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SELLES LEHES:
LK 5 - kauplusauto ajad
uuel aastal
LK 7 - jõuluvana eriteade
LK 8 - intervjuu
vallavanemaga
LK 12 - tulevased
sündmused

2021 DETSEMBER

Kastre vallas said ametisse
vallavolikogu ja -valitsuse juhid

K

AUTOR: TOIMETUS

astre
vallavolikogu
teise
koosseisu
avaistungil valiti vallavolikogu
esimeheks ka viimasel
neljal aastal samas
ametis töötanud Mati
Möller. Möller töötab
päästeametis operatiivkorrapidajana, on
MTÜ Mäksa kolhoosi
ja Tartu priitahtlike pritsumeeste seltsi asutaja ja
juhatuse liige.
Aseesimeheks valiti eelmise volikogu koosseisus sotsiaalkomisjoni juhtinud Taivo
Kirm. Kirm töötab poiste käsitööõpetajana Sillaotsa ning
Melliste koolis, on kaitseliidu liige ja noorkotkaste Sillaotsa-Melliste rühma juht.
Vallavolikogu uue koosseisu
teisel istungil valiti vallavanem,

selt Priit Lombi poolt.
Ametisse kinnitati ka abivallavanem
Tõnu Muru, kes
omab majandusalast
haridust ning on
eelneva juhtimiskogemusega. Vallavalitsuse liikmeteks nimetati lisaks
vallavanemale
ja
abivallavanemale valla arendusjuht Mart
Keerutaja, ﬁnantsosakonna juhataja Kai
Pruuli, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Mai Aasjõe ning sotsiaalosakonna juhataja
Karmen Vetemäe.
Pildil vasakult vallavolikogu aseesimees Taivo Kirm, abivallavanem Tõnu
Nii Mati Möller,
Muru, vallavanem Priit Lomp ja vallavolikogu esimees Mati Möller.
Taivo Kirm, Priit Lomp kui ka
määrati abivallavanem ning kin- Priit Lombi, kes on ka viimased Tõnu Muru kandideerisid kohaneli aastat Kastre vallavalitsust like omavalitsuste volikogude vanitati vallavalitsuse liikmed.
Volikogu liige Tõnu Muru juhtinud. Istungil osalenud voli- limistel valimisliidu Meie Kodu
seadis vallavanemakandidaadiks kogu liikmed hääletasid üksmeel- nimekirjas.
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Kastre valla aasta sündmuse ja aasta teo kandidaate on õigus ja võimalus esitada kõigil. Aasta sündmuse puhul lähevad
arvesse 2021. aastal Kastre vallas toimunud sündmused. Rahvahääletusel selgub sündmus, mille korraldaja saab
rahalise preemia. Aasta teo puhul lähevad arvesse 2021. aastal eraisiku, inimgrupi, organisatsiooni või juriidilise isiku
poolt ellu viidud teod. Rahvahääletusel selgunud võidutegu saab pärjatud auhinnaga. Aasta sündmuse ja aasta teo
kandidaate saab esitada kuni 14. jaanuarini 2022 e-posti aadressile madli.teller@kastre.ee või telefoni teel 508 9374.
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Vallavalitsuse istungitel
AUTOR: ANNIKA PAJUMAA-MUROV,
VALLASEKRETÄR

04.11
- ehituslubade andmine (Terikeste külas, Tiigi; Aardlapalu külas,
Tõrvandi-Roiu- Uniküla tee maaüksusel, kergliiklustee; Melliste
külas, Järve tee 9; Haaslava külas, Laane tee 9)
- hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine (Varju; Roosi
vkt)
- huvihariduse ning huvitegevuse
toetamine vallaeelarvest (3)
- koroonaviiruse tõkestamist toetavate meetmete rakendamine
Kastre vallas
- info ja arutelud

11.11
- Mäksa külas asuva Ürgoru tn 10
katastriüksuse detailplaneeringu
kehtestamine
- õigusvastaselt võõrandatud maa

tagastamine
- Mäletjärve külas asuva Uusi katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- nõudeõiguse osast suurema
pindalaga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral
riigile tasutava võla suuruse kinnitamine
- ehitusloa andmine (Haaslava külas, Pargi tee 5)
- hajaasustuse programmi lõpparuande kinnitamine (Jaksoni)
Kastre
Vallavalitsuse
14.10.2021.a korralduse nr 513
„Toetuse maksmine“ tühistamine
- toetuse maksmine (MMS jõululaat)
- koolieelse eralasteasutuse ja
-lapsehoiu rahastamine
- koduteenuste osutamine
- puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramine

- info ja arutelud (Keskkonnaloa
muutmise kohta arvamuse küsimine, MTÜ Koorilaulusõbrad
Covid19 kiirtestid).

25.11
- Ignase külas asuva Kalliku katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
- katastriüksuse sihtotstarbe määramine
- ehitise teenindamiseks vajaliku
maa ja sihtotstarbe määramine ostueesõigusega erastamiseks
- õigusvastaselt võõrandatud maa
maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine
- õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamine
- ehitise teenindamiseks vajaliku
maa ja sihtotstarbe määramine ostueesõigusega erastamiseks
- Ala-Sagara maaüksusele päi-

keseelektrijaama ehitusprojekti
koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
- ehitusloa andmine (Vana-Kastre
külas, Salu; Haaslava külas, Heki
tee 21, Võnnu alevikus, Tartu tn
14; Tõõraste külas, Kriisapõllu;
Kõivuküla, Lusti; Päkste külas,
Vooru tee 5)
- kasutusloa andmine (Haaslava
küla, Laane tee 11)
- olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks lugemine (Pargiotsa; Järvekaja vkt 5; Tarekese vkt 31; Piiri;
Nurmenuku vkt 9; Tarekese vkt 20;
Mõra tee 5; Allika; Kirbutalu; Poodi)
- huvihariduse ning huvitegevuse
toetamine vallaeelarvest
- toetuse maksmine (Kriimani
aken, Kriimani raamat)
- hooldusteenuse arve tasumine
- info ja arutelud (MMS Volbriöö;
Mäksa SK tegevustoetus)

Vallavolikogu istungitel
11.11
Istungil osales 16 volikogu liiget
- toimus Kastre Vallavolikogu esimehe valimine. Esitati üks kandidaat
– Mati Möller, kes osutus volikogu
esimeheks valituks 16 poolthäälega.
- toimus Kastre Vallavolikogu
aseesimehe valimine. Esitati üks
kandidaat Taivo Kirm, kes osutus
volikogu aseesimeheks valituks
16 poolthäälega.
- kuulati ära Kastre Vallavalitsuse
lahkumispalve

23.11
Istungil osales 16 volikogu liiget
- moodustati Kastre Vallavolikogu
alatised komisjonid. Otsustati moodustada 6 komisjoni: revisjonikomisjon, eelarvekomisjon, maa- ja
majanduskomisjon, sotsiaal-ja tervishoiukomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon ning haridus- ja noorsootöökomisjon
- toimus Kastre vallavanema valimine. Esitati üks kandidaat - Priit
Lomp, kes osutus 15 poolthäälega

vallavanemaks valituks
- otsustati määrata vallavanema töötasuks 3900 eurot
- kinnitati uus, 6-liikmeline vallavalitsus. Vallavalitsuse koosseisu
kuuluvad vallavanem Priit Lomp,
abivallavanem Tõnu Muru, sotsiaalosakonna juhataja Karmen
Vetemäe, ﬁnantsjuht Kai Pruuli,
arendusspetsialist Mart Keerutaja
ja haridus-ja kultuuriosakonna juhataja Mai Aasjõe
- otsustati määrata abivallavanema
töötasuks 3300 eurot ja hüvitada isikliku sõiduauto kasutamine
töösõitudeks 335 euro ulatuses
- otsustati koormata Kastre valla
omandis oleva kinnistu (registriosa
number 19691550) koormamine
isikliku kasutusõigusega Telia Eesti
AS kasuks. Haaslava külas asuva
Nõmme tee katastriüksuse omanikuks on Kastre vald. Telia Eesti
AS taotles Kastre Vallavalitsuselt,
kui kinnistu omanikult isikliku kasutusõiguse seadmist siderajatiste
ehitamiseks. Isikliku kasutusõiguse

seadmine on seotud NVA lahendused OÜ poolt projekteeritud tööga nr 2113 „Papli ja Pajusalu tee
sidetrassid, Haaslava küla, Kastre
vald, Tartu maakond“. Kasutusõigust soovitakse seada Nõmme tee
katastriüksusele
(katastritunnus
18501:001:1492) siderajatiste paigaldamiseks, mille servituudi ala on
kokku 23 m2 ja koosneb kahest lõigust ( 12m2 ja 11 m2)
- Kastre valla omandis oleva kinnistu (registriosa number 2878904)
koormamine isikliku kasutusõigusega Telia Eesti AS kasuks. Haaslava
külas asuva Nurme tee katastriüksuse omanikuks on Kastre vald. NVA
Lahendused OÜ poolt projekteeritud
töö nr 2112 „Nurme tee sidetrassid;
Nurme tee, Haaslava küla, Kastre
vald, Tartu maakond“ alusel taotleb
Telia Eesti AS Kastre Vallavalitsuselt, kui kinnistu omanikult isikliku
kasutusõiguse seadmist tehnorajatiste püstitamiseks. Projekteeritud
tööga nr 221 on lahendatud telekommunikatsiooni välisühenduse opti-

kakaablite paigaldamine elamutele
Nurme tänaval ja magistraalühendus
on planeeritud Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA) võrgust. Kasutusõigust soovitakse seada Nurme
tee katastriüksusele (katastritunnus
18501:001:0743) siderajatiste paigaldamiseks, mille servituudi ala on
kokku 991 m2.
- Kastre valla omandis oleva kinnistu (registriosa number 19894050)
koormamine isikliku kasutusõigusega Eneﬁt Connect OÜ kasuks.
Roiu alevikus asuva Põiktänav katastriüksuse omanikuks on Kastre
vald. OÜ Kirjanurk poolt projekteeritud tööle nr 5268P_VT1499
„Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine“ taotleb
Eneﬁt Connect OÜ Kastre Vallavalitsuselt, kui kinnistu omanikult
isikliku kasutusõiguse seadmist
tehnorajatiste püstitamiseks. Kasutusõigust soovitakse seada Põiktänav katastriüksusele (katastritunnus
18501:001:1412) side õhuliinile.
Servituudi ala on kokku 16 m2.
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- Kastre valla omandis oleva kinnistu (registriosa number 19184650)
koormamine isikliku kasutusõigusega Eneﬁt Connect OÜ kasuks.
Mäksa külas asuva Järvenäki teelõik
2 katastriüksuse omanikuks on Kastre vald. Leonhard Weiss OÜ poolt
projekteeritud tööle nr VT1468
„Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Sarakuste
küla, Kastre vald, Tartu maakond“
taotleb Eneﬁt Connect OÜ (registrikood 16130213, aadress Veskiposti tn 2, Tallinn) volitatud esindaja
Kaili Lilleleht, Kastre Vallavalitsuselt, kui kinnistu omanikult isikliku
kasutusõiguse seadmist tehnorajatiste püstitamiseks. Kasutusõigust
soovitakse seada Järvenäki teelõik
2 katastriüksusele (katastritunnus
29101:001:0649) side õhuliinile.
Servituudi ala on kokku 3m2.
- otsustati nõustuda ühe eurose maksumusega transpordimaa Roa tee L3
katastriüksuse omandamisega Kastre vallale tee aadressiga Mõra küla,
Roa tee L3 (registriosa nr 20047450,
katastritunnus
29101:001:1225,
pindala 741 m², sihtotstarve transpordimaa 100%).
- Kastre valla omandis oleva kinnistu
(registriosa number 2878904) koormamine isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks. Haaslava külas asuva katastriüksuse Nurme tee
omanikuks on Kastre vald. Leonhard
Weiss Energy AS poolt projekteeritud tööle nr LR3760 „Nurme tee 25,
27, 29, 31 kinnistute elektriliitumine
Haaslava küla, Kastre vald, Tartu
maakond“ projektile taotleb Elektrilevi OÜ volitatud esindaja, Kaili
Lilleleht, Kastre Vallavalitsuselt, kui
kinnistu omanikult isikliku kasutusõiguse seadmist tehnorajatise püstitamiseks. Kasutusõigust soovitakse
seada Nurme tee katastriüksusele
(katastritunnus 185001:001:0743)
0,4 kV kaabelliinile ja jaotuskilbile.
Servituudi ala on kokku 79m2.
- otsustati seada sundvaldus
Männisaare
(katastritunnus
91501:004:0034) Eneﬁt Connect
OÜ kasuks. Eneﬁt Connect OÜ
esitas 09.06.2021.a Kastre Vallavalitsusele taotluse sundvalduse seadmiseks Tartu maakonnas, Kastre
vallas Lääniste külas, Männisaare
asuvale kinnistule maakaabelliini
paigaldamiseks Eneﬁt Connect OÜ

kasuks vastavalt kinnisasja avalikes
huvides omandamise seaduse §-dele
39 ja 40. Eneﬁt Connect OÜ planeerib püstitada vastavalt Leonhard
Weiss OÜ poolt koostatud projektile
nr VT1463„ Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine,
Lääniste küla, Kastre vald, Tartu
maakond“ sideliini trassi. Tulenevalt eelpoolmainitud projektile
taotleb Eneﬁt Connect OÜ sundvalduse seadmist Männisaare, Lääniste
küla, Kastre vald (katastritunnus
91501:004:0034) kinnisasjale side
maakaablile ja sidejaotuskapile ehitamiseks, omamiseks ja majandamiseks, kaitsevööndiga 1 m mõlemale
poole telge. Sundvalduse seadmise
ala suurus on 91m2 vastavalt koormatava ala plaanile. Projekteeritud
sideliini trass läbib Männisaare kinnistu, Lääniste küla, Kastre vald
(katastritunnus 91501:004:0034).
Kinnistule Männisaare, Lääniste
küla, Kastre vald (katastritunnus
91501:004:0034), mille kaudu tehnovõrk ehitatakse oleks võimalik
tehnovõrgu talumise kohustus seada
servituudilepingu (isikliku kasutusõiguse lepingu) sõlmimisega, kuid
lähtudes sellest, et puudutatud kinnistu on jagatud korteriomanditeks
on notariaalse lepingu sõlmimine
kõigi nende omanikega praktikas
väga raskesti teostatav, aeganõudev
mõlemale osapoolele ning majanduslikus mõttes ebapraktiline.

30.11
- valiti alatiste komisjonide esimehed. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Aavo Ossip, eelarvekomisjoni esimeheks valiti Lauri
Roosiorg, maa- ja majanduskomisjoni esimeheks valiti Pille-Riin
Raudsepp, sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimeheks valiti Maie
Otsa, kultuuri- ja spordikomisjoni
esimeheks valiti Villu Lepikov
ning haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks valiti Sirje Jõgiaas.
- valiti alatiste komisjonide aseesimehed. Revisjonikomisjoni aseesimeheks valiti Andre Mumm,
eelarvekomisjoni
aseesimeheks
valiti Ellen Tohvri, maa- ja majanduskomisjoni aseesimeheks valiti
Rain Jansen, sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni aseesimeheks valiti Taivo
Kirm, kultuuri- ja spordikomisjoni

aseesimeheks valiti Ülle Seire ning
haridus- ja noorsootöökomisjoni
aseesimeheks valiti Marko Kivisalu.
- toimus revisjonikomisjoni liikmete valimine. Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Ellen Tohvri ja
Maie Otsa.
- kinnitati Kastre Vallavolikogu
alatiste komisjonide koosseisud
järgnevalt:
1) eelarvekomisjonikoosseis - Lauri
Roosiorg, Ellen Tohvri, Mati Möller, Taivo Kirm, Sirje Jõgiaas, Maie
Otsa, Pille-Riin Raudsepp, Villu Lepikov, Jaan Kiisler, Marje Võõbus.
2) maa- ja majanduskomisjoni
koosseis - Pille-Riin Raudsepp,
Rain Jansen, Aivar Jõgar, Raido Olevi, Jaanek Manglus, Külli Kell, Heli Jažõkova, Andre
Mumm, Juhan Ojamaa, Marko
Kivisalu, Mariliis Timmermann,
Argo Teral, Heiko Pärl.
3) sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni
koosseis - Maie Otsa, Taivo Kirm,

Heli Jažõkova, Kaie Ein, Birgit Aasmäe, Anu Kontro, Marju Jansen,
Riina Reha, Vaike Lillemäe, Kertu
Rünkorg.
4) kultuuri- ja spordikomisjoni
koosseis - Villu Lepikov, Ülle Seire,
Anita Kolk, Riina Vals, Krista Brusko, Viivika Kook, Ivo Dubolazov,
Kerda Alla, Maarja Marmor, Chris
Serglov, Peeter Tammoja.
5) haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseis - Sirje Jõgiaas, Marko
Kivisalu, Erika Tiiman, Ülle Seire, Marju Laanemäe, Chris Serglov, Charis Mändre, Kairit Laksberg, Kerda Zeigo, Maie Otsa,
Veiko Kõiv.
- otsustati nimetada volikogu esindajad Kastre valla üldhariduskoolide
hoolekogudesse.
Sillaotsa Kooli esindajaks nimetati
Pille-Riin Raudsepp, Võnnu Keskkooli esindajaks nimetati Maie Otsa
ja Melliste Kooli esindajaks nimetati Sirje Jõgiaas.

Kastre valla üldplaneeringu ja KSH aruande
eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste
avalikud arutelud toimuvad:
05. jaanuaril 2022 kell 17:30 Melliste
raamatukogus
06. jaanuaril 2022 kell 17.30 Võnnu
kultuurimajas
12. jaanuaril 2022 kell 17.30 Priiuse
seltsimajas.
Arutelul saab osaleda ka veebikeskkonnas.
Arutelul osalemiseks on vajalik
eelregistreerimine 3. jaanuariks! Nii
registreerimise kui veebis osalemiseks vajalik
link avaldatakse vallavalitsuse veebilehel
(koosolekule registreerimise link
avatakse 13. detsembril).
Avalikul arutelul osalemiseks tuleb alates
18. eluaastast esitada COVID tõend ja IDkaart nakkusohutuse tõendamiseks. Kui
inimesel ei ole vaktsineerimistõendit saab ta
osaleda üksnes veebi kaudu. Avalikul arutelul
järgime Vabariigi Valitsuse kehtestatud
piiranguid. Osalemise võimaluste kohta saab
informatsiooni valla veebilehel
www.kastre.ee.
Lisainfo:
Karen Katri Voll
karenkatri.voll@kastre.ee
tel 53414205
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Ürgoru tn 10 katastriüksuse
detailplaneeringu kehtestamine

K

AUTOR: KATI KALA, MAASPETSIALIST

astre Vallavalitsus otsustas 11. novembri
2021 korraldusega nr
556 kehtestada Mäksa külas asuva Ürgoru tn 10 katastriüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on maa-alal
kehtiva detailplaneeringu muutmine (hoonestusala määramine ja
ehitisealuse pinna suurendamine).
Planeeritava ala pindala on 2914
m2. Planeeritaval alal kehtib Mäksa
Vallavolikogu 21.märtsi 2011.a otsusega nr 7 kehtestatud „Ürgoru 10
ja Ürgoru 12 kinnistute ning lähiala
detailplaneering“. Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 140 lõike

7 kohaselt tuleb detailplaneeringu
muutmiseks koostada uus sama
planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS §
140 lõike 8 kohaselt muutub uue
detailplaneeringu kehtestamisega
sama planeeringuala kohta varem
kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Kõnealune detailplaneering
on kooskõlas Mäksa valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei
sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu kohaselt uusi krunte ei
moodustata. Detailplaneeringuga
on lubatud Ürgoru tn 10 krundile

hoonete suurim lubatud arvuks 3 (1
põhihoone ja 2 abihoonet). Hoonete
suurim lubatud ehitusalune pindala
on 350 m2, hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on põhihoonel 9,0
m ja abihoonetel kuni 4,5 m, tingimusel, et käesoleva planeeringuga
ette nähtud lubatud kõrgus ning ka
varem Ürgoru tn 10 ja Ürgoru tn
12 kinnistute detailplaneeringuga
planeeritud maksimaalne lubatud
kõrgus ei ületa juba olemasoleva abihoone (ehitisregistri kood
120693515) katuseharja kõrgust.
Lubatud katusekallete vahemik on
0-10o ja 20-45o, lubatud korruselisus põhihoonel on 2 ja abihoonel 1.
Kinnistutel säilib olemasolev vee-

varustus. Olemasolev veevarustus
on lahendatud Iltsi vee maaüksusel
asuvast puurkaevust. Säilib ka olemasolev heitvee kanalisatsiooni lahendus. Heitvee kanalisatsioon on
lahendatud Reovee puhasti maaüksusel asuva biopuhastiga. Tuletõrjeveevarustus on lahendatud Emajõe ääres asuva veevõtukohaga,
mis asub planeeringualast ca 50 m
kaugusel. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda valla
veebilehel detailplaneeringute avalikustamise keskkonnas EVALD
ja tööajal Kastre Vallavalitsuses (
Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre
vald). Täiendav info: Kati Kala,
kati.kala@kastre.ee, 7446521.

Piirkonnapolitseinik: hoia oma vara!
AUTOR: KUNNAR VAHI,
TARTUMAA PIIRKONNAPOLITSEINIK

P

imedad sügisõhtud ja –
ööd nõuavad teatavasti
senisest suuremat tähelepanu nii autojuhtidelt kui ka
kergliiklejatelt, kellest esimesed
peavad kohanema üha varem
hämarduvate õhtutega ning
viimastel lasub kohustus end
pimeda aja saabudes nähtavaks
teha. Niisamuti tuleb hoolikas,
tähelepanelik ning ettenägelik
olla ka kõigil neil inimestel, kel
midagi kuuri, kõrvalmajja või
mõnda soojakusse talvituma on
jäetud.
Paraku on hämarail öötundidel tegutsevad pahalased sel sügisel kimbutanud juba ka Kastre
valla inimesi. Näiteks varastati
septembrikuus Unikülast Makita
tööriistakomplekt koos tööriistadega, oktoobris murti Aardla
külas sisse elumajja ja varastati
televiisor ning novembris siseneti
Mäksa külas lauta, kust varastati
mootorratas. Nende kõigi juhtumite uurimiseks alustas politsei
kriminaalmenetlust ning teeb kõik
endast oleneva, et kurjategijad

välja selgitada ning vastutusele
võtta.
Oma osa peavad enese vara
kaitseks andma aga ka inimesed
ise. Varguse ohvriks langemise
võimalust ei saa kunagi täielikult
välistada, küll aga saab igaüks ise
selle riski vähendada.
Näiteks on varastele ahvatlevad elamud, kus uksed või aknad
on lahti ununenud, seega kodust
lahkudes mõelge alati läbi, kas
kõik võimalikud sissepääsud said
korralikult kinni pandud. Maja,
korteri ning kõrvalhoonete välisuksed peaksid olema tugevast
materjalist ning turvalise lukuga,
võimalusel isegi mitmega.
Aia omanikud – ärge jätke
ööseks lageda taeva alla vedelema oma muruniidukeid või muud
hinnalist
majapidamistöödeks
vajalikku tehnikat. Ja täiesti süstemaatiliselt järelevalveta jäetud
tööriistad panevad varastel pead
tööle ka siis, kui esialgu nagu
plaani polnudki. Visuaalne territooriumi jaotamine on ka teinekord väga tõhus – aed kui selline
näitab konkreetselt ära territooriumi, kuhu võõras siseneda ei tohi.

Korralikult ehitatud aia kasuks
räägib ka see, et sinna siis saab
jooksma lasta päris suure koera.
Meie võimekusest kiiresti telefon välja võtta ning kohe kõike
ﬁlmima hakata pole varga tabamisel suurt kasu, sest nad kipuvad
tegutsemiseks valima hetke, mil
keegi ei näe. Turvakaamerad on
seevastu alati oma kindla koha
peal ning jäädvustavad nii päeval
kui öösel. Kinnistule paigutatud
kaamerate salvestised võivad olla
suureks abiks kuritegude kiiremale lahendamisele. Sellegipoolest enne kaamerate paigaldamist
avage andmekaitse inspektsiooni
koduleht ning lugege läbi juhend
kaamerate kasutamise kohta. Alati võite abi saamiseks kaamerate
paigaldamisel pöörduda ka mõne
turvaﬁrma poole.
Vahest peate kodust ära minema mõneks päevaks või lausa
mitmeks nädalaks. Võimalusel
paluge naabritel või mõnel sõbral
enda äraoleku ajal elamisel silma
peal hoida – võtta ära saabunud
post, kohendada kardinaid, parkida oma auto maja ette – jätta
mulje, et elanikud on kodus. Ka

naabrivalve sektori loomine oma
kogukonnas aitaks kindlasti kaasa
tõhusamale koostööle naabritega.
Naabrivalvega liitunud piirkonna
inimesed teatavad julgemini tähelepanekutest ja korrarikkumistest, millesse nad varasemalt ei
sekkunud, teevad kogukonna turvalisuse nimel rohkem koostööd
ning vähendavad tänapäeval ühe
süvenevat anonüümsust elukoha
poolest lähestikku paiknevate inimeste vahel.
Turvalisus algab meist endist.
Saate ise palju ära teha, et oma
vara võõra pilkude ning näppude eest kaitsta. Vaadake üle, kas
saaks veel midagi oma kodu kaitseks teha, et vargal oleks raskem
majja pääseda. Suhelge aktiivselt
naabrite ning kogukonnaga, mõelge naabrivalve sektori loomise
peale, võimalusel paigaldage kaamerad.
Raudreegel on, et iga kord kui
kodust lahkute, vaadake, kas aknad ja uksed said kõik kinni. Tervik koosneb väikestest hoolikalt
lihvitud detailidest – pingutage
selle nimel, et tulemus oleks kvaliteetne ja kauakestev.
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Kauplusauto Kastre vallas uuel aastal
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AUTOR: TOIMETUS

astre vallavalitsus
pikendas lepingut
OÜ Aaroks kauplusauto esindajaga
järgmise aasta lõpuni ning toetab
selle sõitmist umbes 5000 euroga.
Uuel aastal hakkab kauplusauto
peatuma Kastre vallas 43 korda
nädalas.

Võnnu piirkond
Teisipäev
9.35 Rookse 1
9.45 Rookse 2
10.00 Kurista
Kolmapäev
12.10 Kõnnu
12.15 Karja
bussipeatus
12.30 Lääniste
13.00 Rõka

13.10 Järvselja
13.30 Liispõllu
13.40 Liispõllu 2
13.45 Agali
bussipeatus
14.00 Ahunapalu
14.15 Saki
14.30 Kõivussaare
Reede
9.35 Rookse 1
9.45 Rookse 2
9.55 Kurista
Laupäev
10.00 Kõnnu
10.10 Karja
bussipeatus
10.15 Lääniste
10.50 Rõka
11.00 Järvselja
11.20 Liispõllu
11.30 Liispõllu 2
11.35 Agali

bussipeatus
12.00 Ahunapalu
12.15 Saki
12.30 Kõivussaare
Melliste piirkond
Teisipäev
13.25 Kaagvere
14.35 Võruküla rist
13.55 Sudaste
majad
Reede
10.10 Töökoja rist

10.15 Töökoja majad
10.20 Kaarlimõisa
10.35 Kivi rist
10.40 Aruaia
10.45 Kastre bussipeatus
10.55 Parveotsa
bussipeatus
11.05 Mäksa bussipeatus
11.20 Sarakuste
14.20 Sudaste majad
14.35 Võruküla rist
14.45 Kaagvere

Romusõiduk on ohtlik jääde ning seda tuleb käidelda vastavalt
moel
seaduses toodud nõuetele keskkonda säästval moel!
AUTOR: KAREN KATRI VOLL, KESKKONNASPETSIALIST

R

omusõidukid põhjustavad
negatiivset keskkonnamõju ja võtavad ruumi.
Sõidukiomanike teadmatuse tõttu jäetakse sõiduk lagunema või
müüakse ebaseaduslikule lammutajale. Ebaseaduslik lammutaja ei väljasta sõiduki omanikule
lammutustõendit ega registreeri
end sõiduki uue omanikuna liiklusregistris. Võib juhtuda, et
illegaalses
jäätmekäitluskohas
toimub jäätmete käitlemine keskkonnanõudeid eirates, mis seab
ohtu põhjavee. Maha kallatud või
põlema süüdatud mootoriõli ning
õhukonditsioneeris oleva gaasi
nõuetele mittevastav käitlemine
võivad põhjustada nii keskkonnaohtu kui ka ohtu inimese tervisele. Käitlemise ajal eemaldatakse
kasutuselt kõrvaldatud sõidukist

kuni 12 liitrit vedelikke.
Pikalt seisvad autoromud on
keskkonnale ohtlikud eelkõige
nendes sisalduvate kemikaalide tõttu, mis võivad aja jooksul
lekkima hakata. Omaalgatusliku
lammutamisega võivad ohtlikud
jäätmed sattuda looduskeskkonda. Romude ladustamine väljaspool jäätmekäitluskohta, näiteks
majapidamise juures asuval põllul, võib jäätmeseaduse järgi kaasa tuua ka rahatrahvi. Jäätmeseaduse järgi on keelatud jäätmeloata
romusõidukite kogumine ja nende
omaalgatuslik lammutamine või
käitlemiseks üleandmine isikule,
kes ei oma vastavat luba!

Ole teadlik ohtudest!
· Müües kasutuskõlbmatu sõiduki illegaalsele lammutajale,
jääb liiklusregistris omanikukanne muutmata. On suur tõe-

näosus, et jääd autoomanikuks
ning pead tegelema ebameeldivate tagajärgedega (nt sundkindlustus) ning rikud jäätmeseaduse nõudeid.
· Romusõiduki omanik on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt
kehtestatud nõuetele või andma
need käitlemiseks üle selleks
õigust omavale isikule.
· Romusõidukite kogumiseks
ja käitlemiseks on vajalik
jäätmeluba, mille jäätmeseaduse alusel annab Keskkonnaamet. Romusõidukite kogumine
jäätmeloata on keelatud!
· Kui romusõiduki omanik annab oma sõiduki üle jäätmete
käitluseks selleks õigust mitteomavale isikule, vastutab
jäätmete käitluse eest romusõiduki omanik ise.

Mida teha vana
autoromuga?
Vii auto ise lammutusettevõttele
või kutsu järgi keskkonnakaitseluba omav lammutusettevõte.
Näiteks: Kuusakoski AS, BLRT,
Refonda Baltic OÜ.
Lisainfot saab MTÜ Eesti Autolammutuste Liidust: 5787 7233,
www.elv.ee ja Keskkonnaministeeriumi kodulehelt https://envir.
ee/romusoidukid
Kasutuselt kõrvaldatud sõiduk kustutatakse registrist lammutustõendi alusel, mille väljastab
keskkonnaluba
omav
töötlemiskoda. Keskkonnaluba
omav töötlemiskoda suudab teie
romusõiduki taaskasutada.
Ära jäta enda vana autoromu põllule seisma, vaid toimeta
romu lammutusettevõttesse.
Nii säästad loodust kui ka inimeste tervist!
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Kohalikud tõstjad püstitasid
Läti piiri ääres uusi rekordeid
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AUTOR: VIKTOR KOROBOV

algas toimunud Eesti juunioride meistrivõistlustel võitsid
meie neiud kaks
esikohta. Kehakaalus kuni 64 kg
tuli võitjaks Loore-Lii Aviste, kes
püstitas võistluste käigus neli uut
Eesti U15 vanuseklassi rekordit.
Rebimises sai ta esmalt sirgetele
kätele raskuse 50 kg. Teisel katsel
raskuse 54 kg rebimine ebaõnnestus, kuid kolmandal katsel oli
seegi raskus sirgetel kätel ja uus
isiklik rekord püstitatud. Tõukamises õnnestusid kõik kolm katset
64, 68 ja 69 kg. Neist kaks viimast
raskust on uued Eesti kuni 15 aastaste rekordid. Kahel korral paranes ka kogusumma Eesti rekord:
122 ja 123 kg. Kehakaalus kuni
71 kg tuli võitjaks Mona Saar. Rebimises sai ta seekord kirja 70 kg.
Tõukamises sai Mona avakatsel
kirja 81 kg ja seejärel tellis kan-

gi raskuseks 86 kg. Selle raskuse
üles tõukamisel oleks ta püstitanud uue Eesti juunioride rekordi
kogusummas. Kolmandal katsel
saigi ta kangi sirgetele kätele, kuid
kaks kohtunikku kolmest nägid
tõste sooritamisel järelsurumist
ja raskus seekord kirja ei läinud.
Neidude absoluutarvestuses oli
Mona parim ja Loore-Lii kolmas.
Noormeeste kehakaalus kuni 89
kg tegi väga hea võistluse Aimar
Kiivits. Rebimises sai ta sirgetele
kätele 73 kg ja uueks isiklikuks
rekordiks 78 kg. Kolmas katse
raskusega 80 kg seekord ebaõnnestus. Tõukamist alustas ta
88 kg-ga ja teisel katsel tõukas
uueks isiklikuks rekordiks 93 kg.
Seejärel tekkis situatsioon, kus
kindlalt teise koha poole liikunud
konkurent tõukas kahel korral sirgetele kätele raskuse 95 kg, kuid
kohtunikud nägid mõlemas tõstes
järelsurumist ja katset määruste-

päraseks ei lugenud. Nüüd oli Aimaril vaja tõugata sirgetele kätele
raskus 98 kg, et rebimise seitsme
kilone kaotus pöörata kogusumma ühekiloseks võiduks ja Aimar
sai selle ülesandega hakkama. Tasuks 176 kg-ga võitluslik II koht.
Kaks nädalat hiljem 20. novembril võisteldi juba Albus
Maaspordiliit Jõud meistrivõistlustel. Naiste kehakaalus kuni 64
kg tuli taaskord võitjaks Loore-Lii
Aviste. Rebimises sai ta kirja 49 ja
54 kg. Kolmandal katsel oli raskus
55 kg juba sirgetel kätel, kuid kiirustamine kükist tõusmisel viis tasakaalu paigast ja raskuse pillamiseni. Tõukamises läksid kirja 65
kg ja uus Eesti U15 vanuseklassi
rekord 70 kg. Raskus 71 kg kerkis
rinnale, kuid sirgetele kätele seekord veel mitte. Ka kogusumma
124 kg on uus Eesti U15 vanuseklassi rekord. See oli ka ühtlasi
parim naiste tulemus. Meeste ke-

hakaalus kuni 89 kg tegi taas hea
võistluse Aimar Kiivits. Esimesel
katsel 73 kg üles, teisel katsel 79
kg ebaõnnestumine ja kolmandal
katsel uueks isiklikuks rekordiks
80 kg üles. Tõukamises õnnestusid kõik kolm katset: 93 kg, uueks
isiklikuks rekordiks 99 kg ja ka
100 kg. Kogusummaga 180 kg II
koht. Kehakaalus kuni 96 kg tegi
väga hea võistluse Karl-Jaagup
Kägu. Tema realiseeris kõik kuus
katset. Rebimises 54 kg, 59 kg
ja uueks isiklikuks rekordiks 60
kg. Tõukamises 73 kg, uus isiklik rekord 78 kg ja ka 80 kg. Ka
Karl-Jaagup sai omas kehakaalus
II koha.
11. detsembril on Mellistes
võistkondlikud Eesti meistrivõistlused tõstespordis. Tule omadele
kaasa elama! Võta kaasa vaktsineerimispass ja isikut tõendav
dokument.
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„Tuleviku tähed“
Kastre valla kultuuri-, hariduse- ja spordipreemiaga “Tuleviku tähed” tunnustatakse Kastre valla
noori, kes erinevatel aladel (kultuur, haridus, sport) on saavutanud edu nii maakondlikul, vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil.
Preemia määramisega tunnustatakse noorte tänaseid edusamme ning loodetakse nende
positiivsele eeskujule valla kultuuri-, hariduse-ja spordielus. Soovime tunnustada ka noorte
treenereid, õpetajaid ja juhendajaid. Seega palume ka nende nimed ja lühitutvustused lisada.
„Tuleviku täheks“ saab esitada ka gruppe ja kollektiive. Preemiate määramisel arvestatakse
2021. kalendriaasta saavutusi.
PREEMIA TAOTLEMINE:
• Kandidaadiks saab olla kuni 26-aastane
rahvastikuregistris registreeritud Kastre valla elanik või elanikud.
• Kandidaadi(d) saab esitada elektroonilises
• veebikeskkonnas SPOKU - piksel.ee/spoku/kastre
• Avaldus tuleb esitada hiljemalt 20. jaanuariks 2022
• Preemiad on rahalised: I preemia 300 eurot, II preemia 200 eurot, III preemia 100 eurot
• Preemiad on ette nähtud järgmistes valdkondades: kultuur, haridus, sport.
• Vastava arvu kandidaatide puudumisel jääb vastav preemia välja andmata.
• Laureaadid kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel.
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Kallis Kastre valla kodune ning mujal lasteaias käiv eelkooliealine laps. Jätan Sinu
kommipaki vastavalt Su elukohale järgmistesse kontoritesse:
Kastre vallamaja, Kurepalu
Aadami, Aardla, Aardlapalu, Alaküla, Haaslava, Igevere, Ignase, Kitseküla, Koke, Kriimani, Kurepalu, Kõivuküla, Lange, Metsanurga, Mõra, Paluküla, Päkste,
Tõõraste, Uniküla ja Roiu alevik.
Melliste raamatukogu
Aruaia, Kaarlimõisa, Kastre, Mäksa, Sarakuste, Tigase, Veskimäe, Võõpste, Kaagvere,
Melliste, Mäletjärve, Poka, Sudaste, Tammevaldma, Vana-Kastre ja Võruküla.
Võnnu raamatukogu
Agali, Ahunapalu, Kõnnu, Liispõllu, Järvselja, Rõka, Kurista, Imste, Issaku, Kannu,
Lääniste, Hammaste, Rookse, Terikeste ja Võnnu alevik.
Kommipaki saate kätte asutuste lahtiolekuaegadel.
Päkapikk
PS. Kui käid Kastre valla lasteaias, siis saad paki kätte sealt.

Koduse tuleohutuse meelespea
jõuludeks ja aastavahetuseks
AUTOR: ANNELORE HIRSCHONI, LÕUNA
PÄÄSTEKESKUSE ENNETUSBÜROO JUHTIVSPETSIALIST

J

õulude ja aastavahetuse
saginas võib varitseda
hulk tulega seotud ohte.
Köetakse kütteseadmeid
ja kasutatakse rohkem küünlaid,
mis peomelus unustatakse. Liigne enesekindlus, et tuleõnnetused
juhtuvad mujal ja mitte minuga,
ei tule ka siin kasuks. Õnnetus ei
hüüa tulles, ütleb juba vanarahva
tarkus. Tõsi on see, et kahjutuli
võib alguse saada pisiasjast. Tark
tegu on enda ja kaaslaste ohutus
tagada õnnetusi ennetades. Selleks hoia meeles järgmisi nõuandeid:
· Järelevalveta jäetud küünlast
võivad kergesti süttida küünlale
lähedal olevad esemed. Paiguta

alati küünlad mittesüttivale alusele ja põlevmaterjalist eemale.
· Väldi elektriseadmete ülekoormamist, samuti kontrolli
elektrijuhtmete seisukorda. Ära
kasuta katkise ja silmnähtevalt
kulunud isolatsiooniga juhtmeid
või katkiseid pistikuid ja lüliteid.
· Ilutulestik on heaks meeleolu loojaks seni, kuni seda kasutatakse kasutusjuhendit järgides.
Veendu alati, et kõik tulestiku käivitumisel oleksid inimesed ohutus
kauguses ja raketi lennuteele ei
jääks takistusi.
· Kütmisega ei tohi liiale
minna. Hooldatud kütteseadme
mõõdukas kütmine teeb toa piisavalt soojaks, kuid liigne kütmine
hakkab seadet lõhkuma. Hoia põlevmaterjalist asjad kütteseadme

kuumadest osadest kaugemal.
· Kui külastate oma vanavanemaid või lähedasi, kontrollige
kindlasti üle nende suitsu- ja vinguandurite ning küttekollete töökorrasolek.
· Kahjuks puutuvad päästjad
jõulude ajal sageli kokku pliidile
või ahju küpsema unustatud toidust alguse saanud tulekahjudega.
Kui teed sööki, jää kööki!
· Kui hoolid endast ja oma
lähedastest, siis ära suitseta siseruumides. Hooletu siseruumides
suitsetamine toob igal aastal kaasa
üle kahekümne tulesurma.
Kingi lisaks tavalistele jõulukinkidele lastele ja lähedastele
teadmisi tuleohutusest, mis võivad päästa kellegi elu. Infot selleks www.kodutuleohutuks.ee.
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Vallavanem Priit Lomp: oleme ellu viinud
suure osa planeeritust

A

AUTOR: TOIMETUS

asta on peagi läbi
saamas ning sedapuhku võtsime ette
Kastre vallavanema, et uurida, mis on selle aasta
suurimad saavutused, ebaõnnestumised ning millised plaanid on
uueks aastaks.

Sa olid aastatel
2009-2017 Haaslava
vallavanem ning alates
2017. aasta novembrist
Kastre vallavanem. Kas
see, et sind nüüd uuesti
vallavanemaks valiti, oli
ka oodatav tulemus?
Kui 2020. aasta talvel tuli välja
info, et Kastre vallas on inimesed
Statistikaameti uuringu järgi oma
vallaga Lõuna-Eesti omavalitsustest kõige enam väga rahul, siis
see andis hea tunde külla. See oli
ka nagu tagasiside ja tunnustus
nendele asjadele, mis on juba tehtud ja sellele mõeldes olid minu
ootused ametis jätkata sel korral
üsna kõrged.

Mingisugust konkurentsi
valimistel ju otseselt
polnudki. Kas see on
nüüd hea või halb?
Konkurentide nimekirju oli ju tegelikult neli, aga need nimekirjad
olid lihtsalt sel korral väga õhukesed. Selles mõttes oli väga üllatav
küll, kuna teadlikult ju keegi selle
nimel tööd ei teinud, et konkurente poleks. Tundub, et konﬂikte, mille baasilt tekiks sisuline
vastandumine, oli lihtsalt vähem.
Eelmine kord oli ju valimistel
kindlad konﬂiktid. Üks koht oli
see, et väiksemates piirkondades
levis jutt, et kui kui see suur vald
tekib, siis nende piirkonda seda
tähelepanu ei jagu. Ma loodan, et
tollane müüt sai nüüd selle nelja
aastaga ikkagi ümber lükatud.

Kuidas võtaksid lõppeva
aasta kokku?
Ma arvan, et valimiste aasta on
alati selline vaheﬁniši aasta, kus
saab mingi hinnangu sellele, mis
viimase nelja aasta jooksul tehtud
on ja kui see hinnang on positiiv-

ne, siis on võimalik teha asju edasi ja loodetavasti veel paremini.

Vallavanemaks olemine
on ju ööpäevaringne
töö ja sa oled seda
juba aastaid teinud.
Mis on sellise töö
juures suurimateks
väljakutseteks?
Kõige keerulisem on teha sellist
tööd oma lähedaste kõrval ja mis
seal salata, ka nende arvelt. See
on tegelikult ju selle asja kõige
raskem osa. Väga paljud tööd on
sellised, mis tegelikult ju lõppevad siis, kui sa ukse selja taga kinni paned ja siis sa saad ennast sellest tööst välja lülitada, vähemalt
ideaalis. Minul sellist luksust pole
olnud viimased 12 aasta jooksul.
Niimoodi toimimine ongi olnud
tõenäoliselt kõige keerulisem ja
suurem väljakutse.

Mis on selle aasta
suurimad õnnestumised?
Me oleme viimased poolteist
aastat olnud koroona tõttu eri-

lises olukorras, aga vaatamata
sellele oleme suutnud ellu viia
praktiliselt kõik selle, mis aasta
alguses planeerisime. Põhimõtteliselt 95% asjadest, mille aasta
alguses prioriteediks võtsime, on
nüüdseks realiseerunud ja kõik
hoolimata sellest, et väga paljud
kolleegid on lisaks igapäevatööle paralleelselt pidanud tegelema
ka koroonaviiruse vastasel rindel.
Kui aga koroona kõrvale jätta, siis
ma arvan, et väga suur õnnestumine on Melliste kooli avamine põhikoolina. Mõju on juba märgata,
aga päris vilju on võimalik koolil
ja piirkonnal selle otsuse pealt lõigata 5 kuni 10 aasta jooksul.

Aga ebaõnnestumised?
Oleks pidanud võib olla veel rohkem selgitama mingisuguseid otsuseid või nende tausta. Näiteks
oleks pidanud inimestele rohkem
seletama Aardlapalu kõnnitee ehituse tagamaid. Vaatamata sellele,
et oleme püüdnud mitmel platvormil selgitada, siis inimesed
ei ole veel aru saanud, miks tee

INFOLEHT 9
UUDISED
algab siit ja lõpeb seal. See vajab
rohkem seletamist. Väga suur osa
aruteludest, mida varem peeti silmast silma avalikel koosolekutel,
on nüüd kolinud sotsiaalmeediasse ja seal lihtsalt ei jõua kõigele
reageerida. Ja vahel ei tahagi, sest
miks kulutada meie ühist aega
sellele, et arutleda inimesega,
kes arvab et ta teab kõigest kõike - kuidas ravida õigesti kroonviirust, kuidas lükata õigesti lund,
kuidas koolibuss tegelikult peab
sõitma või kummale poole peab
höövlijuht jätma teekalde.

Vallavanemana jõuab
kõige rohkem tagasisidet
vallas toimumise kohta
just sinu kõrva. Mida on
üldse inimesed tänavu
kõige enam kiitnud?
Vaatamata sellele, et eestlane ikka
ennem kritiseerib kui kiidab, öeldakse meil võrdlemisi palju tänusõnu, mida on väga hea kuulda.
Üks asi, mille eest me oleme väga
palju kiita saanud, on kindlasti
sotsiaalvaldkond. Me oleme seda
siin viimaste aastatega püüdnud
väga palju võimestada. Tõesti on meie valla panus inimeste
sotsiaalkaitsesse olnud märkimisväärselt kõrgem kui see on
enamikel teistel Eestimaa omavalitsustel. Siinkohal ei mõtle ma
lihtsalt toetuste jagamist, vaid just
igasuguste teenuste korraldamist,
alates tugiisikutest ning päevahoiuteenusest ja lõpetades sotsiaaltranspordiga. Raske on enda
emotsiooni tagasi hoida kui mõni
rõõmupisaras lähedane saab tänu
meie meeskonna arendatud teenustele üle paljude aastate tagasi
tööellu naasta, sest päevahoiuteenus vähendab kõvasti tema lähedase hooldamise koormat.

Ja kritiseerinud?
Kui mõelda nüüd kriitikale, siis
see on enamasti seotud inimeste
argimuredega, viimastel päevadel näiteks lumelükkamisega.
Ma võin kinnitada, et tegelikult
ka täiesti praktilise teadmisega
see käib meie vallas kiiremini
kui paljudes muudes kohtades,
aga seda olukorda, et iga tee otsas
oleks traktor, ei tule mitte kunagi.

Sellega tuleb lihtsalt arvestada.
Ma vastupidi, hoopis tunnustaksin neid mehi, kes istuvad saha
rooli juba hommikul kell 4 ning
on valmis seda tegema ka näiteks jõululaupäeval kui ilmataat
nõuab. Samamoodi nagu peame
õppima elama koroonaga, peame
me harjuma ka sellega, et meie
tuleviku talved ongi natukene
lumisemad ja on mingi teenused,
mille teostamine ei ole võib olla
nii kiire, kui inimene tahaks, aga
me püüame ka seda parandada.

Millised on plaanid uueks
aastaks?
Me oleme juba päris palju planeerinud ja teinud ettevalmistavaid
tegevusi. Peamiseks asjaks on haridusvaldkonna teemadega väga
aktiivne edasi tegelemine. Meie
koolid muutuvad järjest rohkemate inimeste vaates atraktiivsemaks
ja järjest enam peresid otsustab
oma lapsed kohalikku kooli panna. See tähendab aga seda, et meil
on juba vähemalt kaks koolimaja,
mis on jäänud meile kitsaks ja sellega peab tegelema. Täiesti eraldi
probleem on muidugi linnaäärne
uuselamu piirkond, kuna ka seal
peaks ühiselt liikuma sinna, et ka
seal saaks võimalikult kodu lähedal kooliharidust omandada. Lasteaed sai sinna juba lahendatud,
aga ka see ei ole pikas perspektiivis piisav. Me jätkuvalt tahame

ka seda, et igas valla nurgas oleks
hea elada, mis tähendab, et kõige
tähtsam on sinna tagada erinevad
ühendused. Praegu on meil siin
probleeme mingites piirkondades, kus iga tuulega kaob elekter
ära, mis pole küll valla otsene roll
seda parandada, küll aga on meie
roll olla selle osas nõudlikum.
Tähtis on ju siiski see, et igal pool
oleks võimalik hästi elada.

Kui siin juba tuleviku
poole vaatame, siis mida
soovid vallarahvale
edaspidiseks?
Kuna minu praktiliselt iga esmaspäevane tööpäeva lõpp viimased
20 kuud on lõppenud Lõuna-eesti
kriisikomisjoni koosolekuga, siis
aktuaalselt tervisekriisile tuleb
soovida tervist! Et oleks jaksu ja
jõudu pidada seda võitlust meie
ebasõbraliku uue koroona-reaalsusega. Kindlasti soovin ka
mõistmist ja sallimist ning usun,
et alati ei peaks mõtlema sellele,
mida keegi saaks sinu heaks ära
teha, vaid vahel peaks mõtlema
ka seda, mida sina ise saad teha
kellegi teise heaks. Kindlasti
soovin kõigile rahulikku jõuluootust ja seda, et kõik need soovid,
mis me jõuluvanale edastame, ei
oleks mitte niivõrd ainelised, vaid
rohkem sellised südamesoovid.
Ilusat jõuluaega!

Kastre vallavanem Priit Lomp
• 37-aastane
• Abielus, isa pojale ja tütrele
• Õppinud sotsiaaltööd ja
sotsiaalpoliitikat Tartu
Ülikoolis ja Tallinna
Ülikoolis
• Aastatel 2009-2017 oli
Haaslava vallavanem
• Alates 2017. aasta novembrist on Kastre
vallavanem
• Kas teadsid et...? Priit laeb ennast aeg-ajalt maha
peojuhi või lauljana lavalaudadel esinedes.
• Priit ise naerab, et ta on rotiaastal sündinud vähk,
mistõttu on allasutuse juhtidel eelarveküsimustes
vastas pigem kitsi kui lahke partner :)

Huvihariduse
ja huvitegevus
toetus 2021
AUTOR: MAI AASJÕE, HARIDUS- JA
KULTUURIOSAKONNA JUHATAJA
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oorte vaimne tervis
ja kvaliteetne vaba
aja sisustamine on
üliolulise tähtsusega endiselt
kestvate tervisepiirangute foonil. Haridus- ja Teadusministeerium võrdsustas üldharidusja huvikoolides, huviringides
ja noortekeskustes lihtsustatud
karantiini nõudeid ning tänu
sellele on noored saanud osaleda oma lemmiktegevustes
katkestusteta.
Enne 2022.
aastasse suundumist vaatame
üle, millises mahus on toetatud
huvitegevust meie vallas 2021.
aastal:
7- 19-aastaste õppetasu
toetus huvitegevuses osalemiseks:
I voorus sai toetust 142
õpilast kogusummas 10 575€
II voorus sai toetust 153
õpilast kogusummas 11 364€
Oleme aasta jooksul toetanud 300 õpilaskohta huvikoolis või huviringis:
I voorus 174 õpilast 24 huvikoolis kogusummas 8700€
II voorus 126 õpilast
18 huvikoolis kogusummas
6300€
Uued taotlusvoorud varsti
avatud
2022. aasta erahuvikoolitoetus ning omaosalustasu toetuse taotlusvoorud avanevad
juba jaanuaris!
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Veskid Haaslava vallas
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AUTOR: TAIVO KIRM

änapäeval saab leiba
ja saia osta lähemast
poest. Sada ja enam
aastat tagasi küpsetati
leiba-saia enamasti kodus ja jahu
saamiseks oli vaja käia veskil.
Veski oli esimesi eestlaste “tööstusettevõtteid”, kus peale jahu
jahvatamise sai veel vilja puhastada, sortida ning tangu ja kruupe valmistada. Viljakott mahutas
tavaliselt neli puuda ehk 64 kg
vilja ja nii ei olnud nõrgukestel
meestel veskisse asja. Veski oli ka
omamoodi klubi, siin sai kuulda
värskeid uudiseid, vahetada külameestega mõtteid, ühiselt kiruda
valitsust jne.
Vanimad teated veskitest
Haaslaval pärinevad aastast 1627,
kui Rootsi maarevisjoni andmetel
asus Mõrajõel mitu vesiveskit.
Üks veski asus praegusest Sillaotsa koolist umbes paarsada meetrit
allavoolu Roiu suunas.
20. sajandi alguses tegutsesid
Haaslava vallas Ede-Age, Haaslava, Roiu ja Uniküla vesiveskid
(jahvatati vesirataste ehk hüdroturbiinide jõuga). Aadamil oli
tuuleveski (jahvatati tuuleenergia
abil) ja Pori talus oli auru jõul
töötav mootorveski.
Ede-Age vesiveski (ka Aage
ja Haage veski) ostis Johan Klaos Kriimani mõisalt 1867. aastal.
1918-1937 oli veski omanik Karl
Leonhard Klaos ja 1937-1940
Erich Klaos. Väljavõtteid aruannetest ja aktidest:
1927 - “Aasta jooksul on jahvatatud 8000 puuda teravilja.”
1931 – “Veskis on kolm paari
kive, palgal on veskipoiss, kelle palk 300 krooni aastas, aasta
läbikäik 2500 krooni, puhastulu
aastas 480 krooni.” Maksuameti
andmetel oli aga veski tegelikult
käive 1931. aastal 5000 krooni ja
puhastulu oli kõige vähemalt 750
krooni.
1936 – “Veski seisis kogu
1936. aasta alates veebruari
kuust. Selle ajaga lasin teha veskis põhjaliku ümber ehituse, on

vahetatud välja vanad vesirattad
ja turbiin, paigaldatud kahepoolega uued püülivaltsid 800x250
mm. Veskis on aspiraator, eelpuhastaja, koorija, mannamasin,
tsioor, ﬁlter ja lihtjahu kivi läbimõõduga 44 tolli. Jõumasinaks
on kaks veeturbiini kumbki 18
hobujõudu.”
1937 - “Aage jahuveski asub
Roiu ja Haaslava veskite vahel,
esimesest poole ja teisest kolme
kilomeetri kaugusel. Naabervallas asub Lalli veski, kuhu ka
Haaslava rahvas jahvatama sõidab. See kõik avaldab minu veskile ja sissetulekule halba mõju.”
Pärast sõda veski natsionaliseeriti, kuulus Mitšurini nimelisele kolhoosile, hiljem Kuuste sovhoosile. 1950. aastatel oli veskis
suur tulekahju.
Haaslava mõisa vesiveski (ka
Haaslava jahuveski) ehitati 19. sajandi teisel poolel. Viimane mõisaaegne rentnik oli aastatel 19151920 Tartu mölder Peeter Laving,
kes rajas veski juurde kreissae ja
seimriga laualõikuse. Vabariigi
ajal veski riigistati. Juunis 1920
koostatud akt: “Haaslava veski on
kivist ehitis pilpast katusega. Veskis on kolm pealtjooksuga veskiratast ühes kolme kuiva rattaga ja
kolme paari kividega.” Haaslava
veski rentnikud olid 1920-1926
Jaan Rässa, 1926-1927 Jüri Hallik, 1927-1934 Ludvig Arras,
1934-1936 Elmar Lomp ja 19361937 Oskar Lillo. 1937. aastal
ostis Oskar Lillo veski riigilt ära.
Ametiasutustele saadetud aktidest ja aruannetest:
1932 – “Veski seisis ühe kuu
suurvee tõttu ning neli kuud heinategemise ja remondi ajal.”
1933 – “Hindamise akt 7. jaanuaril 1933. Elumaja ja veski on
ühe katuse all. Veski osal on seinad pragunenud ja kahest kohast
välja vajunud. Vajalik remont.”
1937 – O. Lillo aruanne aktsiisiametile: “Veski on töötanud
puudujäägiga. Ametis on palgaline mölder, kes saab aastas 420
krooni tasu, lisaks riiete, jalatsite

ja kõrtsi arvel veel 300 krooni.
Veskitammi parandamine, kivide
valamine ja rihmade parandus
läks 1937. aastal veel ligi 400
krooni maksma. 1936. aastal
müüsin Võrumaal maha isa talu
ja seller raha eest ostsin Haaslava vesiveski. Veskist ei ole mina
veel mingit kasu saanud.”
1938 – “Veskis kaks töölist,
sissetulek 1750 krooni. Veskis
on turbiin 20 hobujõudu, jahvatamise hind on 4 senti kroovi jahu
ja 4,5 senti iga 10 kg eest. Suvel
oli vesi kaks kuud maha lastud ja
veski seisis. Talvel seisis veski
kolm kuud oja kinni külmamise
tõttu.”
1940 - “Haaslava jahuveski,
omanik Oskar Lillo, 1 tööline,
veskis on 1 paar kive 45 tolli, eelmisel aastal oli käive 1814 krooni, sellest 1173.83 oli omaniku
kasum.”
Roiu vesiveski esimene teadaolev omanik oli 1915. aastast
Jaan Jürgenson. Aastatel 19201940 oli veski Otsasonide perekonna valduses. Väljavõtteid aruannetest ja aktidest:
“1930 – “Veskis on üks tööline, kes saab palka 400 krooni
aastas. On veejõul töötav 10 hobujõuline turbiin ja kaks paari
kive (42 ja 48 tolli läbimõõduga),
üks paar on puhastamiseks ja teine jahvatamiseks.”
1932 – “Töölisi ei ole. Omanik peab ise möldri ametis, vilja
jahvatatakse vähe, läbikäik aastas
1000 krooni.”
30. juuni 1933 kuni 1. juuni
1937 oli veski rentnik Voldemar
Kaik.
1938 – “Omanik Anna Otsason. Veskis on kaks töölist, sissetulek oli möödunud aastal 1500
krooni. Veskis on kaks paari lihtjahvatuskive, üks 42 tolli ja teine
48 tolli lihtjahvatuseks, üks veskiturbiin 25 hobujõudu võimas,
kruubimasin ja tangulõikaja.”
Seda vähest, mis veskist järel, võib praegu läbi Roiu sõites
näha.
Uniküla vesiveski tegutses

veel 20 sajandi alguses. 1913 või
1914. aastal jäi Mõra jõgi kuivaks
ja veskis ei saanud enam jahvatada. Viimane mölder oli Mihkel
Nursi. 1927. aastal kirjutati akti:
“Uniküla veski põllukivist seinad
on laiali vajunud, veski ruumid
on laudadest ja osaliselt ära mädanenud. Jahvatamiseks veskit
kasutada enam ei saa”
Pori talu auruveski tegutses
1920. aastate alguses. 1926. aastal langes veski tuleroaks. “Postimees” 20. mai 1926: “Haaslava
vallas Jaan Koorti päralt olevas
Pori talus pääses teadmata põhjusel tuli lahti, kus masinaruum,
veskikoda, viljakuivati ja katlaruum ühes seesoleva veskivärgi, aurukatla, põllutöö- ja majapidamisriistadega ära põles. Hoone
väärtus on 300 000 marka, põlenud masinate ja inventari kahju
on umbes 1, 2 miljonit marka.”
Aadami tuuleveski (eelmise sajandi alguses Vana Kuuste,
hiljem Haaslava vald) tegutses
samanimelises talus alates 19 sajandi keskpaigast. Augustis 1944
peeti veski ümbruses Wehrmachti
ja Punaarmee vahel ägedat lahingut, kus palju mehi elu jättis.
1945. aastal asus tühjaksjäänud
Aadami ja Tatra tallu elama mitu
Ida-poolt sisserännanud perekonda. Uued „omanikud” ei viitsinud
metsast küttepuid tuua ning lammutasid ahjude ja pliidi kütteks
tuuleveskit. 1948 või 1949. aastaks oli veski ära põletatud.
Võrdluseks naabervaldadega
olgu öeldud, et samal ajajärgul tegutses Kastre-Võnnu vallas kümme ja Mäksa vallas kuus veskit.
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UUDISED
Inimest kannab üksnes terve ja
piisavalt paks jää
AUTOR: ANNELORE HIRSCHONI, LÕUNA
PÄÄSTEKESKUSE ENNETUSBÜROO
JUHTIVSPETSIALIST
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ärjest jahedamaks muutuvad
ilmad kaanetavad veekogud
peatselt jääga. Esimene jää
tekitab pärast möödunud suve ja
igavamat sügisaega lastes kindlasti palju elevust ning uudishimu. Seepärast kutsume vanemaid
lastele juba varakult rääkima üle
nõrga jääga seonduvad riskid ja
hoida väiksematel veekogude läheduses alati silm peal.
Enne veekogu katval jääle
minemist tuleb enda ohutuse tagamiseks olla alati ettevaatlik ja
tähelepanelik ning hinnata hoolikalt ilma- ja jääolusid. Tuleb
meeles pidada, et inimest kannab
üksnes „terve“ jää, mis on ühtlane
ja sile ning milles pole lõhesid või
pragusid. Jää paksus peab olema
vähemalt 10 cm. Kusjuures alati
ei pruugi seegi paksus olla piisavalt turvaline, sest ilmaolude
muutudes muutuvad kiiresti ka
jääolud.
Läbi jää vajuv inimene satub
vette, mille temperatuur on kõigest paar kraadi üle nulli. Sellistes
oludes peab täiskasvanud tavainimene jõu raugemiseni vastu kuni
10 minutit, laps kaotab vees teadvuse veelgi varem.

Jääl liikumise meelespea:
· Veendu, et jää kannab. Liigu
jääl juba eelnevalt käidud
kohtades.
· Pragude, lahvanduste ning
sildade juures on jää alati
nõrgem.
· Veel tuleb väga tähelepanelik
olla kõrkjate kasvukohtades,
madalike ja allikakohtade juures,
kanalisatsiooni-, joa-, kraavi või
muudes suudmekohtades.
· Praksumist kuuldes lahku kohe
jäält. See tähendab, et jäässe on
tekkinud praod.
· Vooluveekogul, nagu jõgi või
oja on jää alati nõrgem kui järvel
või tiigil.
· Pimedas jääl liikumine ei ole
mõistlik, sest kergesti võib ära

eksida.
· Jäätunud lagedal veekogul
puhub enamasti tuul, mistõttu
külmumisoht tekib lihtsamini.
· Alkoholi tarbimine sooja
saamiseks tekitab petliku
soojatunde, kuid ei peata keha
jahtumist, vaid pigem kiirendab
seda
Talvisel ajal
juhtuvad veekogudel õnnetused
siis, kui ollakse
liiga enesekindel
ja ohte ei hinnata
tõsiselt.
Uppumisohtu kasvatab
turvavarustuse
mittekasutamine.
Elementaarne on
kaugemale jääle
minnes kaasa võtta jäänaasklid ja

veekindlas kotis laetud mobiiltelefon. Liiast ei ole ka päästevesti kasutamine muu riietuse peal.
Kui märkad hädalist, kelle elu või
tervis on ohus või vajad ise abi,
siis helista esimesel võimalusel
hädaabinumbril 112.

Tulemas on
raamatukogude
aasta
AUTORID: KASTRE VALLA RAAMATUKOGUHOIDJAD
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aabuv 2022. aasta on
Kultuuriministeeriumi
poolt kuulutatud raamatukoguaastaks. See annab
võimaluse tuua raamatukogud
oma murede ja rõõmudega
nähtavale ning aitab mõtestada
nende tähtsust kogukonnas.
Raamatukogusid on ikka
peetud vaimuvarahoidjateks
ning kogukonnakeskusteks.
Raamatukogudel on asendamatu roll kirjanduse hoiustamisel ja tutvustamisel, nii
laste, noorte kui ka täiskasvanute lugemishuvi tekitamisel
ja suunamisel. Siin saab ligipääsu kultuurivara juurde iga
inimene täiesti tasuta.
Meil toimuvad kirjanduslikud kohtumised, näitused,
õpitoad ja muud üritused.
Raamatukogudest on kujunenud info- ja nõustamiskeskused, aitame lugejaid ka
e- riigiga suhtlemisel.
Head Kastre valla raamatukogude lugejad, ka Teie
saate anda oma panuse teema-aastasse. Siinkohal kuulutame välja lugemisväljakutse,
milleks on „Raamatubingo“.
Osalemiseks küsi endale raamatukogust bingokaart, millel on 24 teemaruutu.
Võistlus toimub 1. jaanuarist
2022 - 1. novembrini 2022.
Reeglid ja täpsema info saad
oma raamatukogust.
Väärtustame lugemist ja
kirjandust!

TULEVASED SÜNDMUSED
15. detsember lavastus „LUMEROOS“
Võnnu kultuurimajas algusega kell 19.00
18. detsember Jõululaat Võnnu
kultuurimaja õuealal algusega kell 10.00
18. detsember Advendiaja kohviõhtu koos
ansambliga Mehed Mandrilt Võnnu
kultuurimaja õuealal algusega kell 18.00
Väärikate jõuluootuse lühikontserdid:
21. detsembril kell 10:00 Võnnu
kultuurimaja ees
21. detsembril kell 14:00 Melliste
teenuskeskuse varjualune
22. detsembril kell 11:00 Kurepalu
laululaval
Artistic Flow Studio aastalõpu tuleshow:
27. detsember kell 18.00 Roiu
raamatukogu platsil
27. detsember kell 20.00 Haaslava külas
(Pihlaka tee 24)
28. detsember kell 18.00 Melliste
teenuskeskuse õuealal
28. detsember kell 20.00 Võnnu
kultuurimaja parklas
29. detsember kell 17:30 Kaagvere
staadionil
29. detsember kell 19:30 Võõpste
raamatukogu õuealal
17. jaanuar 2022 kell 18.00 mälumäng
Võõpste raamatukogus
29. jaanuar vallarahva uusaastapidu
Melliste Spordikeskuses
Lisainfo:
Rauno Karro
rauno.karro@kastre.ee
58552993

Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Catlin Saar, teabespetsialist, 5229351,
catlin.saar@kastre.ee
Küljendaja: Reio Raudheiding
Trükiarv: 2200
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada

