
Euroopa Liidust 12 inimest. Samuti väljaspool Euroopat on meid
vaadatud Indiast, Hiinast kui ka Kanadast. Suureks innovatsiooniks
on see, et meie leheküljel on noorteprojektide rahastajad kirjas ja
rahastuse peatükk, mida sellises mahus Eestis kuskilt mujalt ei leia.
Oskar Raudnageli kogemus antud projektis: „ Ma olen
õppinud selles projektis osalemisega palju uut. Olen saanud uusi
tuttavaid Kambja, Kastre ning Põlva vallast, kellega oleme ühiselt
selle projekti jooksul osalenud koolitustel, sündmustel, väljasõitudel,
loonud ühiselt veebilehe, mille nimeks on Minu Idee. Olen saanud uusi
kogemusi veebilehe arenduse valdkonnas. Esitluskoolitusel sain teada
esitluse põhialused. Intellektikal ja erinevatel esitlustel osalemine on
andnud mulle julgust suurema publiku ees esineda ning oskuslikumalt
oma mõtteid ja ideid edasi anda. Soovitan noortekeskuses käia, võtta
aktiivselt osa seal pakutud tegevustest. Noorsootöötaja soovitusel
saab osaleda ka erinevates projektides. Mina olen väga rahul, et
ma selle projektiga ühinesin. Elu vajab elamist. Haara kinni igast
võimalusest, mis elu Sulle toob!“
Merili Tomikas
KTG Ülenurme korraldusmeeskonna liige
Roiu noortekeskuse noorsootöötaja, Kastre vald
Kersti Leis
KTG Ülenurme korraldusmeeskonna liige
projekti koordinaator, MTÜ Õnnemaa juhataja, Kambja vald
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Särasilmsed esimeste klasside õpilased
1. septembril 2020.

Sillaotsa Kooli 1. klassis alustas kooliteed 18 õpilast. Klassijuhataja Nata-Ly Suuroja
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Liikuma Kutsuva Kooli
Aasta Tegijad
Eestis on aina enam liikuma kutsuvat
mõtteviisi edendavaid inimesi. Sünnivad
teod, mis võiksid olla inspiratsiooniks ka
teistele. Kandidaadid üle-eestilisele Aasta
Tegija konkursile 2019/2020 õppeaastal on
esitatud. Saame nüüdseks uhkusega teatada,
et Kastre vallast on nominentide hulgas kaks
tegijat, kelle panust liikumiskultuuri arendamisse on märgatud.
LIIKUMA KUTSUV KOOLIJUHT:
Valdek Rohtma - Võnnu Keskkooli direktor – on Võnnu piirkonna kõige suuremaks
liikuma kutsujaks ning tervist edendava eluviisi propageerijaks isikliku eeskuju näitel.
Liikuma kutsuvatesse tegevustesse on tema
eestvedamisel haaratud kaasa lisaks kooliperele terve kogukond.
LIIKUMA KUTSUV SAAVUTUS KOOLIS: Sillaotsa Kool, kes ühiselt tegutsedes
võitis Kastre valla kaasava eelarve ideekonkursi, mille toel loodi kooli juurde multifunktsionaalne siseõueala.
www.liikumakutsuvkool.ee

Mänguväljaku laienduse
avamine Kaagveres

Melliste Algkool-Lasteaias alustas sel aastal poiste klass. 7 õpilast ja
klassijuhataja Silva Junolainen

Võnnu Keskkooli 1. klassis alustas kooliteed 18 õpilast. Klassijuhataja Katrin Rohtla

Nüüd on need siis olemas – kaks kiiku
pisiperele, kiik suurematele ja viie rõngaga
laste korvpallilaud. Paigaldatud atraktsioonid leiavad laste poolt aktiivset kasutamist ja
pakuvad neile suurt rõõmu.
Vahendite rahastus tuli läbi projekti
“Kaagvere - parim paik lastega peredele
elamiseks III” Kogu projekti maksumus oli
3393eurot millest Kohaliku omaalgatuse
programmi (KOP) toetus oli 3040eurot ja
Kastre vallavalitsus rahastas projekti omaosalust 353euroga.
Mänguväljaku laienduse avamise päevaks oli 30. august. Kell hakkas lähenema
kolmele pealelõunal ja Tartu poolt hõljusid
meie poole tumedad pilved. Kas nüüd tõesti
hakkab sadama? Aga ei, ilmataat halastas
meie peale ja päike tuli välja ning pidu võis
alata. Batuudil oli mõnus pugeda, turnida,
hüpata ja liugu lasta. Lapsed said osavust ja
teadmisi proovile panna ka orienteerumises,
teatevõistluses, täpsusvisetes ja erinevates
mängudes. Rõõmu oli laialt nii päris pisikestele kui ka suurematele. Soovijad said
näo- või käemaalingu ning näppu vahvad
õhupallifiguurid.
Täname meeskonda, kes aitas lastepidu
organiseerida ja läbi viia. Suur tänu Kastre
vallavalitsusele, kes toetas külaseltsi lastepeo
korralduskulude katmisel. Aitäh ka kõikidele
peredele ja lastele, kes aitasid peomeeleolule
aktiivselt kaasa.
Sirje Jõgiaas, külaselts Kawershof
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Eesti omavalitsuste
suvemängudel oli
Kastre vald igati edukas
22-23.augustil Eestimaa südames – Paides
- toimunud omavalitsuste suvemängudel oli
Kastre vald esindatud viiel spordialal: naisteja meeste võrkpall, kergejõustik, orienteerumine, jalgrattakross ja discgolf. Kokku osales
võistlustules 32 sportlast. Väikeste valdade
(kuni 8000 inimest) arvestuses tuli Kastre
vald kaheksandaks.
Kastrelaste auhinnalised kohad:
NAISTE VÕRKPALL - I koht
KERGEJÕUSTIK
Riina Vals NV I - I koht kaugushüpe; II
koht 100m
Ivo Kala MV I - I koht kettaheide
Anette Pets TU18 - III koht 800m
ORIENTEERUMINE - Birgit Rõõm N16
- II koht
JALGRATTAKROSS - Katrin Rohtma
N35 - III koht
Mängudel osalemise tegi põnevaks ja
vaheldusrikkaks just loodus ise. Sedakorda
tuli silmitsi seista nii konkurentide, iseenda
kui ka möllava ilmaga. Kui esimene päev
möödus kergejõustiklastel, discgolfaritel,
jalgratturitel, orienteerujatel ja võrkpalluritel vihma ja pori trotsides, siis teine päev
pakkus juba märksa rohkem. Teisel päeval
õnnestusid ideaalselt võrkpallurid, kes
pidasid kahel päeval kokku 10 mängu. Orienteerujad, kes pühapäeval olid stardis sprindi
teates ja valmis teistele tiimidele lahingut
andma, kahjuks tulemust kirja ei saanud.
Nii nagu võidud, samamoodi ka kaotused ja ebaõnnestumised kannustavad meid
endisest innukamalt võitlema. Täname
Kastre valla poolt kõiki, kes erineval moel
meie õnnestumisse panustasid. Ürituse pildid
on leitavad Kastre sport Facebook´i lehel.
Suured tänud kõigile sportlastele! Järgmisel korral jälle uuesti.
Riina Vals
Sillaotsa Spordihoone juhataja

Vasakult ülevalt: Juta Kraav, Liis Noormets,
Merilin Paalo, Agnes Karm, Anna Zadorožnaja.
Vasakult alt: Ingris Suvi, Kertti Külm, Mari Arak

Rattamakt
20.augustil toimus taasiseseisvumispäeva tähistamine juba traditsiooniks saanud kogupere rattamatkaga. Tegemist polnud võistlusega,
aega ei võetud ja kõik said liikuda
meelepärases tempos. Enne matka
vaadati üle osalejate rattad. Nõu ja
jõuga olid abiks nii politseiametnikud
kui Maanteameti koostööpartner. Ja
siis võiski matk alata. Küsimusele
„Kas kõik on valmis?“ vastati rattakella helistamisega.
Tuletame siinkohal meelde, et
vastavalt Liiklusseadusele peavad
jalgrattal olema töökorras pidur ja
signaalkell, ees valge ja taga punane
ning vähemalt ühe ratta mõlemal
küljel kollane või valge helkur. Jalg-

rattal peab põlema pimeda ajal või
halva nähtavuse korral sõites ees
valge ja taga punane tuli.
Matk algas Sillaotsa kooli juurest
ning viis mööda teid läbi Lange
Motokeskuse Lennundusmuuseumisse. Seal tehti peatus, kinnitati
keha ja tutvuti muuseumi põnevate
eksponaatidega. Tagasitee kulges
mööda metsa- ja põlluteid. Kokku
osales matkal ligikaudu 90 ratturit.
Suured tänud Diimar Tarajevile, kes
oli abiks matkaraja koostamisel ning
Lennundusmuuseumile matkajate
võõrustamise eest.
Riina Vals
Sillaotsa Spordihoone juhataja

Maitsva toidu tee
16.augustil oli Kastre vallas
esmakordselt avatud Maitsva toidu
tee. Oma olemuselt siis kodukohvikutepäeva sarnane üritus, kus
võõrustajad avasid oma kodude
väravad ja kutsusid maitsma
erinevaid kokakunsti saavutusi.
Ürituse algne idee tuli kogukonna
poolt ning ettevalmistusi tehti
koos külaseltsiga Priius. Algsest
mõttest teostuseni läks pea 3
aastat ja veel nädal enne Maitsva
toidu tee avanemist oli seoses
Tartumaa koroonapuhanguga suur
oht ürituse ärajäämiseks. Õnneks

olukord laabus. Külastajatele oli
avatud lausa 18 kohvikut ja müügipunkti. Toiduvalikus oli nii soolast kui magusat, nii pehmet kui
krõbedat. Ürituse kordaminekule
aitas kindlasti kaasa imekaunis ja
päikseline suvepäev. Pärast päeval
saadud maitseelamusi, kostitas
sumedal augustikuu õhtul Priiuse
seltsimaja hoovis kuulajate kuulmismeeli Gerli Padar.
Marko Kivisalu
kultuuri- ja teabespetsialist
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Suvelõpu lõkkeõhtu ja
talgud Aardla külas
29. augustil korrastasid Aardla küla
aktiivsed elanikud küla mänguväljaku rajatisi, samuti ehitati uus liivakast. Suvelõpu
lõkkeõhtu muutis erilisemaks kohapeal
loodud viie meetri kõrgune tuleskulptuur.
Pärna talu kodukohvik kostitas kohalviibijaid maitsva toiduga ja maailma pikim Teppo
lõõtsa mängija Ants Järv toreda pillimängu
ja lauluga. Aardla külaselts tänab kõiki osalejaid ning Kastre valda toetuse eest. Ilusat
suve lõppu.
Vallo Mulk, Aardla külaselts
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Kastre vald Elva
Elamusfestivalil
23.augustil toimus Elva Elamusfestival. Tegemist oli kogu päeva
kestva messiga koos selle juurde
kuuluva meluga, kus Tartumaa ettevõtted pakkusid elamusi, korraldasid
töötubasid ning tutvustasid seeläbi
oma tooteid ja teenuseid.
Kastre valla lippu hoidsid kõrgel:
• Nature Tours in Estonia tutvustas erinevaid seiklemise ja
matkamise võimalusi. Nendega
saab talvel matkata külmunud
jõgedel-järvedel
koerarakenditega, suvel kanuudega. Tegevusi
looduses ja koos loodusega
pakutakse ka lastele (lasteaia- ja
kooligruppidele), keda ootavad
põnevad õuesõppepäevad ja
eriprogrammid Kelgukoerte Treeningkeskuses Ahunapalus, kus on
kodu 30 Alaska Malamuudi tõugu
kelgukoeral.
• Põnevaid elamusi pakkus Seiklus
Kuubis. Igapäevaselt tegeletakse
erinevate seiklusmängudega nii
sees kui väljas ning seda aastaringselt. Valmidus on hallata oma

MTÜ Pihlakobar tegevuse
alguseks on 1995. aasta
Seega saab eeloleval sügisel täis juba 25 aastat tegusid toimetamisi. Seltsi tegevuse eesmärgiks on eakate vaba aja sisustamine, tervist edendavate ja silmaringi laiendavate tegevuste
läbiviimine. Peagi ongi algamas teguderohke ja põnev hooaeg,
mis on täis kohtumisi erinevate inimestega.
4. oktoobril kell 12 Melliste koolimajas leiab aset
kohtumine Metsamoor Irje Karjusega. Milliseid ravimtaimi
võib enda jaoks korjata? Mida ja kuidas saab nendega kodus
ise teha? Kuidas ravitaimed mõjuvad erinevatele inimestele?
Kuidas leida just endale sobivat ravimtaime? Kõigest selle ja
paljust muust saad targemaks kui tuled kuulama.
Novembris tuleb külla Piret Päär. Räägitakse lugude jutustamise traditsioonist, perepärimusest ja rahvajuttudest, rahvakalendri tähtpäevadest (mardi- ja kadripäev). Kuna november
on hingedeaeg, siis kindlasti kajastub see ka vestlustes.
Luulest ja pärimuskultuuri edasiandmisest kaasajal tuleb
veebruaris rääkima Ülle Kauksi.
Märtsis ootame külla Andres Dvinjaninovit.
Soovid sellest kõigest osa saada? Aga palun - oled oodatud!
Täpsema info planeeritavatest kohtumistest leiad järgnevatest
Kastre valla infolehtedest.
Eakate klubi kohtumisi toetavad Kohaliku omalagatuse
programm (KOP) ja Kastre Vallavalitsus.
Seniks palju ilusaid hetki ja kohtumisteni!
MTÜ Pihlakobar

tegevustega nii suuremaid kui
väiksemaid gruppe.
• Kõhutäie eest hoolitses Wägon.
Toidukoht ratastel ehk food track
pakkus maheveiselihast valmistatud imemaitsvaid burgereid.
• Magus Pidu pakkus erinevate
maitsetega värvilist suhkruvatti.
• Kultuurilaval paitas kuulmismeeli
mõnusa kavaga Võnnu Kihelkonnakoor – KIHKO.
• Noortelaval astus üles Kastre valla
noortest koosnev Võnnu noorteteater. Esitati lugu, kuidas tuntud
lauljatar Beyonce proovis üle lüüa
talunaistelt nende talumehed.
Lugu mõeldi ise välja ja esitajatel
ning pealtvaatajatel oli igati lõbus.
Päevasele messile järgnes õhtune
kontsertprogramm Verevi järve
rannaplatvormil, kus peaesineja oli
Svjata Vatra.
Marko Kivisalu
kultuuri- ja teabespetsialist
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Issaku kool 90 aastat tagasi
Mõni aeg tagasi algas uus kooliaasta ja sel puhul on haridusteema
igati kohane.
Kastre-Võnnu vallas tegutses Eesti
Vabariigi algusaastatel seitse algkooli
ja kihelkonnakool. Tasapisi hakati
koolide arvu vähendama ja 1921. aastal liideti Hammaste ja Kurista koolid.
Uus ühendatud algkool avati Issaku
mõisa endises härrastemajas. Tartus
asuvas Eesti Ajalooarhiivis on Albert
Jaagomanni koostatud pedagoogilise
tegevuse aruanne: Issaku algkool 19301931. õppeaastal. Loeme väljavõtteid:
„15. november 1930. aastal määrati
mind Issaku algkooli juhataja kohusetäitjaks. Asi oli minu jaoks uudne ja
tuli hakata koolijuhataja kohustustega
tutvuma. Kooli asjaajamine tuli üle
võtta. Et aga isik puudus, kes oleks
kogu inventari ja raamatupidamise üle
andnud, tuli seda ise tundma õppida.
See oli võrdlemisi raske töö, mis nõudis
palju aega. Endine Issaku mõis, mille
härrastemajas kool asub, on Võnnu
kiriku ligidal. Ümberringi on lage maa
hulga asunikkude elamutega, mis veel
poolenisti korrastamata. Kahekordne
telliskividest koolimaja asub mõisa
põliste puude all. Siin on tammed,
vahtrad, jalakad, pärnad jne. Kevadel,
kui loodus end rohelusse mässib, toomingad ja sirelid õitsevad, missuguseid
siin väga palju on, täituvad koolimaja
ümbrus ja kooliruumid hea aroomiga.
Puude vahel looklevad teerajad ja keset
parki on ümmargune plats lastele mängimiseks. Seal saab hüpata, mängida,
palli loopida ja võidu joosta. Koolil on
oma aed, mis on kaks vakamaad suur.
Aias kasvab hulk pirni- ja õunapuid
ning marjapõõsaid. Ehkki aed on
suur, on ta täiesti hooletusse jäetud.
Maapind on kattunud samblaga ja selle
tõttu ei kanna viljapuud korralikult
saaki. Osa aiast on juurviljade jaoks.
Kevadel käisid õpilased nii mõnegi
tunni aias tööl. Kord puhastati õunapuude oksi samblast ja lõigati kuivanud
oksi, siis puhastati marjapõõsaid või
kaevati maad peenarde jaoks.
Koolimajas on kaks klassiruumi,
mis kumbki mahutavad ligikaudu
50 õpilast. Esimesel korrusel asuvad
õppevahendite tuba, võimlemissaal,
poiste internaat, kantselei, koolijuhataja korter, õpetaja korter, kooliteenija
korter, köök ja tualetid. Teisel korrusel
asuvad klassiruumid ja tütarlaste

internaadi ruumid. Kooli mööbel on
rahuldavas korras, kuigi on veel ka
vanu koolipinke. Need kõõksuvad ja
logisevad tundi segavalt. Õppevahendite kabinet on võrdlemisi täiuslik ja
õppevahendeid on isegi rohkem, kui
neljaklassilises koolis tarvis oleks.
Õpilased lähevad enamasti peale
tunde koju, kuid mõned õpilased kasutavad internaati. Internaadi ruumid
on võrdlemisi head, puhtad ja soojad.
Oma õppetükid valmistavad internaadi
õpilased järgmiseks päevaks ühiselt
klassiruumis, mida valgustab petrooleumi lamp. Talvel köetakse ruume
iga päev, nii et vajalik temperatuur on
koolimajas kogu aeg. Õpetajate eluruumid on korralikud. On olemas suur
köök, mida kasutavad ka kooliteenija ja
internaadis ööbivad õpilased.
Õppeaasta alguses oli koolis 75
õpilast. Vanemate elukoha muutumise
tõttu lahkus õppeaasta jooksul koolist
viis õpilast ja lõpetamisel oli koolis 70
õpilast. I ja II klassis õppis kokku 43
ning III ja IV klassis 32 õpilast. Poisse
oli 34 ja tütarlapsi 41. Õpilaste enamik
olid ümbruskonnas elavate asunike ja
popside lapsed. Vastavalt vanemate
jõukusele on ka laste väline korrektsus
väga mitmekesine. Mõned lapsed käivad puhtalt ja korralikult riides, kuna
teised, seda ehk vanemate vaesusest ja
lohakusest, väga näruselt riides on.
Õppetöö algas kooliaasta alguses
kell kaheksa hommikul ja koolis käidi
kuus päeva nädalas. Pimedal ajal, 1.
novembrist kuni 1. aprillini, algas
koolitöö kell üheksa. Esmaspäeviti
ja laupäeviti peeti enne koolipäeva
algust hommikupalvust. Selleks algas
esimene tund viis minutit varem.
Õppekava oli jaotatud ainesüsteemi ja
vastavalt sellele tuli aine õpetamisel
tarvitada erinevaid meetodeid. Siin
tekitas raskusi õpilaste väga erinev
vaimne tase. Suurem osa õpilasi on
rahuldava andekusega, kuid on ka
täiesti andetuid õpilasi. Kolmandasse
klassi on kogunenud hulk õpilasi, kes
igas eelnevas klassis on istunud kaks
või koguni kolm aastat, kuid praegu
ikka veel lugeda ei oska. Esimeses klassis on poisikene, kes juba kaks aastat
on koolis käinud, kuid kolme-neljatähelist sõna ei suuda kokku lugeda.
Siin ei saa õpetaja ka kõige parema
tahtmise juures midagi teha. Vist on
vanemate patud laste kätte nuheldud.

Nõrkade õpilaste kõrval on ka neid
õpilasi, kes näitasid püüdlikkust
õppimises ja kooliskäimises. Mitmed
nooremate klasside õpilased ületavad
oma eale vastava klassi. Kolmandas
klassis on poisslaps, kes kirjutab vabal
teemal kolmelehelise kirjatöö, mis on
sisurikas, loogiline ja täiesti ilma kirjavigadeta.
Kooli distsipliiniga ei olnud asjad
korras. Õpilased, kes on teist aastat
samasse klassi istuma jäänud, muutusid sageli laisaks ja kasutasid võimalust
tundi segada ja koolikorda rikkuda.
Kahjuks tõmbasid nad enesega kaasa
ka korralikke õpilasi. Ei saanud teisiti,
kui õppenõukogu pidi tegema otsuse
ühe õpilase üleviimiseks teise kooli.
Ka tuli vanemaid kooli kutsuda ja
selgitada neile lapse ülalpidamise küsimusi. See mõjus ja peagi oli distsipliin
taastatud. Korrarikkujad, kes said
õppeaasta alguses karmilt karistada,
olid õppeaasta lõpul kõige tublimad
ja korralikumad õpilased. Vargusi ei
tulnud koolis ühtegi ette. Kõik kadunud asjad saadi varsti kätte ja tegemist
oli laste enda lohakusega. Neljanda
klassi õpilased valvasid oma klassi ja
kooli teiste õpilaste halbade ja heade
tegude üle. Väljaspool kooli juhtunud
korrarikkumistest tuli süüdlasel klassi
ees aru anda, kus siis klass süüdlasele
karistuse määras või heade tegude eest
kiitust avaldas.
Asutasin kooli juurde õpilaste
kooperatiivi. See aitas rakendada
õpilasi isetegevusele ja oli õpilastele
igati kasuks, sest see aitas muretseda
kirjutusmaterjali odavate hindadega.
See omakorda tekitas Võnnu kaupmeeste ringkonnas protesti meeleolu
Issaku kooli õpilaste ja õpetajate vastu,
mis aga peagi vaibus. Lapsevanemad
üldiselt tervitasid õpilaste kooperatiivi
loomist.
Kooli hoolekogu täitis oma ülesandeid korrektselt. Siia olid kooli huvide
kaitsjad inimesed sattunud. Koosolekutel käidi korralikult ja kunagi ei olnud
vastuseisu ega vaidlemisi. Kõikide õpetajate poolt tehtud ettepanekutega oldi
nõus ja need võeti vastu. Samuti oli hea
suhe kooli ja lapsevanemate vahel.“
Issaku algkool suleti 1961. aastal ja
lapsed hakkasid käima Võnnu koolis.
Praegu on endine Issaku koolimaja
renoveeritud elumajaks.
Taivo Kirm

11

september 2020

Edukatel tõstjatel uued rekordid
Möödunud kuu jooksul osalesid
meie noored tõstjad kahel võistlusel.
Esmalt võisteldi Tartus Tartumaa koolinoorte meistrivõistlustel. Ebaloogilisel
ajal – augustis - toimus see võistlus
koroona viiruse tõttu, sest mais polnud võistlust võimalik läbi viia. Meie
võistlejad näitasid järgnevaid tulemusi.
Noormeeste -44kg kaalus tuli võitjaks
Ulric Lukk. Rebimise tulemus on Ulricu
uus isiklik rekord. Kehakaalus kuni
61kg tuli võitjaks Lukas-Voldemar Süld.
Lukas püstitas omakorda tõukamises
uue isikliku rekordi. Väga hea võistluse
tegi Aimar Kiivits, kes kehakaalus kuni
81kg parandas rebimises isiklikku
rekordit 7kg ja tõukamises 5kg võrra
ning tuli võitjaks tulemusega 123kg-ga.
Ka meie neiud ei jäänud noormeestele alla. Kehakaalus kuni 55kg
võistelnud Loore-Lii Aviste rebis 39kg
ja seejärel kahel korral üritas rebida
raskust 43kg. Seekord küll ebaõnnestunult. Tõukamine läks edukamalt. Esimesel katsel sai ta sirgetele kätele 52kg
ja teisel katsel 57kg, mis on uus Eesti
U13 vanuseklassi rekord. Sarnaselt Loore-Liiga võistles ka meie viies võistleja
Liisbeth Rosenstein. Rebimises sai ta
esimesel katsel sirgetele kätele 42kg ja

Loore-Lii tõukamine - 53kg.
Foto - Liisbeth Rosenstein

seejärel üritas kahel korral ebaõnnestunult rebida uut isiklikku rekordit 47kg.
Tõukamises sai Liisbeth sirgetele kätele

Uudiseid ralliradadelt
23.08 osalesid Melliste Racing
teami liikmed Peeter Tammoja/Janno
Tapo red Grey Lõuna-Eesti rallil 2020
klassis EMV 8 (veoautod). Eesmärk oli 10
hulka jõuda ja ralli lõpuni sõita. Nii ka läks.
EMV8 klassis startis 14 autot. Tammoja/
Tapo lõpetasid 10. kohal. Kokku startis
rallil 92 ekipaaži. Meie sõitjad saavutasid
tubli 65. koha absoluutarvestuses.
Juba nädal hiljem - 29.08 - toimus
Kohila rahvasprint, kus Kert Tammoja
osales. Vaja oli 3. kohta kindlustada
sest seis on J16 klassis väga pingeline.
Kahjuks see võistlus esimesel voorul
katkestati, kuna juhtus õnnetus, kus viga
said kaks pealtvaatajat. Kert sõitis küll
esimese vooru ära, sai seal kirja 5. koha

Viktor Korobov

Sündmuste kalender
aja (14st) kuid tulemused arvesse ei lähe.
Järgmised võistlused:
Kert Tammoja stardib 20.09 Purspec
OÜ Tigase CUP 2020 6. etapil, kus ta
hoiab hetkel Noorte klassis 2. kohta
ning 26.09 A1M Tehvandi rahvasprindil
Otepääl.
Peeter Tammoja järgmine start on
20.09 Purspec OÜ Tigase CUP 6. etapil ja
peale seda Saaremaa rallil 9-10. oktoobril.
20.09 toimub Luke rallipargis Purspec OÜ Tigase CUP 2020 6. etapp, mille
korraldab Melliste Racing Team. Võistlusel osalevad võistlejad üle Eesti, sh. meie
valla inimesed. Nimekirja saab vaadata
internetist www.tigasekv.ee
Peeter Tammoja

Kajakiga Võhandu maratonil
Seoses kevadel alguse saanud haigusepuhanguga toimus 15. Võhandu
maraton aprilli asemel 5.septembril.
Teiste seas osalesid tõsist pingutust
nõudval mõõduvõtmisel juba kolmandat korda Viktor ja Jana Merkuljev

esmalt 57kg ja seejärel 61kg, mis on
tõukamises uus Tartumaa U15 ja U17
vanuseklassi rekord kehakaalus -81kg.
Nädal hiljem võistles 4 sportlast
Lätis Balvis. Naistele oli seekord vaid
kaks kehakaalu: kuni 50kg ja üle selle.
Kõik meie kolm neiut olid kehakaalus
üle 50kg. Liisbeth Rosenstein realiseeris kõik kuus katset: rebimises ja
tõukamises. Rebimise ja tõukamise
tulemused on uued Tartumaa U15 ja
U17 vanuseklassi rekordid kehakaalus
kuni 81kg. Liisbeth sai selle tulemuse
eest 130,96 sinclairi punkti ja VI koha
kümne naise konkurentsis. Ka Loore-Lii
Aviste realiseeris seekord kõik kuus katset. Tema tulemus andis 148,84 punkti
ja IV koha. Mona Saar tõstis kehakaalus
kuni 71kg rebimises 64kg ja tõukamises
78kg, mis andis talle 181,86 punkti ja
esikoha nii selles kehakaalus kui naiste
seas absoluutselt. Mona rebimise ja
kogusumma tulemus on uued Tartumaa
U20 vanuseklassi rekordid. Meeste
kehakaalus -81kg realiseeris kõik kuus
katset Aimar Kiivits. Tasuks tubli III
koht. Tubli on ka see, et Aimar suutis
viie nädalaga parandada oma isiklikku
rekordit kogusummas 20kg võrra.

Mellistest. Nad läbisid 100km kajakil
ning saavutasid üldarvestuses 38. koha
(765 lõpetajat) ning oma klassis lausa
4. koha (72 lõpetajat). Kogu distantsi
läbimiseks kulus 11tundi 3minutit ja
58sekundit.

27.09 Mihklijooks Võnnu staadionil
30.09 Kultusfilmi Salmonid järg ehk
„Salmonid 25 aastat hiljem“ Võnnu
kultuurimajas
3.10 Mihklilaat Võnnu alevikus
G. Suitsu majamuuseumi õuel
4.10 Ravimtaimeloeng Metsamooriga
Melliste Lasteaed-Algkooli vabaaja
ruumis
12.10 Mälumängusarja avaetapp
Priiuse seltsimajas
14.10 Kuressaare teater Eno Raua
etendusega „Naksitrallid“ Võnnu
kultuurimajas
30.10 Polygon Teatri ja Vana Baskini
Teatri komöödia „Garaaž“ Priiuse
seltsimajas
9.11 Mälumängusarja II etapp Võõpste
raamatukogus
10.11 Lusikapidu Võnnu kultuurimajas
Vaata lisa: kastre.ee/kalender
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Tartu Tarbijate Kooperatiivi teavitus
Selleks, et saaksime juba järgmisel suvel avada Melliste Kaupluse praeguses asukohas uhiuue Melliste Coop Konsumi, kolib
praegune Melliste Kauplus oktoobri teises pooles uude asukohta.
Melliste Coop Konsumi ehitusperioodil (2020.a oktoober 2021.a juuni) saab Melliste Kauplust külastada endises Melliste
noortekeskuse ruumides aadressil Aabitsa tee 5.
www.tartutk.ee

Sünnid:

MATTIAS SARNIT 09.08.2020
PATRICK KÄÄMBRE 13.08.2020
ALEXA KIRSIMAA 01.09.2020

Mälestame
JAAN RODIMA 06.12.1935 – 04.08.2020
VALENTINA GERASSIMOVA 28.07.1928 – 18.08.2020
ELLEN SOOLIND 24.08.1954 – 08.09.2020
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.

