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Veerand Eestit allkirjastas Euroopa kultuuripealinn
Tartu 2024 koostöölepingu
19 Lõuna-Eesti omavalitsust, nende
hulgas Kastre vald, allkirjastasid jaanuarikuu viimasel nädalal koostöölepingu
Euroopa kultuuripealinna ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Selle alusel
valmistatakse ette ja viiakse ellu Euroopa
suursündmus. Leping sõnastab kultuuripealinna regionaalse programmi loomise,
turundamise ja rahastamise põhimõtted.
Tartu 2024 regionaalne koordinaator ja
ringreisi korraldaja Annela Laaneots toonitab: “Meie omavalitsuste suur teotahe
võimaldab luua silmapaistvat Euroopa
kultuuripealinna, mis tõstab aukohale Lõuna-Eesti eripära. See tähendab programmi,
mis on atraktiivne publikule, kannab meie
väärtusi ja mida luues teeme kogu regiooniga kultuurist kantud võimsa edusammu.”
Ringsõidu käigus toimus erinevaid
kontserte, etendusi ja kohalikku omapära
esiletoovaid tegevusi. Kastre vallas jõudis
koostööleping allkirjastajateni kelgukoerarakendiga. Delegatsioon sai kingiks
kaasa kohaliku tootja kuusevõrsesiirupi.
„Kastre vallal on heameel olla sellise
suure koostööprojekti osa. Meil on oma
külalistele kindlasti palju pakkuda. Olgu
selleks kelgukoertega matkamine Emajõe
Suursoos, kardiga kihutamine või lennukite
ja lennundusega tuvumine. Täna on see
tegevuste nimekiri alles koostamisel ning
ootame sellega liituma põnevate teenuste

Vasakult: SA Tartu2024 Lõuna-Eesti koordinaator Annela Laaneots, SA Tartu2024 juhatuse
liige Priit Mikk, Tartu linnapea Urmas Klaas ja Kastre vallavanem Priit Lomp. Foto: Riina
Vals

ja toodete pakkujaid üle kogu valla,“ kommenteeris vallavanem Priit Lomp
“Euroopa kultuuripealinn on Tartu
ja Lõuna-Eesti suurim valdkondadeülene
koostöö. Olen uhke, et oleme kokku
leppinud tees, mis meid rahvusvahelise
suursündmuseni viib,” kommenteerib Tartu
linnapea ja SA Tartu 2024 nõukogu esimees
Urmas Klaas. Ta lisab: “Koostööleping
annab meile tugeva aluse, et korraldada
ühiselt Eesti 2024. aasta tippsündmus,
mille edukast ja silmapaistvast teostumisest võidab nii meie regioon kui terve riik.”

Koostöölepingute sõlmimisega astub
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024
ettevalmistustes suure sammu edasi, sest
algab Euroopa kultuuripealinna põhjalik
planeerimine ja elluviimine Lõuna-Eestis.
Lisaks suursündmuse õnnestumisele toetab koostööleping pikaajaliste positiivsete
mõjude saavutamist Lõuna-Eesti kultuuris
ja majanduselus.
2021. aasta suurim eesmärk on ette
valmistada 2022. aasta alul toimuv regionaalne projektitaotlusvoor kultuuripealinna
programmi väärt sündmuste leidmiseks
– selleks toimuvad sel aastal omavalitsustes
infopäevad ja koolitused.
Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024
viib ellu Tartu linn koos kõigi tiitlile kandideerinud 19 Lõuna-Eesti omavalitsusega,
kelleks on Antsla vald, Elva vald, Kambja
vald, Kanepi vald, Kastre vald, Luunja
vald, Nõo vald, Otepää vald, Peipsiääre
vald, Põlva vald, Rõuge vald, Räpina vald,
Setomaa vald, Tartu vald, Tõrva vald, Valga
vald, Viljandi linn, Võru linn ja Võru vald.
Euroopa kultuuripealinna ettevalmistusi ja elluviimist koordineerib sihtasutus
Tartu 2024.
Annela Laaneots
SA Tartu 2024

Kelgukoertega saabub Tartu2024 koostööleping. Foto: Riina Vals
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Hajaasustusprogrammist 2021 toetuse taotlemine
Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist
• hooneväliste veesüsteemide
• kanalisatsioonisüsteemide
• juurdepääsuteede
• ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi
Toetust
saavad
taotleda
hajaasustuse piirkonnas elavad
füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1.taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb
(vähemalt alates 1. jaanuarist 2021);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise
hetkel olla riiklike maksude osas mak-

suvõlga, välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud.
Projekti maksimaalne toetus
programmist on ühe majapidamise
kohta 6500 eurot.
Programmist eraldatud toetuseks
loetakse ka viiel eelneval (2016-2020)
kalendriaastal programmist saadud
toetuse summa.
Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama
vähemalt 33% projekti kuludest.
Töid tohib alustada alles pärast
seda, kui projekti osas on tehtud
rahastamisotsus
ning
toetuse
saajaga on sõlmitud toetusleping.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab
toetuslepingu sõlmimisest ning projekti
elluviimise aeg on 31. oktoober
2022.
Taotleja peab taotluse esitamisel
arvesse võtma ka ehitusseadustikust
tulenevaid nõudeid projekteerimisele ja
ehitamisele.
Rohkem infot hajaasustuse prog-

rammi kohta leiab Riigi Tugiteenuste
Keskuse kodulehelt. Nimetatud
veebilehel on olemas ka taotlusvormid
ja muud vajalikud juhendmaterjalid
(sh programmdokument, arvutamise
abimees).
Programmis osaleda soovivad
elanikud saavad taotlusi esitada
Kastre
Vallavalitsusele
alates
1.02.2021 kuni 1.04.2021.
Taotlus koos lisadokumentidega
esitatakse vallavalitsusele:
e-kirja teel
karenkatri.voll@kastre.ee
või vald@kastre.ee
või tavapostiga Vallamaja, Kurepalu
küla, Kastre vald, Tartu maakond,
62113
Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, konsulteerige Kastre
valla keskkonnaspetsialistiga.
Karen Katri Voll
5341 4205
karenkatri.voll@kastre.ee

Mellistes taastub kaugküttevõrk
Kastre vald alustas eelmisel aastal
Melliste kaugküttevõrgu taastamist.
Mahuka projekti eesmärgiks on kohaliku kaugküttevõrgu loomine ning läbi
selle kortermajadele pideva soojusvarustuse võimaldamine.
Eelmise aasta lõpus valmis Mellistes uus täisautomaatne õlikatlamaja.
Ehitustööd teostas Heat Power OÜ ja
uue katlamaja ehitus läks maksma üle
80 000 euro, mis tuli valla eelarvest. Katlamaja valmimisel hakkas sealt toasooja
saama uus Melliste keskusehoone.
Katlamaja rajati kohe perspektiiviga
kütta ka Oraviku tarbijaid ning samuti
Melliste koolimaja ja spordihoonet.
Detsembri viimastel päevadel tegi
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
positiivse rahastusotsuse ka trasside
rajamiseks. Tänu sellele tekib Melliste
kohalik kaugküttevõrk ning liitunud
hoonetes tagatakse toasoe alates septembrist 2021.
Projekti kogumaksumuseks on
ligi 250 000 eurot, millest 50% tuleb
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ja
ülejäänu investeerib Kastre vald. Kuna
projekteerimistöödega
alustatakse
märtsis ning ehitamisega suvel, on täna
veel võimalik projektiga liituda.
Tegevus vastab varem koostatud
soojusmajanduse arengukavale. Hetkel
toodetakse soojust kohalikust põlevkiviõlist, kuid ka tulevikus toetatakse

Melliste uus katlamaja

kaugküttevõrkude üleminekut kaasaegsemate tehnoloogiatele, näiteks soojuspumba paigaldamisele. Selle eelduseks
on aga kaugküttevõrgu olemasolu,
mistõttu oligi vahepealse õlikatlamaja
etapp oluline. Tulevikus planeeritud
kaasaegsema lahenduse korral jääb õli-

katel reservi ja väga külmade ilmade
ajal toetab soojuse tootmist või siis
väga kalli elektrihinna ajal tagab, et
toasooja hind väga kalliks ei läheks.
Hind tarbijatele tänase lahendusega saab olema 75 eurot/MWh,
millele lisandub käibemaks. Projekti
eesmärgiks on korteripõhistele küttelahendustele alternatiivi pakkumine, samuti turvalisuse tõstmine
olukorras, kus tahkekütte lahendusi
kasutatakse kortermajades, mis
ehitustehnoloogiliselt on mõeldud
keskküttevõrku kuuluvaks.
Alates projektiga tegelemisest
on vald piirkonnas lubanud toetada
ka soojussõlmede rajamist kortermajadesse. Vald korraldab ja rahastab hoone soojussõlme ehitamise.
Võrguettevõtja ehitab valmis võrgu
ja paigaldab mõõtesõlme. Korteriühistu kannab muud kulud.
Palume anda teada oma plaanidest ja projekteerimiste seisust.
Kellel on keskkütte projekt valmis
ja vajalikud keskkütte ja sooja
vee parameetrid teada, saavad
koostöös valla ja soojaettevõttega ka
soojussõlmede ostuhanke ära teha ning
paigaldada need juba koos uue soojustorustikuga.
Priit Lomp
vallavanem

veebruar 2021
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Vallavalitsuse istungitel
11.01 Erakorraline
• Koroonaviiruse tõkestamist toetavate
meetmete rakendamine Kastre vallas
PROTOKOLLILINE OTSUS nr 2:
1) COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks ja Kastre valla koolide õpilaste
tervise kaitseks on ajavahemikul 11.31.01.2021 Kastre valla koolide spordihoonetes sportimine ja treenimine lubatud ainult Kastre valla koolide õpilastega
seotud huvitegevuste korraldamiseks
kuni 10-liikmelistes rühmades, millele
võib lisanduda treener või juhendaja ja
peab olema tagatud kokkupuute vältimine teiste rühmadega. Individuaal treeningute puhul jälgida Vabariigi Valitsuse
poolt kehtestatud piiranguid.
2) Muus osas lähtuda jätkuvalt Vabariigi Valitsuse ja Kastre Vallavalitsuse
kehtestatud piirangutest.
14.01
• sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest (3)
• hooldusteenuse arve tasumine
• päevahoiuteenuse osutamise lepingu
lõpetamine
• koduteenuste osutamise lepingu lõpetamine
• hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Pärna)
• olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks
lugemine (Agaliku vkt 12, Sarakuste
küla)
• olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine (Agaliku vkt 13, Sarakuste küla; Järvenäki
vkt 4, Mäksa küla)
• Kangrometsa maaüksusele üksikelamu
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• Sirgo maaüksusele majandushoone
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• Ööbiku maaüksusele majandushoone
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• ehituslubade andmine (Haaslava külas,
Männi tee 4a; Kurepalu küla, Järvekalda vkt 10; Haaslava küla, Lehise tee
10, 12, 23, 25; Aardla küla, Tammiku;
Haaslava küla, Pajuvitsa tee 12, 15)
• kasutuslubade andmine (Mõra külas
Kesa; Aardla külas Paju ja Lepiku)
• katastriüksuste kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
(Metsaääre ja Ojaperve)
• katastriüksuste kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
(Mooritse)
• riigihanke „Melliste kaugküttetrassi
projekteerimine ja ehitamine “ korraldamine
• Kastre valla munitsipaalharidusasutuste tegevuskulude arvestusliku mak-

sumuse kinnitamine 2021. aastaks
• lasteaiaõpetaja palga alammäära kehtestamine 2021. aastaks
• info ja arutelud (kohvik Vooremäel)
19.01
• Vallavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
21.01
• Lääniste külas asuva Ugandi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine
• Haaslava külas asuva Loosi tee ning
selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu algatamine
• Haaslava külas asuva Põrguvürsti
katastriüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine
• Võnnu alevikus asuvate Karja tee 16 ja
Karja tee 16a katastriüksuste liitmine
• liikluspinnale kohanime ja ruumikuju
määramine
• katastriüksuse sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine
• hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Mihkli)
• olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks
lugemine (Agalioja vkt 4, Sarakuste
küla)
• olmejäätmete valdaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(Kiima, Järvselja küla; Mikkeli, Hammaste küla; Mooni talu, Võruküla;
Ülesoo vkt 17, Haaslava küla; Ülesoo
vkt 14, Haaslava küla)
• Mäeotsa maaüksusele ärihoone/elamu
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• Õunaaia vkt 4 maaüksusele sauna
ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste kinnitamine
• ehituslubade andmine (Metsanurga
külas, Paju; Võnnu alevikus, Karja tee
16; Vana-Kastre külas, Puidutoote)
• kasutuslubade andmine (Issaku külas,
Päikesepõllu//Särtsupõllu;
Haaslava
külas, Papli tee 23; Igevere külas,
Kirbumetsa)
• riigihanke „Melliste Algkool-Lasteaia
juurdeehituse projekteerimine“ korraldamine
• matusekulude hüvitamine
• avalduse rahuldamata jätmine (2)
• tugiisikuteenuse määramine
• Kastre valla huvihariduse ja huvitegevuse kava 2021 kinnitamine
• „Sotsiaalteenused Kastre vallas“ nr
2014-2020.2.02.18-0067 finantskorrektsiooni otsuse ja toetuse taotluse
rahuldamise otsuse muutmise eelnõu
kooskõlastamine
• vaideotsuse tegemine korralduse nr
738 asjas
• halduslepingu sõlmimine lapsehoiuteenuse osutamiseks

• info ja arutelud
28.01
• Võnnu Vallavalitsuse 21.08.2007
korralduse nr 117 muutmine
• Unikülas asuva Raudsepa katastriüksuse jagamisel kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
• hajaasustuse programmi lõpparuande
kinnitamine (Niiluse)
• ehitusloa andmine (Võnnu alevikus,
Karja tee 16)
• kasutuslubade andmine (Haaslava
külas, Lehise tee 13)
• Sillaotsa Kooli töötajate koosseisu
kooskõlastamine
• koolieelse eralasteasutuse ja -lapsehoiu
rahastamine
• enampakkumiste tulemuste kinnitamine
• sundvalduse seadmise menetluse
algatamise tühistamine maaüksustel Kurepesa vkt 2 (katastritunnus
18501:001:0677),
Kurepesa vkt 5
(katastritunnus
18501:001:0601)
ja Kurepesa vkt 11 (katastritunnus
18501:001:0608)
• sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest
• koduteenuste osutamine (2)
• vaideotsuse tegemine korralduse nr
719 asjas
• info ja arutelud (ruumide rent; COVID
piirangud)
1) Ruumide rent.
2) Koroonaviiruse tõkestamist toetavate meetmete rakendamine Kastre vallas
PROTOKOLLILINE OTSUS nr 3:
1) Raamatukogud jätkavad kontaktivaba laenutamisega;
2) Valla asutuse ja allasutuse
ruume (spordihooned, kultuurimajas,
seltsimajad jne) võib kasutada vaid valla
koolilaste vähendatud koosseisuga sporditegevuste ja huviringide läbiviimiseks,
teistele huviringidele sh täiskasvanute
spordija huvitegevuse (sport, tants, laul
jne) läbiviimine mainitud ruumides ei ole
lubatud esialgu kuni 28.02.2021;
3) Noortekeskused
jätkavad
distantsil teenuse pakkumist. Jätkatakse
piirangutega kontaktteenuse pakkumist
väikestes gruppides ja ainult oma
piirkonna lastele;
4) Koolidel ja lasteaedadel mitte
korraldada ekskursioone ega muid väljasõite (teater, kino jne) kuni 28.02.2021;
5) Vallamajas elanike vastuvõttu
ei toimu esialgu kuni 28.02.2021. Ametnikud on kättesaadavad telefoni ja e-posti
teel. Valla asutuste ja allasutuste siseruumides peavad külalised kandma maski;
6) Poka Sotsiaalkeskus jätkab
tööd vähendatud koormusega esialgu
kuni 28.02.2021.

4

KASTRE VALD

Vallavolikogu 12.01 istungil
• vallavalitsus
jagas
informatsioon
reservfondi kasutamisest ja 2020.a
eelarve täiendamisest sihtotstarbeliste
vahenditega
• toimus Kastre valla 2021 aasta eelarve
I lugemine. Kastre valla 2021. aasta eelarve projekti kogumaht on 12 176 397
eurot, millest põhitegevuse tulud on 9
151 250 eurot ning põhitegevuse kulud
8599 180 eurot. Põhitegevuse tuludes
kasvu pole planeeritud, põhitegevuse
kulud suurenevad 7,0%. Investeerimistegevuse tulud on planeeritud summas
881 872 eurot ja kulud 3 263 217 eurot.
Põhitegevuse tuludest suurima osakaaluga on maksutulud, mis moodustavad
57,66 %. Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust ja maamaksust.
Kastre vallas kohalikke makse kehtestatud ei ole. Kokku on planeeritud
maksutulude laekumist summas 5 277
000 eurot, sh tulumaks 5 082 000 eurot
ja maamaks 195 000 eurot. Põhitegevuse kulud kokku on 8 599 180 eurot,
kasv võrreldes 2020.aastaga on 7,0%.
Planeeritav pangalaen 700 000 eurot.
Likviidsed varad vähenevad summas 1
443 275 eurot.
• võeti vastu määrus eraüldhariduskoolide toetamine vallaeelarvest. Määrus
reguleerib
Kastre valla eelarvest
eraüldhariduskooli pidajale toetuse
andmise tingimusi ja korda. Toetust

•
•

•

•

•
•

12.01.2021
seisuga on Kastre
valla elanike arv
5500 inimest
5500. inimene sündis
kolmekuningapäeval - 6. jaanuaril.
Pildil uus ilmakodanik ja Kastre valla
5500. elanik - Simon - koos ema Egne,
isa Ago ja vend Samueliga. Palju õnne!

makstakse valla eelarvest erakooli pidajale toetatava õpilase eest kuumääras,
mis on Vabariigi Valitsuse poolt igaks
kalendriaastaks kehtestatud õppekoha
tegevuskulu piirmäära ja riigi poolt
rahastatava tegevuskulu vahe.
võeti vastu uus Melliste Kooli põhimäärus, seoses kooli muutmisega põhikooliks
otsustati koormata Kastre valla omandis olev Puusta tee kinnistu isikliku
kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
maakaabelliini paigaldamiseks
otsustati koormata Kastre valla
omandis olevad kinnistud Oraviku
põik 11 ja Tartu mnt 8, tehnorajatise püstitamiseks (maakaabelliin,
liitumiskilp ja alajaam) isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
seati sundvaldused AS Emajõe Veevärk
kasuks kinnistutele Loosi, Kingu,
Meistrite tn 14, Sinilinnu vkt 19,
Kurepesa vkt 1, 4, 6, 8, 10, Liivamäe,
Männisalu vkt 3, Savijõe ja kolmele riigi
omandis olevatele maadele
seati avalikes huvides sundvaldus OÜ
Elektrilevi kasuks Pihla kinnistul
anti nõusolek sotsiaalosakonnale uute
autode liisimiseks, kuna sotsiaalosakonna kasutuses olevad kolm autot, 2
elektriautot ja Opel Zafira on amortiseerunud ja ei ole enam koduteenuse ja
sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks

töökindlad
• seoses komisjoni esimehe tagasiastumisega valiti Kastre Vallavolikogu maaja
majanduskomisjonile uus esimees ja
aseesimees. Komisjoni uueks esimeheks valiti Tõnu Muru ja aseesimeheks
Rain Jansen
• otsustati osaleda MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskus partnerina Euroopa
Sotsiaalfondi taotlusvooru meetme
“Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse “Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle
saamist toetavad hoolekandeteenused”
projektis “Sotsiaaltransporditeenuse
korraldusmudelite testimine. Otsustati
garanteerida projekti “Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine” omafinantseeringu olemasolu
eelarveaastateks 2021–2022 kuni 48
000 euro ulatuses. Projekti tutvustasid
volikogu istungil MTÜ Tartumaa Ühistranspordikeskuse esindajad
• vallavanem tegi vallavolikogule ülevaate
Covid-19 levikust vallas ja vallavalitsuse
poolt kehtestatud piirangutest, valla
rahvaarvust aasta alguse seisuga ja
rahastus otsuse saamisest Melliste
kaugkütte väljaehitamiseks ning vastas
volikogu liikmete jooksvatele küsimustele

Annika Pajumaa-Murov
vallasekretär

Detailplaneeringud
Ugandi katastriüksuse
detailplaneeringu
kehtestamine.
Kastre Vallavalitsus otsustas 21.
jaanuari 2021 korraldusega nr 34 kehtestada Lääniste külas asuva Ugandi
katastriüksuse
detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on viia
varem planeeritud tegevused kooskõlla reaalsete vajadustega, kruntidele ehitusõiguse määramine ning
tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringu kohaselt uusi krunte ei
moodustata. Detailplaneeringuga on
kavandatud krundi sihtotstarbeks
maatulundusmaa 80% ja veekogude
maa 20%. Hoonete suurim lubatud
ehitusalune pindala on 600 m2 ning
hoonete suurim lubatud arv on 3 (1
põhihoone ja 2 abihoonet), hoonete
lubatud maksimaalne kõrgus on
põhihoonel 9 m ja abihoonetel kuni
8 m ning lubatud katusekalle 10-45o,
lubatud korruselisus põhihoonel
on 2 ja abihoonel 1. Veevarustus

on lahendatud kinnistul paikneva
puurkaevu näol ja reovesi on ette
nähtud puhastada biopuhastiga. Planeeritavate hoonete soojavarustus
on ette nähtud lahendada lokaalselt
kasutades keskkonnasäästlike nt
maakütte, õhksoojuspump-, päikesepaneelid vms lahendusi. Planeeringuala piirneb Ahja jõega, mille
on kallasraja laius 4 meetrit. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse1
§ 38 kohaselt on kaldariba avalikult
kasutatava veekogu ääres veekogu
avalikuks kasutamiseks ja selle ääres
viibimiseks, sealhulgas selle kaldal
liikumiseks. Et tagada kallaraja
kasutus ning vältida selle kasutajate
sattumist planeeritavale õuealale
tuleb tagada kallasraja kasutajatele
võimalus minna ümber õueala. Selleks tuleb piirdeaiad kinnistu põhja,
ida ja lõunaküljel rajada vähemalt
2 m kaugusele kinnistu piirist ning
tagada läbipääsu võimalus piirdeaia
ning kinnistu piiri vahelisel alal.
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Loosi tee eskiis

Loosi tee ning selle
lähiala katastriüksuste
detailplaneeringu
algatamine
Kastre Vallavalitsus otsustas 21.jaanuari 2021 korraldusega nr 35 algatada Haaslavas külas asuva Loosi tee

Põrguvürsti katastriüksuse
detailplaneeringu
algatamine ja
keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata
jätmine
Kastre Vallavalitsus otsustas 21.jaanuari 2021 korraldusega nr 36 algatada Haaslavas külas asuva Põrguvürsti
katastriüksuste
detailplaneeringu
ja jätta algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Planeeringualaks on Põrguvürsti katastriüksus
(katastritunnus
18501:001:1199,
pindala on 14,97 ha ja sihtotstarve
100% maatulundusmaa, registrikood
2635904). Ehitisregistri andmetel
Põrguvürsti katastriüksustel hooned ja
rajatised puuduvad. Detailplaneeringu
eesmärgiks on kruntideks jagamine,
sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse
määramine ning tehnovõrkude ja juurdepääsuteede lahendamine. Planeeritava ala pindala on 14,97 ha. PlanS § 125
lõike 2 kohaselt on detailplaneeringu
koostamine nõutav üldplaneeringuga
määratud
detailplaneeringu
koostamise kohustusega alal või
juhul. Haaslava valla üldplaneeringu
(seletuskirja peatükk 3.4) kohaselt
on
detailplaneeringu
koostamine
kohustuslik üldplaneeringus esitatud

ning selle lähiala katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeringualaks on Loosi
tee 1, Loosi tee 3, Loosi tee 5, Loosi tee
7, Loosi tee 9, Loosi tee 11, Loosi tee
13 ja Loosi tee katastriüksused. Eelpool
nimetatud kinnistute omanik on Germanfort OÜ (äriregistri registrikood
11232185). Detailplaneeringu eesmärk

on maa-alal kehtiva detailplaneeringu
muutmine (kruntide liitmine ja ridaelamute rajamiseks ehitusõiguse määramine ning ühe krundi osas ärimaa
sihtotstarbega krundi moodustamine).
Planeeritava ala pindala on ligikaudu
on 1,2226 ha. Planeeritaval alal kehtib
Haaslava Vallavalitsuse 6.detsembri
2007.a korraldusega nr 282 kehtestatud
„Savipaju, Lilu, Peetsu, Uue-Nõmme,
Nõmmeveere, Nõmmiku, Nõmmevälja,
Nõmmepõllu, Toominga tee 1 ning Paju
tee1 ja 2 maaüksuste“ detailplaneering.
Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) §
140 lõike 7 kohaselt tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus
sama planeeringuala hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses
detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. PlanS § 140 lõike 8
kohaselt muutub uue detailplaneeringu
kehtestamisega sama planeeringuala
kohta varem kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu
algatamine ei ole vastuolus Haaslava
valla üldplaneeringuga.

elamumaa, äri- ja tootmismaa ning
sotsiaalmaa tähistusega maa-alade
puhul. Põrguvürsti katastriüksus
jääb üldplaneeringus elamumaa
maa-alale.
Detailplaneeringu
algatamine ei ole vastuolus
Haaslava valla üldplaneeringuga.
Koostatud
keskkonnamõju
eelhinnangu
põhjal
ei
ole
detailplaneeringu
koostamisel
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise läbiviimine vajalik,
sest
arvestades
kavandatava
tegevuse mahtu, iseloomu ja
paiknemist, ei ole oodata tegevuse
elluviimisel olulist negatiivset
keskkonnamõju, mis ületaks
keskkonnataluvust ja nõuaks
täiemahulise
keskkonnamõju
hindamise läbiviimist.
Detailplaneeringute,
korralduste ja korralduste lisadega (sh
planeeringuala piir) on võimalik
tutvuda avalikus dokumendiregistris, Ametlikes Teadaannetes,
Kastre valla veebilehel kaardirakenduses EVALD või tööajal
Kastre Vallavalitsuses (Vallamaja,
Kurepalu küla, Kastre vald).
Kati Kala
maaspetsialist
744 6521
kati.kala@kastre.ee

Põrguvürsti eskiis
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Kastre valla kaasava eelarve ettepanekute tutvustus
Kastre valla 2021. aasta kaasavasse eelarvesse oli võimalus
ettepanekuid teha möödunud aasta 20. oktoobrist kuni 20.
novembrini. Laekus 13 ettepanekut, mida analüüsis hindamiskomisjon. Jäeti välja ettepanekud, mis ei vastanud kaasava
eelarve menetlemise korrale ning mõned ettepanekud liideti.

Haaslava elamurajooni spordiplatsi rajamine
Maksumus - 20 000 €. Ettepaneku esitaja - eraisik.
Haaslava küla on väga jõudsalt kasvav kogukond, kus on
noorte ja aktiivsete inimeste osakaal suur. Eesmärk on luua
külaelanikele sportimisvõimalus oma enda külas. Tänasel
päeval ei ole ühtegi avalikku ala, mis oleks elanikele ühiskasutuseks. Lapsed sõidavad ja mängivad tänavatel, treeningvõimaluseks vaid jooksmine ning kogukonna inimeste koosveetmiseks pole ühtegi pinki, lauda, platsi. Ettepanek on luua
avalik ala, kus lapsed saavad mängida, ratastega sõita, noored
saavad trenni teha, vanemad saavad korvpalli mängida ning
kõikidele huvilistele on loodud pikniku/istumise ala, kus lastel
silma peal hoida ning sõpradega juttu ajada. Üheks võimalikuks asukohaks on Toominga tee 1 Haaslava külas.

Kurepalu rannaala korrastamine ja arendamine
Maksumus - 18 000 €.
Ettepaneku esitaja Kurepalu külaselts Priius
Kurepalu rand on Kastre valla üks enim kasutatud avalik
objekt, mis vajab korrastamist ja uuendamist. Vettemineku
koht (väiksematele lastele supluskoht) on liiga kitsas. Kinnikasvanud ala on vaja taimestikust puhastada ja liivaga täita.
Amortiseerunud ning ohtlik purre tuleb korrastada. Juurde on
vaja riietumiskabiine. Välikäimlad vajavad täielikku uuendamist. Laste mänguväljaku atraktsioonid on vaja välja vahetada
ning eelistada sellist lahendust, kus tegevust jagub erinevas
eas lastele. Lisada on vaja istepinke koos laudadega (näiteks
palkmööbel), et oleks perega võimalus pikniku pidada. Parkimisala on vaja laiendada. Nii saame luua Tartumaa kaunima
rannaala, mille kasutamist naudivad erinevas eas inimesed.

Rahvahääletusele läheb 7 ettepanekut.
Rahvahääletus toimub elektroonilises keskkonnas
VOLIS ajavahemikus 12. veebruar - 4. märts 2021.a.
Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Kastre valla
elanikud. Vajalik on ID-kaart. www.kastre.ee/kaasav-eelarve

Lennundusmuuseumi ekspositsiooni täiendamine ja
traktori soetamine
Maksumus - 20 000 €. Ettepaneku esitaja - Lennundusmuuseum.
Teatavasti komplektsete lennukite kabiinidesse muuseumis külastajaid ei lubata. Türgist on plaan soetada hävituslennuki esiosast 1/3 koos kahekohalise kabiiniga, millest
ehitatakse stend. See võimaldab külastajaid lubada lennuki
kabiini sisse. See on õpilastele atraktiivne võimalus, mis annab
ülevaate lenduri töötingimustest.
Lisaks vajab Lennundusmuuseum oma territooriumi hooldamiseks võimsamat traktorit.

Roiu aleviku spordi- ja mänguväljaku rajamine
Maksumus - 20 000 €. Ettepaneku esitaja- eraisik
Eesmärk on lapsed koos vanematega toaseinte vahelt õue
tuua. Kogukonnas tunneksid inimesed ennast turvaliselt
ja mõnusalt. Kuna praegune olukord soosib aina rohkem
ürituste korraldamist õues ja väikese seltskonnaga, siis Roiul
just puudub selline mõnus koht. Vaja oleks kohta, kus saaks
ajakirja sirvida, lapsed liivakooki teha, palli mängida, ronida
ja hüpata. Laste naer, teeb kõigil tuju heaks.
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Melliste spordiväljaku sportimisvõimaluste mitmekesistamine
Maksumus - 18 000 €.
Ettepaneku esitaja - Melliste Algkool-Lasteaed
Pöörame tähelepanu uuele põlvkonnale ja mitmekesistame
Melliste spordiväljakul lastele eakohaseid ja turvalisi sportimise ning treenimis võimalusi ning kogukonna liikmete liikumise ja aktiivse vaba aja veetmise võimalusi. Sellega avame
võimaluse uue põlvkonna motiveeritud treenimisele ja heale

tervisele. Melliste spordiväljak on avalikus kasutuses olev
õuespordi objekt. Lisaks koolile ja lasteaiale kasutavad seda
kõik soovijad. Praegu on alal lastele mõeldud spordivahendid
kesised. Spordivahendite eesmärgistatud mitmekesistamine
avalikul spordiväljakul, kus juhendatud kasutamissagedus on
igapäevane, toetab meie laste ja noorte aktiivset sportlikku
liikumist tulevikku.

Valgustatud bussipeatuste rajamine
Maksumus - 20 000 €. Ettepaneku esitaja - külaseltsid.
Sügisel ja talvel on väga halb oodata bussi pimedas bussipeatuses. Seetõttu on ettepanek pimedad bussipeatused
valgustada, kasutades päikesepaneele. Valgus põleb ainult siis,
kui peatuses on inimene. Bussipeatuste valgustamine suurendab inimeste turvalisust, distsiplineerib ka möödasõitvaid
autojuhte. Sellist lahendust on kasutanud mitmed hajaasustusega külad üle Eesti. See on ennast igas mõttes ära tasunud
ning tõstnud külade elukvaliteeti.

Võõpste endise koolimaja/külakeskuse akende vahetus
Maksumus - 10 000 €.
Ettepaneku esitaja - Võõpste pereklubi Noorus.
Hoonel (raamatukogu + külakeskus) on seni vahetatud
30 akent, viimased aastal 2005. Veel 10 akent on vahetamata
(pärinevad aastast 1934) ning seisavad vaevu koos. Hoonesse
on paigaldatud õhksoojuspumbad ja on vaja, et hoone rohkem
sooja peaks. Uued aknad aitaksid selle saavutamisele kaasa.
Hoone on Tartumaa pärandkultuuri nimekirjas.
Mart Keerutaja, arendusspetsialist

KASTRE VALLAVALITSUS
PAKUB TÖÖD
KODUHOOLDUSTÖÖTAJALE (lapsehoolduspuhkusel
oleva töötaja asendamiseks), kelle peamine ülesanne on
hooldust vajavale isikule koduteenuste osutamine, tagamaks
kliendi parim võimalik toimetulek koduses keskkonnas.
Nõuded kandidaadile:
+ vähemalt põhiharidus
+ B-kategooria juhiluba
+ hea suhtlemisoskus
+ hea pingetaluvus ja empaatiavõime
Tööle asumise aeg: aprill 2021
Kandideerimistähtaeg: 19.02.2021
Täiendav info: Karmen Vetemäe
744 6527 - 533 25 912
karmen.vetemae@kastre.ee

KULTUURI- JA
KOGUKONNATÖÖSPETSIALISTILE, kelle peamine
ülesanne on kultuuri- ja kogukonnatöö tegevuse korraldamine
ja Kastre valla kultuuriasutuste ning ringide töö koordineerimine ning Tartu 2024 ettevalmistamisprotsessis osalemine.
Kandidaadilt oodatakse:
+ kõrgharidust (võib olla ka omandamisel)
+ sündmuste korraldamise kogemust
+ head organiseerimisvõimet ja süsteemsust
+ projektide kirjutamise oskust ja kogemust
Tööle asumise aeg: märts 2021
Kandideerimistähtaeg: 21.02.2021
Täiendav info: Katrin Nurm
53 04 30 73 - katrin.nurm@kastre.ee
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Suusarõõmust, loovtöödest ja muustki
Nagu ikka tuli talv ka sel aastal ootamatult ja on jäänud pikalt kestma. Väga
heal tasemel rajad on suuskadele meelitanud suurema osa Võnnu Keskkooli
õpilastest. Kelgutajad ja lumememmede
meisterdajad on praeguseks selges
vähemuses. Lapsevanemad on panipaikadest üles leidnud kasutult seisnud
varustuse ja kool panustanud suuskade
ja saabaste ostmisse. Pidevalt vahendatakse infot kohtadest, mis pakuvad
odavamat suusavarustust. Ikka selleks,
et võimalikult paljud suusarõõmudes
osa saaksid. Motiveerituse tõstmiseks
kutsus direktor kooliperet suusakilomeetreid koguma – alampiir on sada.
Kiiresti leidis kutse vastukaja ja nii on
vähemalt algklassides asi käima läinud.
Kuigi kilomeetreid kogutakse seal koos,
pole sellest lugu ja elevust on palju.
Kangemaid tegelasi ootavad karikad.
Erilised meistrid on muidugi suusaklubis osalejad. Nende ettevalmistus
käib suurest sügisest: rullsuusad, kestvustreeningud, väljasõidud tõsisemaid
väljakutseid pakkuvatesse paikadesse
– see on suusataja igapäevaelu, mida
tõsiselt nauditakse.
Elamuseks olid kehalise kasvatuse
tunnid, kus külalisteks laskesuusatamise raskekahurväelased Roland
Lessing ja Lennart Saarepuu. Aimu
saadi laskmis- ja hingamistehnikast,
trahviringidest, mis kõik kuuluvad
laskesuusatamissportlase igapäevaellu.
Kuuldavasti anti mõnele meie noorele
märku nimetatud suusaala kasuks
otsustada. Suurepärane tunnustus

Eelkool Võnnu
Keskkoolis
Esimene tund 04.03.2021.
kell 15:20
Toimub igal neljapäeval kuni mai
alguseni.
Koolivaheajal (22.04.) eelkooli ei
toimu.
Töö- ja õppevahendid on kooli poolt.
Kaasa võtta vahetusjalatsid.
Registreerumine
+ lasteaias vanema rühma õpetaja
juures või
+ e-posti teel kool@vonnu.edu.ee
Palun lisage e-posti teel registreerudes oma kontaktandmed, lapse nimi,
vanus ja info selle kohta, kas laps käib
lasteaias või on kodune.
Valdek Rohtma
Võnnu Keskkooli direktor
524 7166

Kehalise kasvatuse tundides toimunud laskesuusatamise tutvustamine. Matil on laskeharjutusel Helena Traks. Juhendab Lennart Saarepuu

meistrite suust!
Vana tõde on, et terves kehas arvatakse pesitsevat terve vaim. Suusarajalt
kogutud energiat läks 9. klassi noortel
vaja tõsise vaimutöö tegemisel – mitmete
edasilükkamiste tõttu jõuti siiski lõpuks
oma loovtööde kaitsmiseni. Taas üks
tõsine samm akadeemilise hariduse teel.
Üheksandikel
olid
valminud
huvitavad ja tähelepanu väärivad
tööd: loodusõpetuse tunnis viidi läbi
veeteemalisi katseid, valmis mahukas
herbaarium, meisterdati uksekaunistused nii advendiajaks kui sõbrapäevaks,
käsitööklassis kasutamiseks sepitseti
puidust võileivanoad, pannilabidad ja
-lusikad, lõikelauad ja paberirullihoidjad - kõigile graveeritud kooli nimi.
Kaitsmise käigus valmisid kohapeal või
ning kodune kohupiim. Kirjutati valmis
ülevaade Võnnu piirkonna koolidest läbi
aegade ja uurimus vormistati raamatuks. Uuriti õpetajate lapsepõlvehobide
kohta ning valmisid arvuti- ja esemeanimatsioonid, viidi läbi mälumänguturniir ja analüüsiti tulemust. Praktilistele
tegevustele järgnes analüüsi osa, mille
vormistamine kirjalikuks tööks ei olnud
kergete killast.
Kogu protsessi suhtuti väga tõsiselt.
Tulenevalt komisjoni nõudlikkusest tuli
töid sõna otseses mõttes kaitsta. Kuna
eeltöö oli põhjalik, sujus kaitsmine tõrgeteta. Tuge pakkusid meeldiv õhkkond
ja kaaslaste poolehoidev suhtumine.
Füüsise ja vaimu head koostööd
vajavad kindlasti gümnasistid, kes
alustavad trimestrit uute kursustega.
Kooli pakutavas valikus on meditsiini
ja õiguse alused, finantskirjaoskus,
ettevõtlus ja turundus ning kursus

globaliseeruvast maailmast. Koostööpartneriteks Tartu Tervishoiu Kõrgkool
ja juriidiliste teemade puhul juristid.
Töövormideks on eelkõige e-õpe, aga
ka kõiki reegleid arvestav praktiline
õpe TTKKi laborites. Väiksemate
rühmadena on võimalik kohapeal tegeleda füsioteraapiaga, teha lihtsamaid
protseduure, tutvuda interaktiivsete
vahenditega.
Kõigi gümnasistide jaoks jääb
fookusteemaks ettevõtlus. Tartu Kutsehariduskeskuse abi kasutades saab 10.
klass baasõppe turunduses. Jätkates
sama liini tehakse 11. klassis ettevalmistavat tööd õpilasfirma loomiseks ja
abituriendid jõuavad oma firmaga nii
kaugele, et osaletakse kevadel toimuval õpilasfirmade laadal oma tootega.
Majandusega seotud kursussi on Võnnu
Keskkoolis hetkel 6 ja kokku õpitakse
neid aineid 210 tundi, mis annab hea
ettevalmistuse ettevõtluse toimimise
kohta.
Tulenevalt õpilaste endi eelistustest
jätkatakse sulgpalli, kokakunsti ja
praktilise kunsti kursustega. Nendes
valdkondades on jõutud tähelepanu
väärivate tulemusteni. Nii näiteks
valmisid viimase kokkamise ajal bataadi-punapeedi püreesupp fetajuustu ja
suitsukanaga, kartulikotletid peekoniga
ning kohupiima pontšikud. Kunst
tähendab nõude valikut ja serveerimisoskust. Edusamme tehakse igas
valdkonnas.
Meie koolis käivad nii keha kui
vaimu turgutamine käsikäes.
Reet Saksing
Võnnu Keskkooli huvijuht
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Tähtsad päevad veebruaris
ja märtsis

Vaade suvisele koduhoovile. Foto: Jane Võsso

Eesti kaunis kodu on Kastre vallas
Eesti Kodukaunistamise Ühenduse organiseerib konkurssi juba 1999.
aastast. Alates 2012. aastast on konkursi nimi „Eesti kaunis kodu”. Kõik
maakonnad ja neli suuremast linna (Narva, Pärnu, Tallinn ja Tartu) esitavad igal aastal juuni alguseks EKKÜ-le oma piirkonnast kolm parimat
kodu, kellele Vabariigi President annab Eesti taasiseseisvumispäeva paiku
tunnustuse.
Konkursi „Eesti kaunis kodu“ 2020 võitjate hulgas on Katrin Aasmäe
ja Andres Ottenderi kodu Kurepalu külas Kastre vallas. Kodus on
iga detail hästi läbi mõeldud ning rajatud kogu pere ühise tööga. Silma
rõõmustavad nii kaunis ja korras iluaed kui sama kena tarbeaed. Krundiga
külgnevale jõele avanevad kaunid vaated avaralt terrassilt. Palju õnne!
toimetus

TOO OMA
KÄSITÖÖ TEISTELE
IMETLEDA!
Oled sa mees või naine, pensionär
või õpilane - kui sa heegeldad,
tikid, maalid, teed paberi- või
puutööd või sul on miskit muud
imelist oma kätega valmistatud
ning oled nõus seda teistelegi
näitama, too oma käsitöö näitusele.
Käsitöid ootame kuni 16.
veebruarini kell 9.00-12.00
Võnnu kultuurimajja.
Kui Sa tead kedagi, kes teeb käsitööd, siis anna ka talle näituseinfo
edasi.
Kui Sa tead kedagi, kes teeb
käsitööd, aga ise ei saa esemeid
näitusele tuua, anna sellestki
meile teada.
Käsitöönäitus toimub 16
veebruar -14 märts 2021
Võnnu kultuurimajas.
Lisainfo:
Ülle 58 55 29 93
ulle.seire@kastre.ee
Tiia 508 97 17
tiia.kerge@kastre.ee

14.02 – sõbrapäev ehk Valentinipäev.
Eestisse levis selle päeva tähistamine Soome
kaudu 80-ndate aastate lõpus.
16.02 – vastlapäev (pudrupäev, liupäev) on
liikuv tähtpäev, mille kuupäev sõltub ülestõusmispühadest. Ülestõusmispüha peetakse esimesel
pühapäeval, mis järgneb esimesele täiskuule
pärast kevadist pööripäeva või pööripäeval (21.
märts). Seega on vastlapäev noorkuu teisipäev
ajavahemikus 3. veebruarist 9. märtsini.
24.02 – Eesti Vabariigi 103. sünnipäev (lipupäev)
8.03 – naistepäev on ÜRO tähtpäevade nimistus
ja ta on tuntud mitmel pool maailmas. Rahvusvahelise naistepäeva tähistamise algust on seostatud
1848. aasta reformidega Ameerika Ühendriikides,
kui naised said mitmeid õigusi ja vabadusi. Veel
on tähtpäeva seostatud 1908. aastaga, kui New
Yorgi tekstiilivabriku streikijad nõudsid endale
paremaid töötingimusi.
14.03 – emakeelepäev (lipupäev) on riiklik
tähtpäev, mida tähistatakse 1996. aastast luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval.
Emakeelepäeva puhul korraldatakse mitmesuguseid üritusi, näiteks toimub Vikerraadios 2008.
aastast e-etteütlus.

FOTOJAHT „TALV KASTRE VALLAS“
MIKS?
Fotojahi „TALV KASTRE VALLAS”
eesmärgiks on kutsuda üles Kastre valla
elanikke jäädvustama Kastre valla mitmekesist loodust, maastikku, objekte,
ilmastikunähtusi, kultuuri ja pärimusega
seotud paiku.
KELLELE?
Osalema ootame kõiki fotohuvilisi.
Töid hinnatakse kolmes vanusegrupis:
lapsed kuni 12. (k.a) eluaastani, noored
13.-19. (k.a) eluaastani ja täiskasvanud
alates 20. eluaastast.
TINGIMUSED:
• Fotojahile oodatakse ainult Kastre
valla territooriumil tehtud fotosid.
• Fotod peaksid olema loomulikud ja
jäädvustatud looduskeskkonnas.
• Fotod peavad olema tehtud aastal
2021.
• Kui kasutatakse eritöötlust, tuleb foto
esitamisel see välja tuua.
• Fotode esitaja vastutab foto autorluse
ning esitatud andmete õigsuse eest.
• Üks osaleja võib esitada kuni 5
võistlusfotot.
• Fotod esitada JPEG (JPG) failiformaadis ja võimalikult kõrge resolutsiooniga.
• Fotod saata aadressile
ulle.seire@kastre.ee

• Fotode saatmisel tuleb esitada foto
pealkiri, pildistamise asukoht (võimalikult täpselt), autori nimi, vanus ja
kontaktandmed.
MILLAL?
Fotode esitamise lõpukuupäev on
20.03.2020
HINDAJAD ja AUHINNAD
• Fotosid hindab kolmest liikmest koosnev žürii.
• Antakse välja kolm 1. koha auhinda –
iga vanusegrupi esindajale üks auhind
(1. koha auhinna väärtus on 50 eurot).
• Žüriil on õigus välja anda ka
eripreemiaid.Konkursi žüriil on õigus
auhinnafond ümber jagada või mõni
auhind välja andmata jätta.
Žürii otsused ei ole vaidlustatavad.
Fotojahi tulemused avalikustatakse.
FOTODE KASUTAMINE
Foto saatmisega võistlusele annab
foto autor loa kasutada fotot Kastre valla
kodulehel, Facebookis ja Infolehes. Foto
kasutamisel kohustub vald nimetama
autori nime, kuid ei pea autorilt eraldi
luba küsima. Vallal on õigus paluda osalejatelt võistlusfotode originaalfaile.
Püüa elu põnevamaid hetki, jäädvusta
need pildile!
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Kui Haaslava vallavanem pandi vaimuhaigete
nimekirja
Vallavanem on tavaliselt vallas
esimene mees. Sellele vaatamata on
mõnikord vallavanemale ninanipsu tehtud. 1931. aastal juhtus Haaslaval lugu,
kui vallavanema kulul „nalja tegemine“
venis pikaks kohtuskäimiseks.
Jaan Ango (Hango) valiti 8. mail
1930 Haaslava vallavanemaks. Vististi
jäi tal mingi kõrgemalt tulnud käsk
täitamata, sest Tartu maavalitsus
tagandas 18. aprill 1931 Jaan Ango
ametist, „kuna ta on jätnud täitmata
maavalitsuse ettekirjutuse teede korrashoiu alal.“ Tagandamine oli vaieldav
ja Ango pöördus kohtusse.
Oktoobris 1931 tuli avalikuks, et
Haaslava vallavalitsuse poolt Tartu
maavalitsusele saadetud valla territooriumil elavate vaimuhaigete ja
langetõbiste nimekirjas oli teiste seas
ka endise vallavanema Jaan Ango nimi.
Tartusse saadetud küsitlusblanketil olid
vallasekretär August Schasmini ning
abivallavanem Eduard Sepa allkirjad.
Selge, et Ango kaebas Schasmini
ja Sepa auhaavamise pärast kohtusse.
Riigiprokuratuur leidis, et Schasmin ja
Sepp on ametivõimu piire ületanud ja
algatas kohtuasja. Tüli oli ebameeldiv
ja Haaslava vallavolikogu vahetas veebruaris 1932 vallasekretäri välja. August
Schasmin läks Luunjasse ja sealne vallasekretär Voldemar Pruuel asus tööle
Haaslaval. Vallasekretäri vahetus võttis
kohapeal pinged maha, kuid kohtuveskid jahvatasid edasi.
Postimees 20. märts 1932: „Kuidas
endine Haaslava vallavanem sattus
vaimuhaigete nimekirja. Möödunud
aastal sai Haaslava vallavalitsus Tartu
maavalitsuselt ringkirja korraldusega
esitada vallas elavate vaimuhaigete, närvihaigete ja teiste sarnaste haigustega
inimeste nimekiri. Vallasekretär August
Schasmin tegi nimekirja koostamisel
ettepaneku ka endine vallavanem Jaan
Ango sellesse nimekirja üles võtta. Vallavanem Julius Reeben laitis niisuguse
nõu maha. Kuid ka vallavanema abi
Eduard Sepp toetas Schasmini ja arvas,
et Ango juures olevat ka tema „segast
olekut” tähele pannud. Pealegi ei olevat
vallavalitsusel käepärast muid andmeid
vaimuhaigete nimestiku koostamiseks,
kui isikute avalik ülevalpidamine.
Tookord jäi Ango nimekirja võtmata.
Kui aga nimekiri jõudis Tartu maavalitsusse, siis leidus Jaan Ango nimi ikkagi
vaimuhaigete nimestikus. Selles kõiges
nägi Ango oma au haavamist ja tõstis

erasüüdistuse Sepa ja Schasmini vastu.
Kohtus seletasid Schasmin ja Sepp,
et neil mingisugust tahtmist ei olevat
olnud Angot haavata, kuid terveks
inimeseks ei saa nemad Angot kuidagi
lugeda. Tartu 2. jaoskonna rahukohtunik karistas Eduard Seppa ja August
Schasmini laimu eest kumbagi kolme
kuu pikkuse vangistusega.“
„Naljamehed“ kaebasid kohtuotsuse
edasi ja said õiguse.
Postimees 12. mai 1932: „Vaimuhaigete nimekirja kandmine pole laimamine.
Tartu-Võru rahukogu otsustas
õigeks mõista endise Haaslava vallasekretäri August Schasmini ja Eduard
Sepa, keda rahukohtunik oli karistanud
kolmekuuse vangistusega.“
Ango ei olnud Schasmini ja Sepa
õigeksmõistmisega nõus ja kaebas
edasi. Riigikogus tühistas rahukogu
õigeksmõistva otsusse ja saatis asja
uuesti läbivaatamisele. Teistkordsel
arutlusel 28. detsember 1932 leidis
rahukogu mehed süüdi olevat. August
Schasminile mõisteti Jaan Ango solvamise eest viis kuud ja Eduard Sepale neli
kuud vangistust.
Tartu Maaleht 3. jaanuar 1933: „Vallasekretär ja vallavanema abi tahtsid
Haaslava vallavanemat vaimuhaigeks
tunnistada. Kohus mõistis „naljamehed“ kindlusvangi.
Omapärase tembuga on hakkama
saanud Luunja vallasekretär August
Schasmin ja Haaslava vallavanema
abi Eduard Sepp. Mõlemad mehed on
nähtavasti nalja tahtnud teha ja paigutanud endise Haaslava vallavanema
Jaan Ango vaimuhaigete nimekirja.
See oli juhtunud sel ajal, kui Schasmin
oli Haaslava vallasekretär. Jaan Ango
kaebas mõlemad „naljahambad“ kohtusse ja asi oli juba mitmendat korda
arutlusel Taru Võru rahukohtus. Kohus
leidis, et sarnast nalja ikka ei tohi teha
ja mõistis August Schasmini viieks
kuuks ja Eduard Sepa neljaks kuuks
kindlusvanglasse.“
Nüüd kaebasid Schasmin ja Sepp
kohtuotsuse edasi.
Maaleht 25. märts 1933: „Vallavanem taheti tunnistada vaimuhaigeks.
Kohtud hädas endiste Haaslava valla
juhtidega ja sama valla endise sekretäriga. Otse pöörane jant on sündinud
endiste Haaslava valla juhtide ja sama
valla endise sekretäri vahel. Mehed
käivad mõõda kohtuid ja tülitavad neid

asutusi päris armetul viisil. Nüüd on üks
protsessidest ometi kord juba lõpule
jõudnud, kuid teine võtab alles hoogu.
Kogu lugu seisab selles, et paari aasta
eest palus Tartu maavalitsus andmeid
enesele saata Haaslava vallas asuvate
vaimuhaigete kohta. Teadete ärasaatmisel leiti kõikide imestuseks nimekirjast
ka Jaan Ango nimi. Kui see loost kuulda
sai, tõstis ta jalamaid süüdistuse laimamise pärast August Schasmini ja Eduard
Sepa vastu.
Asi oli arutusel rahukohtuniku juures ja see karistas vingerpussi mängijaid
kolmekuulise vangistusega. Rahukogu
tühistas aga selle otsuse ja mõistis
mõlemad õigeks. Riigikohus aga tühistas omakorda jälle rahukogu otsuse.
Kui lõppude lõpuks asi teistkordselt
arutusele tuli rahukogus, kinnitas see
mõlema süüaluse suhtes rahukohtuniku
otsuse.
Mida tegid nüüd aga Schasmin ja
Sepp. Mõlemad andsid uue edasikaebuse rahukogu otsuse peale jällegi riigikohtule, kuid see jättis nende kaebuse
tagajärjeta. Seega ei õnnestunud meestel ometi mitte endist vallavanemat
vaimuhaigeks tunnistada ja neil tuleb
mõtlema hakata oma karistuse kandmise peale vingerpussi eest. Kuid sellega
pole kõik veel lõppenud. Samas asjas on
tõstetud prokuratuuri poolt süüdistus
veel Schasmini ja Sepa vastu ametivõimu piiridest üleastumise pärast, kus
kohtuprotsess on alles pooleli.“
Kohtunike otsused Ango versus
Schasmin-Sepp protsessis olid kui mitte
ebaloogilised, siis kahtlaselt põhjendatud ja teineteisele vastu käivad.
Ei ole täpselt teada kuidas, aga
„naljamehed“ pääsesid lõpuks ikkagi
vanglakaristusest. Ametivõimu kuritarvitamise süüdistuses mõistis rahukohtunik mõlemale mehele tingimisi
karistuse. Haaslava põliselanike mäletamist mööda (millele ei ole kirjalikku
kinnitust leidnud) andis riigivanem
meestele armu, karistuseks pidid aga
mõlemad „naljamehed“ kopsaka rahatrahvi välja käima ja vallavanem Jaan
Ango eest avalikult vabandama.
Ango sai oma tahtmise nii auhaavamises kui ka protsessis Tartu maavalitsuse vastu. Riigikohus tühistas ametist
tagandamise ja Jaan Ango oli 4. juuli
1932 kuni 14. aprill 1934, ehk kuni
järgmiste valimisteni, uuesti Haaslava
vallavanem.
Taivo Kirm
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Eliise Laur Itaalias, San Rossore 2019.a. noorte ja juunioride
maailmameistrivõistlustel. Foto: Marijke Visser

Kelly Uluots ja Oofy 2020.a. Kõrvemaal. Foto: Kristina Uluots

Kestvusratsutajad Kastre valla teedel
Kastre vallas pole hobused haruldus
ja tallide lähedal väiksematel teedel
ratsanikuga kohtumine niisamuti
mitte. Looduses ratsutamine on tore
meelelahutus, kuid Kurista või Uniküla
kandis nähtud ratsanik võib suure
tõenäosusega olla treeniv sportlane –
kestvusratsutaja. Kestvusratsutamine
on spordialana vähem tuntud kui
takistussõit või koolisõit ja sellel on
oma põhjus. Kestvusratsutajad läbivad
pikki vahemaid nii, et pealtvaataja saab
võistlusest jälgida vaid väga väikest osa.
Võistluse eesmärk on välja selgitada,
kes ratsanikest suudab läbida 30, 50,
80, 120 või 160 km kõige suurema
keskmise kiirusega nii, et hobusele liiga
ei tee. Ratsanikud ei pea sõitma näiteks
Kuristalt Räpinasse. Teekond läbitakse

20-40 kilomeetriste ringidena ja iga
ringi järel vaatab hobuse üle veterinaar.
Kui hobune on lonkama hakanud või
pulss on lubatust kõrgem, edasi sõita ei
saa. Hobuse liiga kõrge pulss on mõnegi
esikoha maksma läinud. Kes kontrollist
läbi pääseb, saab enne järgmisele ringile
minekut 40 minutit puhkust. Igal võistlejal on oma meeskond, kes kihutab
ühest rajaäärsest jootmispunktist teise,
et oma võistleja hobust joota ja veega
jahutada. Seega ettevaatust, võistlusraja ümbruse teed on täis kiirustavaid
autosid. Sellepärast paluvadki võistluste
korraldajad võistluspäeval kinni hoida
mitte ainult rajaäärsed, vaid ka ümbruskonna koerad, et keegi viga ei saaks.
Võitjate keskmine kiirus pikematel distantsidel on umbes 15-20 km/h. Kõige

Melliste Racing Teami tegemistest
Kuna võistluseid korraldada
Eestis ei saa, siis on ära jäänud mitu
plaanitud üritust.
23.01.2021 algas aga uus rahvaspordi hooaeg. Raplamaa rahvaralli
raames sõidetud noorteralli Eesti
meistrivõistluste avaetapil osales
ka meie valla ekipaaz. J16 klassis
võistlesid Kert Tammoja/Peeter
Tammoja. Esimesed kaks katset tulid
kohe katsevõidud. Kuna teed olid
väga muutlikud ja libedad, siis otsustasime liigseid riske võtmata ohutult
lõpuni sõita, et hooaja alguseks ilusad
punktid kirja saada. Seega tulemus
J16 klassi 15-st startinud ekipaazist
tubli 3. koht. Absoluutarvestuses 127
startijast 69. koht.

Kert sõitis veel 06.02.2021 Otepääl. Tulemuseks J16 klassis 2. koht
17-st.Järgmine start on 20.02.2021
Pandivere rahvarallil.
Peeter Tammoja

levinum hobusetõug kestvusratsutamises on araabia hobused, kuid edukad
on ka näiteks traavlid. Sellised hobused
peavad vormis püsimiseks nädalas palju
kilomeetreid erineval maastikul maha
sõitma. Seega on metsas jalutajatele
palve oma koerad kontrolli all hoida,
sest hobused ehmuvad väga kergesti ja
pooletonnist looma ei olekerge ohjata.
2020. aasta oli Kastre valla kestvusratsutajatele väga edukas. Eliise Laur
tuli Eesti meistrivõistlustel juunioride
hõbedale ja Kelly Uluots võitis harrastajate kulla. Lisaks valiti Kelly Uluots
kestvusratsutamises harrastajate seas
2020. aasta parimaks sportlaseks.
Kristina Uluots

Meie tõstjaneiud on
Eesti parimad!
Seoses viiruse levikuga pole tõstjad paaril
viimasel kuul võistelda saanud ja pidanud leppima vaid treeningutega. Samas head uudised
pole õnneks lõppenud. Eesti Tõstespordiliit
valis eelmise aasta parimad ja kolmes kategoorias olid parimad Mäksa SK tõstjad. Neidude
vanuseklassis kuni 13 aastat tunnistati parimaks Loore-Lii Aviste. Juunioride ehk kuni
20 aastaste vanuseklassis oli parim Mona Saar
ja võistkondlikult parim naiskond oli Mäksa
Spordiklubi.
Tõenäoliselt ka paaril lähemal kuul tuleb
pühenduda vaid treeningutele, kuid loodame,
et juba esimesel võistlusel püstitavad kõik
meie võistlejad uusi eesti ja isiklikke rekordeid.
Viktor Korobov
treener

12

KASTRE VALD

Head saabuvat
Eesti Vabariigi 103. aastapäeva

Andres Dvinjaninovi
monokomöödia

Viiruse leviku ja kehtivate piirangute tõttu
traditsioonilist kontsert-aktust ei toimu.

23.02 alates kell 18.00

Kastre valla kodulehel www.kastre.ee
vaatamiseks aastapäeva video

24.veebruar
9.30 - jumalateenistus Võnnu kirikus
tseremoonia Vabadussõja
mälestussamba juures
10.15 - tseremoonia Kurepalus
Vabadussõja mälestussamba juures
10.30 - pärgade asetamine Reola
Vabadussõja mälestussamba juurde

24. märtsil kell 19.00
Võnnu kultuurimajas
Piletid hinnaga 15/12€ müügil
Võnnu teenuskeskuses ja
enne etenduse algust kohapeal
Kestus 1h 20 min

Sünnid:

MATHEO ZUKKER
03.01.2021
SIMON SAMARÜÜTEL
06.01.2021
HANNA VIJAR
06.01.2021

AKSEL UDUMÄE
07.01.2021

RUDOLF KALJUVALD
29.01.2021
SOFIA LEVIN
30.01.2021

Mälestame
Väljaandja: Kastre Vallavalitsus
Toimetaja: Marko Kivisalu, kultuuri- ja teabespetsialist
522 93 51, marko.kivisalu@kastre.ee
Küljendaja: Kristiina Taaramäe
Trükiarv: 2150
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

HEINO MURUMAA 01.09.1937 – 31.12.2020
HILDA KEER 22.02.1922 – 13.01.2021
ATS TIPPO 21.03.1950 – 17.01.2021
VIIDA POST 17.03.1926 – 22.01.2021
AINO LAAR 23.09.1940 – 27.01.2021
JÜRI LAANEMETS 09.05.1944 – 27.01.2021

