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Haaslava külla kerkib peagi uus lasteaed
Jaanuari lõpus saatis Kastre
Vallavalitsus välja kutse eelläbirää
kimiste alustamiseks ja hoonestus
õiguse seadmise jaoks pakkumise
saamiseks hoonestamata kinnistu
tele Kastre vallas, Haaslava külas.
Hoonestusõiguse sõlmimise ees
märk on lasteaiahoone ehitamine
ning kutse edastati piirkonnas
tegutsevale neljale erinevale aren
dajale ning lisati ka avaliku kutsena
valla kodulehele juhuks kui sobilike
kinnistute omanike ring on suu
rem.
Hoonestusõiguse tähtaeg on 50
aastat ja see on tasuta. Hoonestus
õiguse seadmisega kohustub valla
valitsus projekteerima ja ehitama
lasteaia, kuid kinnistule on seatud
ka mitmed nõuded, millele see
peab vastama – minimaalsuurus 1
hektar, millest ehitusalane ala oleks
vähemalt 800 ruutmeetrit, lisaks
juurdepääsutee avalikult teelt sh
valgustatud kõnnitee. Selleks, et
lasteaiaehitusega piisavalt kiiresti
alustada, on vallavalitsuse ootus
ka see, et kinnistu valmistatakse
ehitustegevuseks ette maaomaniku
poolt ning kinnistul oleks liitumis
võimalus ka ühisveevärgi ja –kana
lisatsiooniga.
„Kastre valla linna lähipiirkond
areneb kiiresti, kuid suurimaks
ootuseks piirkonna elanikel on

Seni on Haaslava küla lapsed saanud käia lasteaias Roiul. Foto: toimetus

kodulähedane lasteaed. See mitte
ainult ei rõõmustaks neid, kes meie
vallas juba elavad, vaid tooks valda
juurde ka arvukalt uusi elanikke,
mis omakorda suurendab valla
tulubaasi ja võimaldab pakkuda
veelgi paremini elanikele vajalikke
teenuseid,“ ütles vallavanem Priit
Lomp.
Eelmise aasta sügisel avati 6.
lasteaiarühm Sillaotsa Kooli juures,
millest tunneb täna rõõmu 16 last
üheskoos vanematega. Kokku on
meie valla lasteaedades 14 laste
aiarühma Roiul, Päkstes, Mellistes
ja Võnnus ning valla lasteaedades

õpib kokku 251 last.
Uue lasteaia ehituse finant
seerimiseks on sõlmitud leping
Rahandusministeeriumiga,
kes
toetab käesoleva aasta riigieelar
vest projekti 700 000 euroga. Peale
hoonestusõiguse partneri leidmist
kuulutatakse välja projekteerimise
riigihange ning tänaste plaanide
kohaselt alustatakse ehitustege
vust käesoleva aasta lõpus eesmär
giga avada uus lasteaed 2020. aasta
sügisel.

KASTRE KAASAVA EELARVE HÄÄLETUS 11.02 - 25.02
Vaata lisa: kastre.ee/kaasav-eelarve

toimetus
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Valimistel on igal häälel jõud
Veebruari lõpus ja märtsi alguses
valime uue Riigikogu koosseisu. Suuri
muudatusi valija jaoks seekord ei ole –
valimisperiood on ikka kümme päeva,
hääletada saab nii jaoskonnas kui ka
juba kümnendat korda elektrooniliselt.
Kuid mõnele olulisele punktile tahan
siiski tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi on tänavu vähem
kui 2017. aasta kohalikel valimistel
(vastavalt 557 ja 451), mistõttu tasub
varakult välja selgitada, kus täpsemalt
teie kodujaoskond asub. Vajadusel
tuleb appi kaardirakendus, mille leiate
aadressilt valimised.rahvastikuregister.
ee. Neljal esimesel eelhääletamise
päeval, 21.-24. veebruarini paikneb
enamik jaoskondi maakonnakeskuste
kaubamajades ja teistes populaarsetes
paikades. Seega, kui valik on langeta
tud, on vormistamine mugav ja lihtne.
Samuti oleme julgustanud kohalikke
omavalitsusi tegema mobiilseid valimis
jaoskondi – ehk et 25.-27. veebruarini,
kui kõik jaoskonnad on avatud, toimuks
hääletamine ühel päeval näiteks valla
ühe küla kultuurimajas, teisel päeval
aga teise küla raamatukogus.
Riigikogu valimistel on 12 ring
konda, valija saab hääletada vaid kan
didaadi poolt, kes on üles seatud tema

ringkonnas. Ringkonnad määratakse
rahvastikuregistris oleva aadressi alusel
1. veebruari seisuga. Kui elukohaand
metega tekib probleeme, on nende
kordategemine lihtne – uue aadressi
saab vormistada paari minutiga eesti.
ee veebilehel, samuti võib pöörduda
kohalikku omavalitsusse nii isiklikult,
posti kui e-posti teel.
Korraldajatena on meie jaoks tähtis,
et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning
seda ei mõjutaks kõrvalised tegurid.
Erinevate riikide kogemusele toetu
des, kus valimisi on püütud mõjutada
sotsiaalmeedias levivate valeuudiste ja
kandidaatide meiliserveritesse sisse
murdmisega, oleme selgitanud küber
turvalisuse tähtsust. Soovime ennetada
ja varakult märgata, kui levib valeinfo
või muu valimiste läbiviimist takistav
teave. Teeme koostööd erakondade ja
kandidaatidega, et ka nemad suhtuksid
tõsiselt oma seadmete, veebilehtede ja
meiliaadresside turvalisse käsitlemisse.
Üldse on „koostöö“ märksõna, millega
annab palju ära teha – meiega koos
aitavad valimisi läbi viia oma valdkonna
asjatundlikud asutused, kes on abiks nii
jõu kui ka nõuga.
Riigikogu valimiste eelhääletamine
ja elektrooniline hääletamine algab 21.

veebruaril. E-hääletamine algab nelja
päeval, 21. veebruaril kell 9 ja kestab
ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27.
veebruari kella 18-ni. Hääletada saab
aadressil www.valimised.ee. Tuletan
meelde, et valija peab veenduma, et
tema arvuti on korras ning ID-kaardi ja
koodide andmine teiste inimeste kätte
ei ole lubatud. Elektroonilist häält on
võimalik eelhääletamise ajal muuta,
sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui
valija soovib ikkagi hääletada paberse
deliga, siis elektrooniline hääl kustuta
takse. Valimispäeval oma e-häält enam
muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul, 21.-24. veeb
ruarini saab olenemata elukohast hääle
tada maakonnakeskustes. 25.-27. veeb
ruarini on avatud kõik 451 jaoskonda,
samuti on igas kohalikus omavalitsuses
avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab
hääletada väljaspool elukohta. Valimis
päeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad
avatud kella 9 – 20, siis saab hääletada
vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Riigikogu valimised on aeg, millal
saab oma hääle kuuldavaks teha. Vali
mistel on igal häälel jõud!
Priit Vinkel,
riigi valimisteenistuse juht

Valimised Kastre vallas
Valimisjaoskond nr 1 (tel 5411 0377) - hääletamisruumid
asuvad:
1) eelhääletamise päevadel aadressil Vallamaja, Kurepalu
küla, Kastre vald, Tartu maakond;
2) valimispäeval aadressil Priiuse seltsimaja, Kurepalu
küla, Kastre vald, Tartu maakond.
Valimisjaoskond nr 2 (tel 5411 0378) –
hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel
ja valimispäeval on Melliste Algkool-Lasteaed,
Aabitsa tee 1, Melliste küla, Kastre vald, Tartu
maakond.
Valimisjaoskond nr 3 (tel 5411 0379) - hääletamis
ruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäe
val on Võnnu kultuurimaja, Tartu tn 24, Võnnu
alevik, Kastre vald, Tartu maakond.
Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab
eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.
Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletami
sele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas
ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist :

1) valimisjaoskond nr 2;
2) valimisjaoskond nr 3.
Valimisjaoskond Kastre valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele
Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud
Kastre valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.
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Riigikogu valimised 2019
Valimisringkond nr 9 Jõgeva- ja Tartumaa kandidaatide nimekiri
Eesti Vabaerakond
188 ELO LUTSEPP
189 MÄRT LÄÄNEMETS
190 URMAS HEINASTE
191 KATRIN HAUK
192 KAIDO VÄLJAOTS
193 TIIT URVA
194 TAUNO KURE
195 ELAR PLOOMIPUU
196 MÄRT MEESAK
Eesti Reformierakond
313 URMAS KRUUSE
314 VALDO RANDPERE
315 TOOMAS JÄRVEOJA
316 ÜLVI NOOL-KÕRE
317 RAIVO MEITUS
318 AIVAR SAARELA
319 ILLARI LÄÄN
320 MERILI RANNISTE
321 ERKKI KELDO
Erakond Eestimaa
Rohelised
438 KAI KÜNNIS-BERES
439 ARVO KUIV

440 IVO-HANNES LEHTSALU
441 ERKI SAKSING
442 KÜLLIKE REIMAA
443 RIINA PERNAU
444 TAAVO SAVIK
445 ALO KAASIK
446 HENRY LAKS
Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
563 EIKI NESTOR
564 JÜRI MOROZOV
565 MARIKA SAAR
566 PRIIT LOMP
567 MARGUS MÖLDRI
568 JAAN SÕRRA
569 MATI KEPP
570 MAANO KOEMETS
571 JARNO LAUR
Elurikkuse Erakond
651 PEETER LEPISK
652 ANNELI PALO
653 KÜLLI ORG
654 TAUNO LAASIK
655 TOOMAS FREY

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
761 PEETER ERNITS
762 RAIVO PÕLDARU
763 ÜLLE ROSIN
764 KERT KINGO
765 MALLE PÄRN
766 AIVO LILL
767 AIVAR ÕUN
768 KRISTIAN SUVE
769 AARE RÜÜTEL

1013 JAAN ÕUNAPUU
1014 AARE OLGO
1015 PEEP PÕDDER
1016 PEETER LAASIK
1017 MAX KAUR
1018 ANDRES VÄÄN
1019 TARMO TOMSON

Erakond Eesti 200
886 ALEKSANDR ŠIROKOV
887 ÜLLE PÄRL
888 KADI PLOOM
889 MARGUS PÄRSIK
890 MAARIKA KUKK
891 KAARE PÕDER
892 EVELIN PÄRL
893 VÄINO UIBO
894 RONALD LAARMAA

Isamaa Erakond
1147 AIVAR KOKK
1148 EVA KAMS
1149 TIIT LÄÄNE
1150 RAIVO TAMM
1151 IVAR TEDREMA
1152 RAIN SANGERNEBO
1153 JAANA PUUR
1154 AARE ANDERSON
1155 HELDUR LÄÄNE

Eestimaa Ühendatud
Vasakpartei
1057 TIINA RADIONOV

Eesti Keskerakond
1011 JANEK MÄGGI
1012 MARIKA TUUS-LAUL

Bussiringid valimiste ajal:
Haaslava piirkond (jaoskond nr 1)
Valimispäeval, 3.märtsil
I ring		
Aardlapalu
10.55
Uniküla
11.30
Aardla
11.00
Kriimani
11.35
Reola rtj
11.05
Sillaotsa
11.40
Villemi
11.10
Roiu
11.45
Tuigo
11.15
Kurepalu
11.50
Kurepalu
11.20
Tagasi, kui on valitud
Tagasi, kui on valitud
II ring
Aardlapalu
14.55
Uniküla
15.30
Aardla
15.00
Kriimani
15.35
Reola rtj
15.05
Sillaotsa
15.40
Villemi
15.10
Roiu
15.45
Tuigo
15.15
Kurepalu
15.50
Kurepalu
15.20
Tagasi, kui on valitud
Tagasi, kui on valitud
Mäksa piirkond (jaoskond nr 2)
Eelvalimispäeval, 27.veebruaril
Võõpste kauplus 11.00
Kastre
11.05
Veskimäe
11.10
Mäksa
11.15
Sarakuste
11.20
Vana-Kastre
11.25
Kaagvere
11.30

Kisla
11.35
Poka
11.40
Miinamõisa		11.45
Melliste(Oraviku) 12.00
Tagasi, kui on valitud

Valimispäeval, 3.märtsil
Võõpste kauplus 11.00
Kastre
11.05
Veskimäe
11.10
Mäksa
11.15
Sarakuste
11.20
Vana-Kastre
11.25
Kaagvere
11.30
Võnnu piirkond (jaoskond nr 3)
Valimispäeval, 3.märtsil
Aunapalu
10.00
Agali
10.10
Liispõllu
10.20
Järvselja
10.25
Kõnnu
10.30
Lääniste
10.40
Võnnu
10.50
Tagasi, kui on valitud

Kisla
11.35
Poka
11.40
Miinamõisa
11.45
Melliste(Oraviku) 12.00
Tagasi, kui on valitud

Rookse
11.05
Kurista
11.10
Hammaste
11.15
Issaku
11.17
Võnnu
11.20
Tagasi, kui on valitud

4

KASTRE VALD

Vallavolikogu 23.01.2019 istungil
Moodustati 03.03.2019 toimuvate
Riigikogu valimiste läbiviimiseks jaos
konnakomisjonid ja nimetati jaoskon
nakomisjonide liikmed. Jaoskonnako
misjon nr 1 liikmed on Maire Manglus
(esimees), Ida Talbonen, Merle Viira,
Helju Vään, Meeli Neemeste (EKRE),
Liivi Sepp, Marko Kivisalu, Annika
Tõnurist (asendusliige) ja Anne Laur
(asendusliige). Jaoskonnakomisjon nr 2
liikmed on Kristel Möller (esimees), Ave
Meronen, Aila Orrin, Anneli Kullamaa,
Jaan Kiisler, Tiina Tihamets (EKRE),
Kalle Põld, Marju Läänemäe (asen
dusliige) ja Tulvi Orrin (asendusliige).
Jaoskonnakomisjon nr 3 liikmed on Aili
Reinhold (esimees), Tiina Mällo, Liina
Vaino, Imbi Jõgar, Helen Lemküll, Delia
Bergmann, Inge Leis (EKRE), Riina
Gordejeva (asendusliige) ja Triinu Kask
(asendusliige).
Kehtestati kord eraüldharidus
koolide toetamiseks vallaeelarvest.
Kord kehtestati 2018. aastal kehtinud
korraga samadel põhimõtetel üheks
aastaks.
Delegeeriti noorsootöö seadusega
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
ülesanne huvihariduse ja huvitegevuse
kava koostamine ja kinnitamine Kastre
Vallavalitsusele.
Kehtestati Kastre valla haldus
territooriumil ühtne maamaksumäär
2,5% maa maksustamishinnast aastas.
Põllumajandussaaduste
tootmiseks
kasutusel oleva haritava maa ja loodus
liku rohumaa maamaksumäär on 1,75%
maa maksustamishinnast aastas.
Muudeti
Kastre
Vallavolikogu
23.01.2018 määrust nr 14 „Kastre

Vallavalitsuse hallatavate asutuste pal
gakorralduse põhimõtted, palgamäärad
ja tingimused” ja kehtestati magistri
kraadiga või sellega võrdsustatud tase
mega lasteaiaõpetaja palga alammäär
täistööajaga töötamise korral, mis on
vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja
palga alammäärast ja kõrgema või kesk
eriharidusega kvalifikatsioonile vas
tava lasteaiaõpetaja palga alammäär
täistööajaga töötamise korral, mis on
vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja
palga alammäärast.
Kiideti heaks Tartumaa arengustra
teegia 2040. Tartumaa arengustratee
gias 2040 esitatakse maakonna kohalike
omavalitsuste kokku lepitud pikaajaline
visioon aastani 2040, strateegilised
eesmärgid ja valikud selle saavutami
seks ning tegevuskava aastateks 20192023. Strateegias määratleb eelistused
kohalike ja riiklike investeeringute osas
ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste
suunamiseks maakonnas. Arvestati
muutuste ja probleemidega, mis võivad
22 aasta jooksul esile kerkida ning kesk
konda oluliselt mõjutada, samuti uusi
võimalusi pakkuvate suundumustega.
Arengustrateegia keskendub viiele
põhivaldkonnale: haridus ja elukestev
õpe, ettevõtlus, taristu, tervis ja heaolu
ning kultuur ja turism.
Otsustati võtta tasuta üle Kastre
vallas Haaslava külas asuva Nurme
elamurajooni tänavavalgustuse tehno
rajatis kogupikkusega 500 meetrit 10
valgustusallikaga.
Otsustati taotleda Keskkonna
ministeeriumilt Kastre vallas, Issaku
külas, Rasvatihase kinnistust (regist

riosa nr 4853804, riigivara registri
kood KV40012M1, katastritunnus
91501:001:0177, pindala 18633 m2,
maakasutuse sihtotstarve – maatu
lundusmaa 100%) projekti „Hammas
te-Võnnu kergliiklustee ehitusprojekt“
koosseisus koostatud „Krundijaotus
kava“ alusel moodustuva ligikaudu
1831 m2 suuruse äralõike tasuta võõ
randamist Kastre vallale kergliiklustee
rajamiseks.
Tuginedes Palmpro OÜ poolt
26.07.2018.a koostatud põhiprojekti
„Kastre vald, Hammaste-Võnnu kerg
liiklustee ehitusprojekt Töö nr 164“
krundijaotuskavale ja projektist tule
nevate eraomandis olevate kinnistute
pindala äralõigetega seoses kergliik
lustee ehitusprojekti teostamisega,
otsustati anda Kastre vallas Hammaste
külas asuva Järvekalda kinnistu
(katastritunnus 91501:001:0532, ära
lõike pindala 5030 m2), ühisomanikele
Raigo Ljamin`ile ja Rainer Ljamin`ile,
asendusmaa kergliiklustee rajamisega
tekkiva äralõike pindalaga võrdses suu
ruses. Asendusmaa otsustati määrata
Kastre valla omandis olevast Hammaste
külas asuvast Järve kinnistust.
Otsustati osaliselt muuta Kastre
Vallavolikogu 09.10.2018 otsust nr
56 „Garantii andmine”. Otsus vajas
osaliselt muutmist seoses Palmpro OÜ
põhiprojekti „Kastre vald, Hammas
te-Võnnu kergliiklustee ehitusprojekt
Töö nr 164“ projektimuudatustega.
Otsuses muudeti täpsustunud äralõi
gete pindalade suuruseid.
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Vallavalitsuse istungitel
08.01
- hajaasustuse programmi lõpparu
ande kinnitamine (Sikatalu, Kääru)
- olmejäätmete valdajate korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitu
nuks lugemine
- katastriüksuse lähiaadressi ja siht
otstarbe muutmine (Väike-Õuna)
katastriüksuste
kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete määra
mine (Kraaviääre)
- ehituslubade andmine (Haaslava k,
Pajusalu tee 13, 15, 17/Igevere k, Külma
koha maaüksusel marjahoidla/ Lange k,
Lange-Vahe maaüksusel vilja vastuvõtuja eelpuhastushoone/Tammevaldma k,

Agrokeskuse vkt 4)
- kasutusloa andmine (Melliste k.,
Metsaääre/Haaslava k., Heki tee 6)
- raha eraldamine tegevustoetuseks
(Haaslava Meeskoor/Lääniste Külaselts)
- raha eraldamine sündmustoetuseks
(Meesteklubi)
- sotsiaaltoetuste maksmised val
laeelarvest
- tugiisikuteenuse määramine
- sõidukulude hüvitamine
- vähempakkumiste tulemuste kinni
tamine (invatransport)
- igapäevaelu toetamise teenuse
lepingu sõlmimine
- valimisjaoskondade moodustamine

- isikliku kasutusõiguse seadmine
valla kasuks (transpordimaa)
- arutelud ja muu informatsioon
(Kodutunne, HITSA, Aasta Tegu, liisin
gulepingu muutmine)
15.01
- hajaasustuse programmi lõpparu
ande kinnitamine (Pärnapuu)
- Igevere külas asuva Metsküla
katastriüksuse jagamisel kohanimede,
koha-aadresside ja sihtotstarvete määra
mine
- Loosi tee järgi katastriüksuste
lähiaadresside muutmine
- liikluspinnale Heki tee kohanime ja
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ruumikuju määramine
- ehituslubade andmine (Haaslava k.,
Papli tee 15, 17, 19)
- kasutusloa andmine (Haaslava k.,
Toominga tee 12)
- isikliku abistaja teenuse osutamise
lepingu sõlmimine
- sotsiaaltoetuste maksmised val
laeelarvest
- hooldaja määramine ja hooldajatoe
tuse maksmise lõpetamine
- täisealisele isikule hooldaja
määramine, hooldajatoetuse määramine
ja maksmine
- huvihariduse aruanne ja kava kinni
tamine
- arutelud ja muu informatsioon
24.01
nõusoleku
andmine
vee
erikasutuseks (Palupealse)
- hajaasustuse programmi lõpparu
ande kinnitamine (Muru)
- olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
- olmejäätmete valdajate korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitu
nuks lugemine
- ehitise teenindamiseks vajaliku maa
ja sihtotstarbe määramine ostueesõigu
sega erastamiseks
- ehituslubade andmine (Haaslava k.,
Arteesia, Männi, Südame, Nurme/Võnnu
alevik, Karja tee 16/ Kurista k., Alaoja)
- kasutuslubade andmine (Haaslava

k., Pajusalu tee 7/Terikeste k., Viljakui
vati)
- Viljahoidla maaüksusel kasvuhoo
nete ehitusprojekti koostamiseks projek
teerimistingimuste kinnitamine
- kinnisvara müük avalikul suulisel
enampakkumisel (Suure-Südame krt 4)
- Kastre valla kriisikomisjoni koos
seisu kinnitamine
- riigihanke (viitenumber 203793)
„Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu
rekonstrueerimisprojekti koostamine“
tulemuste kinnitamine
- huvihariduse ning huvitegevuse
toetamine vallaeelarvest
- huvihariduse ning huvitegevuse
toetamisest keeldumine
- Kastre valla munitsipaalharidusasu
tuste tegevuskulude arvestusliku maksu
muse kinnitamine 2019. aastaks
- Kastre Vallavalitsuse 02.11.2018.a
määruse nr 9 „Koduteenuste osutami
sega seonduvate vormide kinnitamine“
muutmine
- sotsiaaltoetuste maksmised val
laeelarvest
- puudega lapse hooldajale hooldaja
toetuse määramine
- sõidukulude hüvitamine
- koduteenuse osutamine
- avalduse rahuldamata jätmine
- koduteenuse osutamine ja lepingu
sõlmimine
- arutelud ja muu informatsioon
(loosimine, hoonestusõiguse seadmine,

Lemeks Tartumaa Suusatalv 2019 III
etapp)
31.01
- hajaasustuse programmi lõpparu
ande kinnitamine (Agalioja vkt 12)
- Kurista külas koha-aadressi määra
mine ja vaba põllumajandusmaa maatükk
nr 84 erastamine
- ehituslubade andmine (Kaagvere k.,
Vooru tee /Mältejärve k., Hoidlapõllu)
- kasutuslubade andmine (Haaslava
k., Jõe tn 5/ männi tee 8)
- huvihariduse ning huvitegevuse
toetamine vallaeelarvest
- huvihariduse ja huvitegevuse kava
kinnitamine
- teenuste hindade kehtestamine
(Võnnu Kultuurimaja)
- halduslepingu sõlmimine
- sotsiaaltoetuste maksmised val
laeelarvest
- erihoolekandeteenuse omaosaluse
toetamine vallaeelarvest
- matusekulude hüvitamine
- avalduse rahuldamata jätmine
(sotsiaal)
- lasteaiaõpetajate palga alammäära
kehtestamine 2019. aastaks
- hüvitise ja menetluskulude tasu
mine (haldusasi nr 3-15-236)
- arutelud ja informatsioon
Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Kastre vallas uus piirkonnapolitseinik

Alates 01.01.2019 on Kastre valla
piirkonnapolitseinik Raido Onopa.
Politseinike peres kasvanud ning vane
mate tööpõldu väiksest peale kõrvalt
näinud Raido otsustas möödunud aasta
jaanuaris ka ise korravalvurite ridadega
ühineda. Kui esimesel aastal reageeris
Raido patrullpolitseinikuna kõikvõi
malikele väljakutsetele, sai tal üsna pea
selgeks, et soovib kogukonna hüvanguks
veelgi enam panustada ning otsustas
kandideerida
piirkonnapolitseiniku
ametikohale. Selle aasta alguses sai

Raido südamesoov teoks ning nüüd on
ta juba kuu jagu tegelenud Kastre vallas
elavate inimeste argi- ja olmeteemadega.
„Selle lühikese aja jooksul olen tut
vunud oma piirkonna ja siin elavate ini
mestega ning mulle on selgeks saanud,
et Kastre vald on rahulik ja turvaline
piirkond. Siinne kogukond on väga kok
kuhoidev ja mul oleks au ajapikku võita
kohalike usaldus, et nad julgeks ja tahaks
minuga murede ja küsimuste tekkides
ühendust võtta,“ julgeb Raido unistada.
Kuna ametiaeg on olnud üürike, ei tüki
värske piirkonnapolitseinik Kastre valla
kohta veel suuri üldistusi tegema. Küll
toob ta välja, et valla õiguskord ei erine
suuresti ümberkaudsetest piirkonda
dest. „Hajaasustusega piirkonnas on
sagedamini probleemiks vargused maa
majadest ning alkoholi vastutustundetu
tarbimine viib nii nagu mujalgi sageda
mini vägivallani või näiteks purjuspäi
autorooli istumiseni,“ tähendas ta. Need
sõlmküsimused on ka politsei ja koos
tööpartnerite tugevdatud tähelepanu
all. Kuna vastne piirkonnapolitseinik on
lühikese aja vältel täheldanud oma piir

konnas mitmeid peresiseseid ja naabrite
vahelisi jagelemisi, pani ta lõpetuseks
südamele, et vaenujalal olles ei unusta
taks siiski ära võimalust järele anda ja
mõistuspäraselt lepitust otsida. „Väikse
kogukonnana on veelgi olulisem see, et
iga Kastre valla elanik meie ühist tur
valisust hindaks ja hoiaks ega tekitaks
tühjast tüli seal, kus võimalik lihtsaid ja
inimlikke lahendusi leida,“ selgitas ta.
Kohaliku seadusesilmana rõhutab ta,
et on kohalikele nõu ja jõuga abiks igal
hetkel ja julgustab aegsasti helistama kui
politsei abi on tarvis. Piirkonnapolitsei
nikuga saab kontakti helistades 5886
4353 või kirjutades raido.onopa@polit
sei.ee. Tema piirkond on endiselt kogu
Kastre vald. Piirkondlikku politseitööd
koos piirkonnapolitseinikuga teostab
vallas noorsoopolitseinik Kirsika Jõks,
kelle lahendada on alaealistega seondu
vad küsimused. Temaga saab ühendust
telefonil 53007283 ja e-postil kirsika.
joks@politsei.ee
Ragne Keisk
PPA pressiesindaja
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Detailplaneeringud Kastre vallas
Kastre vallas on 2018. aastal algata
nud järgnevad detailplaneeringud:
1. Kastre Vallavolikogu otsustas 6.
märtsi 2018. a otsusega nr 37
algatada Mõra külas asuval Silla
maaüksusel ja selle lähialal
detailplaneeringu.
Planeeritav
ala asub Mõra külas ning hõlmab
Silla katastriüksust (katastritun
nus 18501:001:0558, sihtotstarve
elamumaa 100%, pindala 6128
m2). Detailplaneeringu eesmärgiks
on planeeritava maa-ala jagamine
kruntideks, ehitusõiguse ja maaka
sutustingimuste määramine ning
krundile juurdepääsu, heakorras
tuse, haljastuse ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine.
2. Kastre Vallavalitsus otsustas 22.
märtsi 2018. a korraldusega nr 162
algatada Kurepalu külas asuvatel
Juhani ja Liiva maaüksustel
detailplaneeringu. Planeeritav ala
asub Kurepalu külas ning hõlmab
Juhani katastriüksust (katastri
tunnus 18501:001:0519, sihtots
tarve elamumaa 100%, pindala
15104 m2) ja Liiva katastriüksust
(katastritunnus 18501:001:0564,
sihtotstarve elamumaa 100%,
pindala 11376 m2). Planeeritava ala
pindala on 26480 m2. Detailplanee
ringu eesmärgiks on planeeritava
maa-ala jagamine kruntideks, ehi
tusõiguse ja maakasutustingimuste
määramine ning krundile juurde
pääsu, heakorrastuse, haljastuse
ja tehnovõrkudega varustamise
lahendamine. Võimalike uuringute
läbiviimise vajadus detailplaneerin
gut algatades puudub.
3. Kastre Vallavalitsus otsustas 4.
juuli 2018. a korraldusega nr 350
algatada Melliste külas asuvatel
Mäe tee 16, Pesapuu tee 2 ja
Pesapuu tee 2a maaüksustel ning
nende lähialal detailplaneeringu.
Planeeritava ala pindala on ca 2,85
ha. Detailplaneeringu eesmärgiks
on olemasolevate kinnistu piiride
muutmine, kruntideks jagamine,
ehitusõiguse ja maakasutustingi
muste määramine ning krundi juur
depääsu, heakorrastuse ja tehno
võrkude varustamise lahendamine.
Võimalike uuringute läbiviimise
vajadus detailplaneeringut algata
des puudub.
4. Kastre Vallavalitsus otsustas 19.
oktoobri 2018. a korraldusega nr

484 algatada Aardla külas asuva
tel Kastani ja Keskuse vkt 12
maaüksustel detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Aardla külas
ning hõlmab Kastani katastriüksust
(katastritunnus
18501:001:0657,
sihtotstarve tootmismaa 100%,
pindala 19343 m2) ja Keskuse vkt
12 katastriüksust (katastritunnus
18501:001:1214, sihtotstarve ela
mumaa 100%, pindala 7304 m2).
Planeeritava ala pindala on 26647
m2. Detailplaneeringu eesmärgiks
on planeeritava maa-ala jagamine
kruntideks, ehitusõiguse ja maaka
sutustingimuste määramine ning
krundile juurdepääsu, heakorras
tuse, haljastuse ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamine. Võimalike
uuringute läbiviimise vajadus detail
planeeringut algatades puudub.
5. Kastre Vallavalitsus otsustas 19.
oktoobri 2018. a korraldusega
nr 485 algatada Haaslava külas
asuvatel Punga tee 1, 3 ja Õie tee
1-30 maaüksustel ning nende
lähialal detailplaneeringu. Pla
neeritava ala pindala on ca 10,8
ha. Detailplaneeringu eesmärgiks
on ehitusõiguse ja maakasutustin
gimuste määramine ning krundile
juurdepääsu, heakorrastuse, haljas
tuse ja tehnovõrkudega varustamise
lahendamine. Võimalike uuringute
läbiviimise vajadus detailplaneerin
gut algatades puudub.
6. Kastre Vallavalitsus otsustas 21.
novembri 2018. a korraldusega nr
555 algatada Mäksa külas asuvatel
Ürgoru tn 1, 2 ja 3 maaüksustel ja
Veskimäe külas asuvatel Ürgoru tn
5, 7, 12 ja 14 maaüksustel ning
nende lähialal detailplaneeringu.
Planeeritava ala pindala on ca 2,85
ha. Detailplaneeringu eesmärgiks
on planeeritaval maa-alal ehitusõi
guse ja maakasutustingimuste mää
ramine ning krundi juurdepääsu,
heakorrastuse ja tehnovõrkude
varustamise lahendamine. Võima
like uuringute läbiviimise vajadus
detailplaneeringut algatades puu
dub.
Korralduste ja korralduste lisadega
(sh planeeringuala piir) on võimalik
tutvuda avalikus dokumendiregistris ja
Ametlikes Teadaannetes. Täiendav info:
Kati Kala, kati.kala@kastre.ee, 7446521
Kati Kala
maaspetsialist

Valgustatud
spordiväljak ja
kelgumägi Mellistes
Jaanuarikuus paigaldati Melliste spor
diväljakule neli päikesepaneeliga valgustit.
Nüüd on hea mäel kelgutada ka pimedal
talveõhtul. Valgustuse eesmärk on vähen
dada ohte, lisada turvatunnet ja edendada
vaba aja veetmise võimalusi õueruumis.
Kelgumäe ja spordiväljaku valgustamine
sai teoks MTÜ Mäksa kolhoos projektiga,
mis sai toetuse kogukondliku turvalisuse
toetusvoorust. Projekti rahastas Siseminis
teerium, omaosalusega toetas Kastre vald.
Mati Möller
projektijuht

Tõstjate tegemisi
2019. aasta esimeseks võistluseks
tõstjatele olid Tartumaa lahtised meistri
võistlused. Meie võistkond oli seekord roh
kearvulisem kui tavaliselt. Võistlemas oli 13
Kastre valla esindajat, kellest seitsme jaoks
oli see elu esimene võistlus tõstespordis.
Naiste kehakaalus kuni 45 kg tuli võitjaks
Loore-Lii Aviste, kes realiseeris kõik kuus
katset ja parandas isiklikku rekordit rebimi
ses ühe ja tõukamises lausa kolme kilo võrra
ja võitis tulemusega 66 (28+38) kg. Teiseks
tuli oma esimese võistluse teinud Kätlin
Ivandi 35 (15+20) kg-ga. Kehakaalus üle 64
kg oli võitja Mona Saar 128 (56+72) kg-ga.
Neljanda koha sai Liisbeth Rosenstein 98
(42+56) kg-ga ja viiendaks tuli esmakord
selt võistelnud Berit Soo 43 (16+27) kg-ga.
Meeste kehakaalus kuni 35 kg tuli
teiseks Andre Uibo 26 (11+15) kg-ga.
Kehakaalus kuni 40 kg sai sama koha Ulric
Lukk 25 (10+15) kg-ga. Kehakaalus kuni
50 kg oli võitja Lukas-Voldemar Süld 22
(9+13) kg-ga. Kehakaalus kuni 67 kg tuli
kolmandaks Lauri Soo 48 (21+27) kg-ga.
Kõigi nende noormeeste jaoks oli see esi
mene võistlus. Kehakaalus kuni 73 kg tuli
teiseks Jaan Korobov 172(76+96) kg-ga.
Kehakaalus kuni 81 kg sai V koha veel üks
debütant Markus Ivandi 47 (20+27) kg-ga.
Kehakaalus kuni 96 kg tuli võitjaks Kerto
Pärl 248 (113+135) kg-ga ja kaksikvõidu
tagas Tambet Ereline 231 (100+131) kg-ga.
Tõukamise tulemus 131 kg on Tambeti uus
isiklik rekord. Uued debüüdid on peagi tule
mas ja loodame noorte aktiivsele treening
tahtele ja kui aktiivselt treenida küllap siis
ka tulemused hakkavad jõudsalt kasvama.
Viktor Korobov
tõstetreener
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Sportimislusti jagus kõigile
Kastre valla spordirahvas näitas, et
tervisespordisarja ”SPORTLIK NELIK”
esimene etapp Suusatrall oli igati ooda
tud spordisündmus meie vallas ja hea
tahtmise korral ei takista ka külm ja
karge talveilm koosolemist ja sportlike
tegevuste nautimist.
Eriline tänu kuulub kõigile neile
tublidele, kes otsustasid vaatamata
veidi jahedavõitu ilmale võistlema tulla.
Suur rõõm on selle üle, et pühapäeva
pärastlõunal läbis suusaraja ja ületas
finišijoone ligi sada võistlejat. Kõige
tihedam oli konkurents laste ja noorte
arvestuses, kus erinevates vanuseklassi
des startis ühtekokku ligi kuuskümend
võistlejat. Kõige osavõturohkeimaks,
33 startijat, kujunes kuni kümne aas
taste poiste ja tüdrukute 1 km distants.
Võime julgelt öelda, et erinevate
distantside peale kokku sai Suusatralli
medali kaela ligi 130 kastrelast ning
lisaks veel kõik võistlejatele kaasaelajad
ja olulised taustajõud, kes sel korral ise
osaleda ei soovinud. Tiimide arvestusse
registreeris esimesel etapil kokku seit
seteist neljaliikmelist võistkonda!
Kõigil, kes jäid esimesest etapist
eemale, soovitame järgmisel etapil
kindlasti ise starti tulla. Aega valmis
tumiseks on tervelt kolm kuud! Jälgige
infot, sest sarja järgmine etapp, kus

Suusatrall. Foto Riina Vals

aktiivsuspunkte koguda, on orientee
rumine, mis toimub 23. aprillil Võnnus.
Korraldajate väga suur tänu kuulub
kõigile neile, kes ürituse õnnestumisele
kaasa aitasid. Täname kõiki lapsevane
maid, õpetajaid ja kooli töötajaid, kes
suunasid noori suusarajale ja osalesid
ka ise. Suur aitäh Teile!
Kokkuvõttes kulges päev edukalt ja
osalejatelt saadud tagasiside näitas, et

korraldusega jäädi rahule. Mis aga ei
tähenda, et meie korraldajatena enam
ei pingutaks. Uued mõtted ja ideed on
paberil, et juba järgmistel etappidel
korraldus veelgi ladusamalt kulgeks.
Head treenimislusti!
”Sportlik Nelik” korraldajad

Kultuuri- ja spordisündmused
16.02 kell 13.00 Võnnu saunaralli. Kell 19 Võnnu
kultuurimajas simman Toomas ja Tauri Anniga. Pilet 10 eurot.

9.03 kell 17.00 Võnnu kultuurimajas kohtumine saate
„Selgeltnägijate tuleproov“ osalejatega. Pilet 10 eurot.

17.02 kell 11.00 Melliste järvel kalapüügivõistlus. Juhend
nähtaval kastre.ee/kalender. Info: ulle.seire@kastre.ee või
telefonil 5855 2993. Osalemine 5 eurot.

10.03 Võnnu kultuurimajas koolide vaheline maleturniir.

19.02 kell 20.00 Võnnu kultuurimajas film
„Klassikokkutulek 3- Ristiisad“. Piletid 5/4 eurot.
22.02 kell 18.00 Eesti Vabariigi 101. aastapäevale
pühendatud kontsert-aktus Võnnu kultuurimajas.
24.02 kell 10.00 Austuse avaldamine Kurepalus
Vabadussõja mälestusmärgi juures. Sealt liigutakse edasi Reola
mälestusmärgi juurde.
24.02 kell 11.00 Jumalateenistus Võnnu kirikus ja austuse
avaldamine Vabadussõja monumendi juures Võnnus.
3.03 kell 12.00 Vooremäel Vastlaliu laskmine. Korraldab
Võnnu spordiklubi.
4.03 kell 10.00 Roiu päevakeskuses vastlapäeva tähistamine.
8.03 kell 20.00 Võnnu kultuurimajas naistepäeva tantsuõhtu
ansambliga Village Voice. Aasta naine 2018 välja kuulutamine.
Pilet 5 eurot.

11.03 kell 10.00 Roiu päevakeskuses külas Joona Toivanen
ja Lea Saar.
11.03 kell 18.00 Mälumängusarja 6. etapp Melliste
koolimaja vaba aja ruumis.
12.03 kell 20.00 Võnnu kultuurimajas film „Johannes
Pääsukese tõeline elu“ Piletid 5/4 eurot.
16.03 kell 18.00 Priiuse seltsimajas III Kurepalu Bluus.
Peaesineja Kolumbus Kris. Pilet 5 eurot.
21.03 kell 19.00 Priiuse seltsimajas Vana Baskini teatri
etendus „Öökuninganna“. Peaosas Helgi Sallo. Piletid hinnaga
17/15 eurot müügil vallamajas ja piletilevi.ee.
24.03 kell 12.00 Priiuse seltsimajas pensionäride kevadpidu.
Esineb ansambel Mesipuu.
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Armas koolimaja, palju õnne!
Ajalehe ilmumise ajaks on meie prae
gune koolimaja saanud 29-aastaseks.
Oma noore ea juures on siin sirgumas
ja ka lõpetanud väga vahvad, tegusad ja
omanäolised lennud. Õpilaste säravad
silmad, nende tublid tulemused ja elus
edukalt hakkama saavad vilistlased on
koolimajale suurimaks tunnustuseks.
Aitäh igale õpilasele nii hetkel, minevi
kust kui ka tulevkus!
Panuse ja näo on neile aidanud anda
paljud endised ning praegused kollee
gid. Aitäh teile! On hästi hea meel, et
koolipere seas on ka hinnatud ülikooli
õppejõudusid - õpetajad Karin Muoni
ja Maarika Arimäe valiti 2018. aasta
detsembris TalTechi Tartu Kolledži
kõrgemalt hinnatud õppejõududeks
oma teaduskonna üliõpilaste tagasiside
põhjal.
Õpetaja Karin Muoni õpetab VKK
keskkooliosas inglise keelt. Tema aine rii
gieksamitulemused on olnud läbi aastate
üle vabariigi keskmise tulemuse. Lisaks
juhendab õpetaja Karin edasijõudnute
kursust ning tema õpilased võtavad osa
gümnaasiumi inglise keele olümpiaadi
dest. Õpetaja Maarika Arimäe õpetab
VKK IX klassis ja keskkooliosas eesti
keelt, kirjandust ning uurimistööde
aluste kursust. Valmistumine uurimis
töödeks on kõrgel tasemel.
Mõistagi on uuel aastal juubelit pidav
koolimaja palju üle elanud ja vajab ajaga

Võnnu Keskkool - foto Ragnar Muttik

kaasas käimiseks uuendusi, mis järk-jär
gult ellu viiakse. Täname koolipidajat ja
püüame areneda jõukohasel moel.
Sünnipäev on pidulik hetk ajateljel,
hea võimalus ajas tagasi vaadata, kuid
veelgi rohkem - põhjus unistamiseks.
Usun, et meie koolimaja on rahul, kui
teda arengukeskkonnana võetakse. Siia
leiavad tee aina uued põlvkonnad ning
neid õpetavad väga head õpetajad. Igav
meil kindlasti ei ole, seda näitab ka kooli
kodulehel avaldatud II poolaasta ühis
tegevuse kava, milles on enam kui 80

sündmust. Nende seas toome esile laste
kaitsepäeva tähistamise 01.06. Soovime
sel päeval avada kõik koolimaja uksed,
tutvustada oma tegemisi, näidata aasta
jooksul huviringides, tundides ja õpitu
bades õpitut. Tahame sel moel tutvus
tada oma kooli ja üheskoos veenduda, et
oli üks vägev õppeaasta. Et oleks huvitav
ja arendav, seda koolimajale soovigemgi!
Valdek Rohtma
koolijuht

Sillaotsa kooli
jaanuarikuu
tegemised sõnas
ja pildis
Jaanuaris on meie koolipere käinud
usinalt nii õppekäikudel, sportimas kui ka
kutsunud endale külla põnevaid külalisi.
Loomulikult mahtus jaanuarikuusse ka palju
olümpiaade ja võistlusi, millest meie tublid
õpilased osa võtsid ning häid tulemusi koju
tõid!
Chris Serglov,
Sillaotsa kooli huvijuht
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Naiskodukaitse pakub lahendusi
Kuidas aidata last, kes on midagi
kahtlast söönud ja nüüd kaebab peapöö
ritust? Kui palju on vaja värsket kapsast
ja liha, et keeta suppi kahesajale inime
sele? Kuidas relva ohutult käsitseda?
Mida tähendab „sain viiele“?
Naiskodukaitse (NKK) loodi Kaitse
liidu ülemaalise naisorganisatsioonina 1.
septembril 1927, saadeti laiali 27. juunil
1940 ning taastati 20. septembril 1991.
NKK on jagunenud 15 ringkonnaks, igas
maakonnas oma. Kastre vald kuulub
Tartu ringkonna koosseisu. Enne sõda
tegutsesid valla alal Haaslava, Mäksa,
Võnnu, Kastre ja Järvselja jaoskonnad.
Sinna kuulus kokku sadakond naist.
Jaoskondadel olid oma rahvatantsurüh
mad ja laulukoorid. Korraldati pidusid,
loteriisid ja einelaudu, mille käigus
koguti raha kohalike Kaitseliidu üksuste
tegevuse toetuseks. Naised korraldasid
endi jaoks erinevaid kursusi, loenguid ja
õppereise.
Praegu tegutseb Kastre vallas
üks, Lõuna-Tartumaa jaoskond. Nagu
vanasti, nii on ka praegu NKK liikmel
palju võimalusi erinevateks tegevusteks
ja enda arendamiseks. Organisatsiooni
astudes läbib ta baasväljaõppe, mis annab
põhiteadmised edasiseks tegutsemiseks.
NKK’l on kaheksa eriala: esmaabi, sideja staabitöö, välitoitlustamine, formeeri
mine, sporditegevus, noorte juhtimine,
kultuuritegevus, avalikud suhted. Uueks
tegevussuunaks on saamas elanikkonna
kaitse ja evakuatsioon (koostöös PPA’ga).
NKK pakub vaheldust igapäevatöösse
ja -elusse – pereema, aednik, raamatupi
daja, suurtalunik või apteeker, võib meil

Lõuna-Tartumaa jaoskonna esindajad Võnnus Vabadussõja mälestusmärgi juures 24.
veebruaril 2018. Vasakult paemale: Kertu Rünkorg, Tiiu Kupper ja Leane Morits.
Foto: Kersti Rüütli

olla staabiassistent, meedik, välikokk
või õpetaja. Tegevuste ja elukestva õppe
käigus saadakse vastused ka ülal esitatud
küsimustele.
NKK on igas vanuses naise jaoks,
meiega liitumine on vabatahtlik, küll aga
ootame enesele võetud kohutuste täit
mist. See on võimalus koos Kaitseliiduga
anda oma jõukohane panus Eesti riigi ja
oma kodu kaitseks.
Kui sul tekkis huvi meie tegevuse
vastu ja sul on küsimusi, tule 27.
veebruaril kell 19.00 Kurepallu Priiuse
seltsimaja väiksesse saali (Kurepalu
külakeskus). Ootame sind.
Eelnevalt on võimalik NKK tegevu

sega tutvuda Tartu ringkonna külalisõh
tul 20. veebruaril kell 18.00 Tartus, Noo
ruse 9 (sissepääs on Tartu Täiskasvanute
Gümnaasiumi poolsest uksest). Sel õhtul
saab oma täpset silma ja kindlat kätt
proovile panna sportpüssist lastes, lisaks
räägitakse veel meie tegevustest, mis on
nii militaarsed kui ka mittemilitaarsed.
Kertu Rünkorg
Lääniste külast
Naiskodukaitse Lõuna-Tartumaa
jaoskonna esinaine
Leane Morits
Tammevaldma külast
Naiskodukaitse Lõuna-Tartumaa
jaoskonna tegevliige

Head saabuvat Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva!
22. veebruaril
kell 18.00 kontsert-aktus Võnnu kultuurimajas.
24. veebruaril
kell 10 austuseavaldamine Kurepalus Vabadussõja
mälestusmärgi juures.
Pärast seda pärja asetamine Reola mälestusmärgile.
kell 11 Jumalateenistus Võnnu kirikus.
Laulab kihelkonnakoor.
Pärast seda pärja asetamine Võnnu mälestusmärgile.
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Vabadussõjas ei maksnud inimelu mitte midagi
Võitlus omade vahel on alati väga
verine ja julm. Vabadussõjas (nõuko
gude ajalookäsitluses väideti 50 aastat,
et see oli kodusõda) tuli vahel ette,
et eestlased võitlesid eestlaste vastu,
armuandmist tavaliselt ei olnud ja
inimese elul ei olnud mingit väärtust.
Üks Vabadussõja ohvriks langenu
oli endine Haaslava mõisa tööline Jaan
Puhm. Tema elusaatus on õpetlik näide
sellest, kuidas sõja ajal inimese enda
soovidest ja tahtmisest ei sõltunud
mitte midagi ja kõik oli juhuse asi.
Loeme 100 aastat tagasi juhtunut.
Arreteerimise protokoll 23. jaanua
ril 1919: „Jaan Puhm, 25 aastat vana,
abielus, põllutööline, elukoht Kambja
vallas Ala talu maadel. Süüdistatakse
punaväes teenimises.
Seletus antud Jaan Puhmi poolt
väljakohtu uurijale: 20. jaanuaril 1919
võeti mind kodus kinni. Mina olin Eesti
Ajutise Valitsuse sõjaväekomisjoni
poolt sõjaväes teenimiseks kõlbma
tuks tunnistatud. Kui kommunistide
sõjavägi Tartusse tuli ja mobilisatsioon
välja kuulutati, kästi mul uuesti komis
joni minna, kus mind vaatamata minu
protestidele kõlbulikuks tunnistati ja
vastu võeti. Teenisin kommunistide
väes umbes neli päeva ja siis läksin
omavoliliselt koju, sellepärast, et seal
enam teenida ei tahtnud. Varjasin
ennast nii kaua kuni Eesti vägi pärale
jõudis, siis liikusin jälle vabalt ringi,
kuni mind kinni võeti. Eesti sõjavägi
tuli meile sisse laupäeval, 18. jaanuaril
ja kinni võeti mind esmaspäeval 20.
jaanuaril. Rohkem asjast midagi ei tea.
Ülemleitnant härra Julius Kuperjanov
võib tõendada, et mina kahtlane isik
ei ole. Minu eest võivad veel rääkida
Ala talu omanik Lill ja Juhan Polaken.
Protokoll on mulle ette loetud ja kõik
on õigesti kirja pandud.“
Oluline on lisada, et Puhmi arre
teerimise põhjuseks oli kaebekiri, mille
järgi ta oli Eesti riigi vastane ning kuu
lus 1917. aastal Punakaarti ja 1919.
aastal Punaarmeesse.
„Süüdistuse akt 24. jaanuar 1919
Jaan Anna poeg Puhmi üle.
Jaan Puhm on süüdi kui punasesse
väkke astunu ja Eesti riigi äraandja. See
kuritegu kuulub Eesti Ajutise Valitsuse
määruse „Välja kohtute asutamise

kohta“ (Riigi Teataja nr 6) järele 2.
jalaväe polgu juures asuva sõjavälja
kohtu arutamise alla ja karistatakse
Kaela kohtu seaduse kogu paragrahv
108 järele. 2. jalaväediviisi üle, ooberst
Viktor Puskar.“
Anette Puhmi avaldus 27. jaanuaril
1919 Tartu linna komandandile: „20.
jaanuaril 1919 võeti minu mees Jaan
Puhm kinni ja viibib praegu Tartus
Krediidikassa keldris vahi all. Teda süü
distatakse vihameeste kaebuse põhjal
punase kaardi tegevuses, mis aga täitsa
vale on sest tema on alati Eesti Vaba
riigi Valitsuse ja vägede poolt olnud.
Tema ei ole vabatahtlikult punases
väes teeninud, vaid teenis küll kaks
ja pool päeva nende seas sunniviisil
võetud korra järele ja lahkus punasest
väest esimesel võimalusel 14. jaanuaril
1919, kui Eesti Ajutise Valitsuse väed
Tartusse tulid. Ta sai Tartus sunni
viisiliselt mobiliseeritud, mida kõik
võivad tõendada. Minu mees on täitsa
enamlaste valitsuse vastane ja astus
alati Eesti riigi eest välja ning teenis
2. Eesti polgus, mida võib kinnitada
ka Partisani salga ülem härra Julius
Kuperjanov, kelle juhatuse all minu
mees teenis.
Kõike seda minu seletust võivad
kinnitada ka tunnistajad Alviine ja
August Iisak.
Kõige alandlikumalt palun mina
komandandi härra, minu meest süüst
õigeks arvata ja vangistusest vabas
tada.“
Otsus tehti 2. jalaväe polgu juures
asuva sõjaväljakohtu poolt 29. jaanua
ril 1919:
„Väljakohus koosseisus: esimees
kapten Preisberg, liikmed: lipnik Vill
mann, lipnik Adamson, lipnik Kukk
ja sekretär lipnik Ilves, omal istumisel
29. jaanuaril 1919 arutades Jaan Anna
poeg Puhmi asja, keda süüdistatakse
vaenlase väes teenimises, leidis teda
süüdi olevat kui äraandjat ja otsustas:
kaebealust Jaan Puhmi, kes ennast
süüdi tunnistas, Ajutise Valitsuse
määruse väljakohtute asutamise kohta
paragrahv 5 ja paragrahv 6 põhjal
surma mõista mahalaskmise läbi.“
31. jaanuaril 1919 kohtuotsus
kinnitati ja oligi kõik. Süüdistusaktil
olev resolutsioon 19. veebruar 1919

kinnitab, et kohtuotsus on 31. jaa
nuaril 1919 täide viidud. „Vaenlane sai
teenitud karistuse“.
Lugedes kohtumaterjalides säili
nud tunnistusi jäävad arusaamatuks
ja ei klapi omavahel väited, et Puhm
oli „Eesti Ajutise Valitsuse sõjaväe
komisjoni poolt sõjaväes teenimiseks
kõlbmatuks tunnistatud“ ja „teenis
2. Eesti polgus, mida võib kinnitada
ka Partisani salga ülem härra Julius
Kuperjanov, kelle juhatuse all minu
mees teenis“.
Kui Eesti väes teenimise jutt oli
õige, siis mis asjaoludel ta sealt lahkus.
Kui ära põgenes, miks teda siis deser
teerimises (2. jalaväepolk jooksis det
sembris 1918 Tartu all sisuliselt laiali)
ei süüdistatud. Võimalik, et Puhm tee
nis 1917. aastal Tartus Eesti Tagavara
Jalaväepataljonis, kus Julius Kuperja
nov oli alguses roodukomandör, hiljem
pataljonikomandöri abi ning 1918.
aasta alguses Viljandis paiknenud 2.
Eesti polgus. Tsaariväkke mees kõlbas,
Eesti väkke ei kõlvanud, Punaarmeesse
jälle kõlbas. Midagi siin ei klapi.
Punaarmees teenimine ei olnud
kõige õigem tegu. Aga selle eest maha
laskmisele saata on ilmselge ülepin
gutamine. Sunniviisiliselt Punaarmee
Eesti kütipolkudesse mobiliseerituid
noori mehi oli üle kogu maa tuhandeid
ja kui selle eest oleks nad kõik Eesti
poolel surma mõistetud ja maha las
tud, oleks Vabadussõda hoopis verisem
ja pikem olnud ja võinuks ka mitte nii
hästi lõppeda.
Praegu kohtudokumente lugedes ei
saa küll kuidagi järeldust teha, et Jaan
Puhm Eesti riigi vaenlane oli. Pigem
oli ta lihtne mehike, kes tegi valel ajal
ja vales kohas vale liigutuse ja sattus
sõjakohtu hammasrataste vahele.
Teades meie rahva ajalugu, kus
1940. aastatel teise inimese peale
näpuga näitamine ja tema vastu vale
süüdistuse esitamine, mille tagajärjel
süütu inimene Siberisse saadeti, oli
tavaline asi, ei saa minna mööda võima
lusest, et keegi kohalik tegelane lihtsalt
ruttas ajas paarkümmend aastat ette ja
klaaris kaebekirja abil Puhmiga omava
helisi vanu arveid.
Taivo Kirm
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Noortekeskuste tegemisi
Roiu noortekeskus
Võrreldes eelmiste kuudega on jaa
nuar olnud tegemiste poolest vaiksem,
kuid igapäevane noortekeskuse külasta
tavus püsib paarikümne noore ringis.
Roiu noortekeskuses alustas põne
vust ja elevust tekitav seiklusring,
mille raames said noored orienteeruda,
kelgutada, lumeonni ehitada ja käia
räätsadega rabamatkal. Palju põnevat on
veel tulemas, täpsemat infot saab juba
noortekeskusest.
Lisaks seiklusringile proovime paar
korda kuus teha kokakooli, kus käib lapsi
õpetamas näiteks Kaare Sova NamiNa
mist või siis mõni toitumisnõustaja/ oma
ala spetsialist.
Jaanuari lõpus käis hulk noori Voo
remäel suusatrallil. Kiidan tublisid noori,
kes vaatamata külmale ilmale kohale
tulid.

Võnnu noortekeskus
Võnnu Noortekeskus vabandab
logokonkursi võitja ees, kuna eelmises
infolehes oli tema nimi kirjutatud valesti.
Võitjaks on KenCardo Puustus.
Veebruaris on tulemas sõbrapäeva
disko koos noore diskori ja mängudega!
Täpsema info leiad Võnnu noortekeskuse
FBst!
PALLIMÄNGUDE RING: REEDETI
15:0016:00 VÕNNU KESKKOOLI
VÕIMLAS VANUS: 1218 a

Kokakool Kaare Sovaga.
Foto: Merili Tomikas

Melliste noortekeskus
Alates jaanuarist on Melliste noor
tel võimalik kaks korda kuus õppida
pagarkondiiter Sigrid Uutsalu juhenda
misel põnevaid küpsetisi. (Täpsem info
noortekeskuse FBst.) Igal teisipäeval
algusega kell 16:00 toimetab Melliste
noortekeskuse köögis keskkonnasääst
likkusele pühenduv meistriteklubi. Tege
leme loomingulise meisterdamise ning
paljude muude asjadega, tule uudistama!
Leia noortekeskused ka facebookis!

Võnnu, Melliste ning Roiu noored räätsamatkal Meenikunno rabas! Foto: Lauri Teppo

Piljardivõistluse võitjad. Foto: Veronica Kongi
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Konkursi “Aasta naine 2018” reglement
1. EDUKA NAISE konkurss toimus
aastatel 2001-2017.
2. AASTA NAISE konkurss toimub
alates 2018. aastast.
3. AASTA NAISE konkursi võitja
valitakse ja kuulutatakse välja eelnenud
aasta põhjal (näiteks Aasta naine 2018
valitakse 2019. aastal jne.)
4. AASTA NAISE konkursile võivad
kandidaate esitada kõik valla elanikud,
seltsid, ettevõtted, asutused ja ühingud.
5. AASTA NAISE konkursile saab
kirjalikult esitada kandidaate kuni
01. märtsini k.a. Hilisemaid esitusi ei
arvestata.
6. AASTA NAISE konkursile esitatud
kandidaadi tutvustusel peab olema kir
jas esitatava isiku ees- ja perekonnanimi
ning lühiiseloomustus. Esitamisel peab
olema ära toodud ka esitaja nimi.
7. AASTA NAISE konkursi kandidaa

Sünnid:

MARIBEL MADISSALU
10.01.2019
KONSTANTIN ILJANOV
23.01.2019
HEIDI REIN
01.02.2019

()

Mälestame
VAIKE – VILHELMINE
RANDOJA
01.10.1929 - 20.01.2019
AARNE TÕLGO
12.07.1947 - 26.01.2019
ALEKSANDR KOMAROV
06.06.1949 - 26.01.2019
ENDEL PÄRN
24.09.1932 - 05.02.2019
ENDEL UNDRITS
16.10.1933 - 05.02.2019
Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Rasmus Toompere
Kontakt: Rasmus Toompere, kultuurija teabespetsialist
7446520; rasmus.toompere@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 1950
Toimetusel on õigus kaastöid
toimetada ja lühendada.

tidelt eeldame aktiivset elulaadi, posi
tiivset ellusuhtumist, silmapaistmist
mingil alal.
8. AASTA NAISE konkursi valimis
komisjonis on 7 liiget ja selle moodus
tavad Mäksa Maanaiste Seltsi juhatuse
(5 liiget), kultuurivaldkonna esindaja ja
vallavalitsuse esindaja.
9. Enne AASTA NAISE valimist on
kõigil komisjoni liikmetel võimalus
tutvuda ülesseseatud kandidaatide ise
loomustusega.
10. AASTA NAISE konkursi võitja
valitakse salajasel hääletamisel kusjuu
res ülesseatud kandidaatide nimed on
eelnevalt kantud valimissedelile tähes
tikulises järjekorras.
11. AASTA NAISE konkursile esita
tud kandidaatidele annavad komisjoni
liikmed punkte alustades suurimast
(näit. kolme kandidaadi korral on vas

AVATUD USTE PÄEV

Poka Sotsiaalteenuste
Keskuses. Ootame kõiki
huvilisi reedel 22.02.2019.a
uudistama uue avatud keskusega.
Teenustekeskus avatud külalistele
10.00 – 15.00.

EV 101.
aastapäeva 22.02
BUSSIRINGID

Bussiring 1:
16.25 Võõpste; 16.30 Kastre;
16.40 Mäksa; 16.45 Sarakuste;
16.50 Vana-Kastre; 17.00 Kaagvere;
17.05 Kisla; 17.10 Poka;
17.15 Miinamõisa; 17.30 Melliste
(Oraviku); 17.45 Võnnu
Bussiring 2:
16.45 Uniküla; 16.55 Villemi;
17.05 Reola raudteejam;
17.10 Aardla; 17.15 Kurepalu;
17.20 Roiu; 17.25 Kriimani;
17.30 Kurista; 17.35 Hammaste;
17.40 Võnnu
Bussiring 3:
17.10 Ahunapalu; 17.15 Agali;
17.20 Liispõllu, 17.30 Järvselja,
17.35 Kõnnu; 17.45 Lääniste;
17.55 Võnnu

tavateks punktideks 3;2;1, sealjuures
eelistatuimale kandidaadile antakse 3
punkti, järgnevale 2 jne.
12. AASTA NAISE konkursi võitjaks
on suurima punktide summaga kandi
daat.
13. Võrdsete punktide korral kuu
lutatakse võitjaks isik, kes saab kõige
rohkem kõrgemaid punkte.
14. Valimiskomisjoni liikmed ei
avalda AASTA NAISE konkursi võitjat
enne ametlikku väljakuulutamist.
15. AASTA NAISE konkursi võitja
kuulutatakse välja märtsikuus toimuval
naistepäeva üritusel.
16. AASTA NAISE konkursi võitjale
kingitakse graveeringuga hõbesõlg.
17. Kõigil AASTA NAISE konkursil
osalenud kandidaate tänatakse lille
dega.

Hea tööotsija!

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

"Samm tööellu - minu
võimalused ja valikud"

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja
tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid.
Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. Eneseanalüüs ja ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Isiklik tööõnne valem
4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi
Võimalus on minna erialasele kursusele ja
saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja
võlanõustamist ning osaleda tööpraktikal.
Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel
on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.
INFOTUND koolituse kohta 06.03.2019 kell
12.00!
Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi:
52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel)
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Kastre
Vallavalitsuse toel

Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Eesti
tuleviku heaks

