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Peipsiääre vallas

DETSEMBER 2018

Tunnustus noorsootöötajatele
Käesoleva aasta jooksul
korraldati noortele mitmeid
suuremahulisi ja väiksemaid
sündmusi. Noori kaasatakse
noortekeskuse tegevuste planeerimisse. Tehakse koostööd
valla noortekeskustega, noorteühendustega ja noorsootöö
organisatsioonidega.
Selle kalendriaasta lõpul jõuab
lõpusirgele Peipsi Lääneranniku
koostöögrupi KTG projekt, mille
tegevusi lõimiti õppetegevusega.
Tänu KTG projektile avati noortekeskused Kallastel ja Kolkjas,
mis jätkavad tegevust vallavalitsuse toel ka pärast projekti
lõppu.
Noorte omaalgatusi toetatakse
projektikonkursil „Nopi Üles“.

Tänavu püüavad Koosa, Alatskivi
ja Pala noored saada projekti
toel erinevaid vahendeid. Koosa noored soovivad varustada
noortekeskust diskode korraldamise tehnikaga. Alatskivi noored
tahavad panustada ürituste
korraldamisse ning vajavad selle
tarbeks valgus- ja helitehnikat.
Pala noored püüdlevad tervisliku
eluviisi poole ning taotlevad projekti raames erinevaid mänguvahendeid, mida saab kasutada nii
ruumides kui ka õues.
Koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga loodi noortele
võimalus avaldada oma arvamust, teha end kuuldavaks ning
osaleda enda elu paremaks ja
mitmekesisemaks muutmiseks

mitmel moel.
Tartumaa Noorsootöötajate
Ühendus edastas valda kutsed
nooroostöö tänusündmusele,
mida ülima hea meelega edastame noorsootöötajatele ja eriliselt
silma paistnud noorte arengusse
panustajatele.
Tunnustame Peipsiääre valla
poolt Koosa Noorteklubi noorsootöötajat Eva-Kristi Hein,
Alatskivi noorsootöötajat Kristin
Sikk ja Juhan Liivi nim. Alatskivi
Kooli huvijuhti-noortenõustajat Grete Hantson Peipsiääre
valla noorsootöö arendamisel
noortesse ettevõtliku vaimu
süstimise, noorte motiveerimise
ja juhendamise ning hingega
tehtud töö eest!

Täname Peipsiääre valla poolt
Vara Noortekeskuse noorsootöötajat Karin Klemmer, Kallaste
noorsootöötajat Kristina Drozdova, Kolkja noorsootöötajat Marina Lõsak ja Pala Noortekeskuse
noorsootöötajat Katrin Riibak
noorte kaasamise, toetamise, julgustamise, suunamise ja mõistmise eest!
Noortele soovime julgeid ideid
ja julgust ideid ellu viia! Oleme
teie päralt nii noortekeskuses,
koolis kui ka vallas.
PILLE LILLE,
Haridus- ja noorsootööspetsialist/osakonna
juhataja

P, 2. detsembril kell 13 jõululaat ja kell 16 advendiküünla süütamine Vara kogukonnakeskuses
P, 2. detsembril kell 16 advendikontsert Alatskivi lossis
P, 2. detsembril kell 17 advendiküünla süütamine Koosa
rahvamajas
3.-7. detsembrini jõulumaa Koosa rahvamajas
L, 8. detsembril kella 10-16 Alatskivi lossi jõuluturg
K, 12. detsembril kell 10-14 jõululaat
Pala kultuurimajas
L, 15. detsembril kell 12 Vara Lastekaitse Ühingu
15. sünnipäev Vara kogukonnakeskuses
L, 15. detsembril kell 12 jõulumaa Pala kultuurimajas
P, 16. detsembril kell 13 Peipsiääre valla
isetegevuskollektiivide talvekontsert „Tähesära“
Pala kultuurimajas
T, 18. detsembril kell 18 Alatskivi Kunstide Kooli
jõulukontsert Alatskivi lossis
N, 20. detsembril kell 13 laste jõulupidu
Kolkja rahvamajas
R, 21. detsembril kell 19.30 Vara piirkonna jõuluõhtu
Vara kogukonnakeskuses
L, 22. detsembril kell 16 jõulupidu Kokora külakeskuses
N, 27. detsembril kell 15 jõulupidu Assikvere seltsimajas
R, 28. detsembril kell 20 aastalõpu maskiball
Alatskivi lossis
L, 29. detsembril kell 19 aastalõpupidu
Pala kultuurimajas
E, 31. detsembril kell 21 aastalõpupidu „Tere tulemast,
2019!“ Ranna rahvamajas
E, 31. detsembril kell 23 aastalõpupidu „Tantsides uude
aastasse“ Kokora külakeskuses

Kalender täieneb jooksvalt:
www.peipsiaarekultuur.webs.com
Lisainfo: tel 5305 9007
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istung 23.10.2018
• Võeti vastu detailplaneering.
• Väljastati ehitusluba Sudemäe külas Kungla kinnistul puurkaevu
rajamiseks.
• Kooskõlastati Sassukvere külas Martini kinnistule rajatava puurkaevu
asukoht.
• Määrati katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele kohaaadress ja sihtotstarve.
• Määrati Varnja alevikus asuvale maaüksusele koha-aadress ja sihtotstarve.
• Kiideti heaks kaks hajaasustuse programmi toetuslepingu täitmise
aruannet.
• Nõustuti jäätmeloa andmisega AS-ile RW-trans olmejäätmete veoks
Harjumaal ja tavajäätmete veoks üle Eesti.
• 12 olmejäätmete valdajat loeti erandkorras korraldatud jäätmeveoga
tähtajaliselt mitteliitunuks, sest kinnistul ei elata, maja on tühi.
• Rahuldati 6 isiku taotlused korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt
mitteliitunuks lugemise kohta kuni 30.09.2021, sest jäätmevaldaja
viibib oma kinnistul vaid suveperioodil.
• 6 korral võimaldati jäätmekonteineri harvem tühjendussagedus.
• 1 korral anti luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks.
• Kinnitati riigihanke tulemused.
• Vaadati läbi tegevustoetuste taotlused 2019. aastaks.
• Kinnitati Peipsiääre valla üldharidusasutuste hoolekogude koosseisud.
• Otsustati sõlmida sihtfinatseerimise leping.
Vallavalitsuse istung 13.11.2018
• Otsustati Kolkja alevikus Roheline tn 11 maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähteülesande kinnitamine ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata jätmine.
• Kehtestati Alatskivi alevikus asuva parkla maaüksuse detailplaneering.
• Väljastati kuus ehitusluba ja kaks kasutusluba.
• Kooskõlastati Kauda külas Eduardi kinnistule rajatava puurkaevu
asukoht.
• Võeti arvele kaks peremehetut ehitist.
• Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas Kauda külas
Mäeotsa kinnistule elamu juurdeehitamise projekti koostamiseks.
• Määrati katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele kohaaadress ja sihtotstarve.
• Nõustuti maaüksuste riigi omandisse jätmisega ning koha-aadressi
ja sihtotstarbe määramisega.
• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse korraldust 8. oktoobri 2018 nr 457.
• Määrati ehitisele teenindusmaa, koha-aadress ja sihtotstarve.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi toetuslepingu täitmise aruanne.
• Moodustati Alatskivi jäätmejaama ehitustööde riigihanke läbiviimise
hankekomisjon.
• 6 olmejäätmete valdajat loeti erandkorras korraldatud jäätmeveoga
tähtajaliselt mitteliitunuks, sest kinnistul ei elata, maja on tühi.
• Ühel korral anti luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks.
• Otsustati sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest puudujääva
osa rahastamine.
• Kolmel korral määrati sotsiaaltoetust, kuuel korral otsustati sotsiaaltoetuse taotlus rahuldamata jätta.
• Otsustati eestkoste korraldamine.
• Ühel korral otsustati hoolduse seadmine ja kahel korral otsustati
hoolduse seadmise taotlus rahuldamata jätta.
• Pikendati kahte koduteenuse osutamise lepingut, kolm lepingut
lõpetati.
• Määrati tugiisikuteenus ja otsustati teenuse osutamise eest maksmine.
• Pikendati munitsipaaleluruumi üürilepingut.
• Otsustati munitsipaaleluruumi üürile andmine.
• Väljastati reklaamiluba.
• Otsustati tegevustoetuse andmine.
PEETER KIURU,
Peipsiääre abivallavanem

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS
võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:
Teehöövli DZ 99 registreerimismärgiga 8580ET. Alghind 3 000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre Vallavalitsuse
arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB Pangas enne pakkumise
esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast
enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Lepingu
sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus
Peipsiääre Vallavalitsuse vallakantselei sekretärile aadressil Tartu mnt
4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga
“Liikurmasin DZ 99”. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 14. detsember
2018 kell 12.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 13.00.
Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti
osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud
pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja
Info telefonil 516 3387 ning e-posti aadressil
meeme.soieva@peipsivald.ee

Peipsiääre Teataja
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Väljaandja: Peipsiääre vallavalitsus Tartu mnt 4,
60201 Alatskivi Peipsiääre vald, Tartumaa Tel 730 2370
Trükk ja kujundus: AS Seitung Aia tn 1, 48306 Jõgeva
Jõgevamaa Tel 776 2301
Toimetusel on õigus kaastöid ja kirju nende selguse huvides
toimetada ja lühendada. Kõik toimetusele kasutada antud
materjalid tagastatakse andja soovil.
JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE TEATAJA ILMUB DETSEMBRIS 2018
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Piiride korrastamine muutub lihtsamaks
Eeloleval aastal lihtsustub maaomanike jaoks maaüksuste piiride
korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise piiri muutmine,
maatüki liitmine ja jagamine.
Selleks kaasajastab Maa-amet katastriandmeid, millega muutuvad
piiriandmed, pindala ja kõlvikuandmed täpsemaks. Piir looduses
ei muutu ja muudatused tehakse
registri korrastamise eesmärgil.
Pärast Eesti iseseisvumise
taastamist hakati õigusjärgsetele
omanikele tagastama maid ja
talusid – seda tuli teha kiiresti,
et maa ei oleks peremeheta. Nii
maa tagastamisel kui ka erastamisel mõõdistas maamõõtja
piiri, määras kõlvikud ja koostas maatüki plaani. Maaüksusi
moodustati ka plaanimaterjali
alusel ilma mõõdistamiseta.
Tänapäevane tehnoloogia võimaldab Maa-ametil kasutada
erinevaid andmeallikaid ja nende andmete alusel on Maa-ametil katastripidajana õigus luua
maatüki kujud katastris, määrata
kõlvikud ning arvutada pindala.
See võimaldab läbi viia vajalikke
maatoiminguid lihtsalt, kiirelt
ja taskukohaselt ning toetada
sellega kinnisavara käivet.
Uute tehniliste lahenduste abiga muutub järgmise aasta jooksul võimalikuks maatüki osaline
mõõdistamine, mis varem võimalik ei olnud. See tähendab, et
maatoimingute tegemisel ei pea

maamõõtja mõõdistama enam
kogu maatükki, vaid üksnes
muudetavat piirilõiku. Osaline
mõõdistamine aitab lahendada
praktilise elu vajadusi, näiteks
kui naabrid soovivad muuta
omavahelist piiri, et saavutada
otstarbekam maakasutus või kui
tegelik maakasutus ja ametlik
piir ei lähe omavahel kokku. Samuti aitab see parandada maareformi läbiviimisel tekkinud vigu.
Juhul kui uusi piire ei ole
vaja üldse looduses tähistada,
lihtsustub maatükkide liitmine
ja jagamine selliselt, et Maaamet saab nimetatud toimingu
sobivate alusandmete korral läbi
viia elektrooniliselt, ilma maa
mõõdistamiseta.
Piiride korrastamiseks tuleb
pöörduda maamõõtja poole, kes
koostab maakorralduskava. Sellele märgitakse olemasolevad ja
soovitud uued maaüksuse piirid.
Maaomanikud kooskõlastavad
piiride muutmise kohaliku omavalitsuse ja Maa-ametiga ning
tellivad vajadusel mõõdistamise. Mõõdistamisandmete alusel
määrab Maa-amet maatükkide
piirid ja pindalad. Maaomanikud
tasuvad vajadusel omavahel hüvitised ja notari poole pöörduma
ei pea. Maakataster registreerib
uued katastriüksused ja esitab
kinnistamisavalduse vastavalt
maaomanike tahtele. Seega
on maatoimingute tegemine

Tulevik läheneb valguskiirusel – esita
kiire interneti sooviavaldus juba täna!
Elektrilevi plaanib üle Eesti alates 2019. aastast rajama hakata
kiire interneti võrku ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi 200
000 kodusse, kus täna puudub kvaliteetne internet. Selleks, et oma
plaane täpsemini koostada ja et kiire internet tuua nende inimesteni,
kes seda kõige rohkem vajavad, kogub Elektrilevi sooviavaldusi, mis
aitaksid võrgu rajamise plaane teha. Sooviavaldusi koguti ka tänavu
suvel ning sooviavalduste kogumine avati uuesti pärast seda, kui
Tehnilise Järelevalve Amet kuulutas Elektrilevi oktoobri lõpus „viimase
miili» konkursi võitjaks.
Peamiselt kogume sooviavaldusi interneti teel aadressil www.
elektrilevi.ee/kiireinternet. Et avaldusi saaksid esitada ka need, kellel
puudub ligipääs internetti, on avatud ka võimalus esitada avaldusi
paberivormi teel Elektrilevi esindustes.
Täiendavalt pakutakse elanikele üle-eestiliselt võimalust esitada
sooviavaldus kohalikus omavalituses ja valla teeninduspunktides.
Sooviavaldusi saab esitada kuni 31. detsembrini.

maaomanikele edaspidi märksa
lihtsam, enam ei pea esitama
samasisulisi avaldusi mitmele
riiklikule registrile ega pea pöörduma notari poole.
Maatoimingu lihtsama läbiviimise üks eeldus on see, et
maa piirid oleksid katastris kajastatud võimalikult ajakohaselt
ja oleksid vastavuses piiridega
looduses. Samuti on tähtis, et
katastrikaardil kajastuks tegelik
looduslik seisund ehk oleks õige
teave selle kohta, kui suure osa
maatükist katab õuemaa, metsamaa, haritav maa, looduslik
rohumaa või muu maa.
Praegu loovad lihtsustatud
maatoiminguteks eeldused nii
mõõdistustehnika ja aluskaardi
täpsus kui ka infotehnoloogilised
võimalused. Nii võtabki Maaamet maakatastris 1. jaanuaril
2019 kasutusele oluliselt täpsemad alusandmed.
Sama piiripunkti kohta erinevate maatükkide vormistamisest
ja mõõdistamisest kogutud andmed, mis võisid erineda lubatud
vea piires, viiakse omavahel
kokku. Samuti viiakse loodusobjektil kulgevad piirid vastavusse aluskaardiga. Piiriandmete
kokku viimisega võivad muutuda piiripunkti koordinaadid ja
sellest tulenevalt võib vähesel
määral muutuda ka maatüki
pindala maakatastris ja kinnistusraamatus.

Oluline on rõhutada, et seejuures piir looduses ei muutu
ja muudatused tehakse registri
korrastamise eesmärgil. Andmed
muutuvad täpsemaks ja seega on
piiri asukoht looduses ka üheselt
määratletav.
Eestis on maa- ja omandiandmete pidamiseks kahe registri
põhine süsteem – õiguslikku
tähendust omav omandiandmete register ehk kinnistusraamat
ja tehniline, maatüki andmeid
pidav register ehk maakataster.
Kinnistusraamat saab andmed
maatüki sihtotstarbe, asukoha
ja pindala kohta maakatastri
pidajalt ehk Maa-ametilt. Seega
maakatastri andmete korrastamise tulemusel muutuvad
täpsemaks ka maatüki andmed
kinnistusraamatus.
Head maaomanikud, palun tutvuge oma maaüksuse
pindala ja kõlvikute andmetega
Maa-ameti geoportaalis:
https://geoportaal.maaamet.
ee/est/Andmed-ja-kaardid/Maakatastri-andmed/Katastriuksusekolvikute-paring-p631.html
Andmetes võib esineda ebatäpsusi. Lisainfo ja võimalikest
andmete ebatäpsustest anna
palun teada Maa-ametile aadressil kataster@maaamet.ee või
helista infotelefonil 6750 810.
MAA-AMET

TEADE PALA TEENINDUSPIIRKONNA ELANIKELE
Alates 4. detsembrist 2018 asub Pala sotsiaaltööspetsialisti
tööruum Pala kultuurimajas, endises noortekeskuse ruumis.

Teater Vanemuine kinkis Vara
kogukonnakeskusele ultramoodsa
valgustehnika
31. oktoobril esitleti Halloweeni peol Vanemuise teatrilt kingituseks
saadud valgustehnikat. Antud tehnika võimaldab nüüdsest korraldada
suurejoonelisemaid sündmusi, sest Vara kogukonnakeskus on kaheksa
võimsa prožektori võrra rikkam. Antud valgustusel on nii hinnatav kui
ka hindamatu väärtus. Hindamatu just selles osas, et Peipsiääre vallas
on nüüdsest professionaalne valguspark, mis tagab igale sündmusele
innovaatilise valguslahenduse.
Kultuur ja noorte isetegevus saavad minna paremaks vaid siis, kui
antud ettevõtmist toetatakse omakasupüüdmatult ja nii sai KTG projekti
raames soetatud valguspult ja veel mõningad valgustid.
Kogu projekti mõte on suurendada noorte osalust ja ettevõtlikust huvitegevuses ning selle projekti raames annavad noored omandatud teadmised
edasi teistele valla noortele. Kui muusikat on võimalik kuulata nii kuuri
all küünlavalgel kui ka üldse valguseta, siis nüüdisaegsed sündmused ja
tehnika areng nõuavad valgustust ja eri efekte.
Me oleme väga tänulikud, et Teater Vanemuine on valinud Vara kogukonnakeskuse omale sõbraks ning tegutseme uhkelt läbi valgusefektide
edasi!
IREN HANSEN, Vara kultuuritöötaja
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Teade detailplaneeringu kehtestamisest

Peipsiääre vallavalitsuse 13.11.2018.a. korraldusega nr 488 on kehtestatud Alatskivi alevikus parkla (kat.tunnus 12601:001:0211) katastriüksuse detailplaneering.
Planeeritav ala pindalaga ligi 0,9 ha. Planeeringu eesmärgiks on
ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja turuplatsi ehitamiseks.
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

LUMETÕRJE
PEIPSIÄÄRE VALLAS

Teade detailplaneeringu algatamisest
Peipsiääre vallavalitsus 13.11.2018. a. korraldusega nr 487 on
algatatud Kolkja alevikus Roheline tn 11 (kat.tunnus 58701:002:0038)
katastriüksuse detailplaneering.
Planeering hõlmab Roheline tn 11 katastriüksust. Planeeritava ala
suurus on ca 8000 m2. Planeeringu eesmärgiks on kämpingute ja sauna
rajamine, juurdepääsuteede ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha
määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, hoone
olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.
Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit,
millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande
koostamiseks.

ALATSKIVI

Alatskivi alevik, Alasoo, Kuningvere, Kõdesi, Nina, Peatskivi, Päiksi,
Rootsiküla, Savastvere, – töid teostab FIE Enn Lõhmus, tel 506 1779
Haapsipea, Linaleo, Passi, Ronisoo, Torila, Tõruvere, Väljaküla –
töid teostab Friendsland OÜ, esindaja Jaan Soieva, tel 523 8091
Kesklahe, Kokora, Lahe, Lahepera, Naelavere, Orgemäe, Padakõrve,
Pusi, Pärsikivi, Riidma, Rupsi, Saburi, Savimetsa, Sudemäe, Toruküla,
Virtsu – töid teostab Friendsland OÜ, esindaja Jaan Soieva,
tel 523 8091
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Peremehetu ehitise hõivamise teade
Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse
08.08.1996 määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra
kinnitamine” punkti 9 alusel.
Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetute
ehitistena garaaži Kolkja alevikus (piirneb Suur tee 17, 58701:002:0029,
kinnistuga); garaaži Kasepää alevikus (Pikk tn 11 ja Pikk tn 13 vahel).
Andmed viimaste omanike kohta puuduvad.
Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse
poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva
teate avaldamisest Peipsiääre Vallavalitsusele, aadressil Peipsiääre
Vallavalitsus, Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond, vald@
peipsivald.ee, tel 730 2370.

VARA

Välgi piirkonnas – töid teostab Andres Tarto, tel 515 9294
Vara piirkonnas – töid teostab Paul Riispere, tel 521 5003
Koosa piirkonnas – töid teostab Raido Tamm, tel 513 8927

PALA

Assikvere-Nõva – töid teostab Palmet OÜ, tel 5564 0485
Pala-Tagumaa – töid teostab Mandlisalu OÜ, tel 515 9294
Sääritsa-Punikvere – töid teostab AT Maagrupp OÜ, tel 521 7945

PEIPSIÄÄRE

Peipsiääre piirkond – töid teostab Kiriltrans OÜ, tel 529 2594

KALLASTE

Kallaste linn – töid teostab kommunaalteenistus, tel 5562 7116

3

Peipsiääre Teataja

Nr 10 (10) November 2018

Teguderohke sügis Pala koolis
5. oktoobril sai 9. klass proovida
õpetajaks olemist – tähistasime
õpetajate päeva. Toimus pidulik
aktus, kus õpetajad said nautida
õpilaste luuletusi-laule ning ka
ise räppida.
9. oktoobril osalesid 6. klassi
õpilased Katriin Maria Märtinson, Meribel Tarto, Oliver Tõnisson, Eliise Värk ja Matthias Värv
maakonna õpioskuste olümpiaadil,
kus saavutasid 7. koha. Samal
päeval toimus Alatskivil bioloogia
õpituba, millest võtsid osa ka meie
õpilased ja õpetaja Tiina Karu.
10. oktoobril osales 8. klass
tööelu tutvustavas töötoas, mille
viis läbi Töötukassa.
19. oktoobril toimus A. Haava
154. sünniaastapäevale pühendatud luulekavade konkurss “Olen
Eestimaa laps”. Konkursil osales
97 õpilast 12st koolist üle Eesti,
esitamisele tuli 15 luulekava,
Tänavuse laureaaditiitli ja Reet
Kuusiku sügismaali pälvis Vaimastvere kooli luulekava “Olen Eestimaa laps”. Pala kooli 2. klassi kava
tunnustati lavastuseripreemiaga,
1. klassi esitust aga vapruse ja
kooliküpsuse eripreemiaga. Oma
lemmikutele jagas auhindu ka
Vanemuise teater ning Assikvere
Haridusselts.
Sel aastal oli välja kuulutatud
ka Anna Haava luuletuste illustratsioonide konkurss, kuhu laekus
30 tööd viiest koolist. Žürii, koosseisus Anne Vasar, Anne Toome
ja Anu Saul, valis parimateks
illustratsioonideks nooremast
vanusegrupist Narva Eesti Gümnaasiumi õpilase Evelin Krooni töö
“Ma usun armastust” ja vanemast
vanusegrupist A. Haava nim Pala
Kooli õpilase Meribel Raametsa töö
“Ei tule luule tuulest”. Anti välja ka
mitmeid eripreemiaid.
31. oktoobril toimusid Varal
Peipsiääre valla I meistrivõistlused

Pala lasteaia tegemisi

Õpetajate päev Pala koolis. Õppealajuhataja Mari-Andra Rätsepp (9. klass) õpetajaid
FOTO Kelly Susi
tervitamas.
rahvastepallis, kus meie kooli
tüdrukute võistkond koosseisus
Sandra Malene Ottson, Heleen
Marii Märtinson, Kertrud Kittask,
Britten Berg, Anna-Maria Aasmaa,
Meribel Raamets, Berit Norring
ja Viktoria Kivirand saavutasid I
koha ning poiste võistkond koosseisus Rico Päll, Kaspar Särak,
Sten Juhkov, Kenneth Paju, CarlChristopher Raevald, Oliver Maran, Siim Markkel Kask ja Mario
Päll II koha.
6. novembril osalesid meie
õpilased ja õpetaja Tiina Karu
Alatskivil toimunud bioloogia
õpitoas.
8. novembril toimus 4.–9. klassidele kooliöö. Traditsiooniks
saanud öö algas karnevaliga, mille
osalised olid inspiratsiooni ammutanud raamatutest ja filmidest.

Karnevali käigus jagus ülesandeid
nii klassidele kui ka segavõistkondadele. Karnevali tegevused
oli välja mõelnud õpilasesindus.
Toimus õudusfilmiteemaline viktoriin, klassid esinesid loosiga
tõmmatud tantsu, laulu või etendusega. Samuti tuli üles otsida
üks kadumaläinud karnevalil
osaleja, kelle leidmiseks tuli koolimajas pildivihjete järgi liikudes
tähelepanelik olla ning mõistatus
lahendada.
Kell 20.00 startisid koolimaja staadionilt helkurvestide ja
taskulampidega varustatud koolipere liikmed öömatkale, et läbida
metsas tähistatud kaheksa kilomeetri pikkune rada. Suur rõõm
oli näha matkajate hulgas nii palju
lapsevanemaid.
Pärast matka ootas sööklas soe

söök ja võimalus käia saunas.
Õpilased kogunesid klassidesse
filme vaatama, et enne öörahu saabumist veel veidi rohkem põnevust
kooliöö tegemistesse lisada.
Mardilaupäeva hommikul käisid meid koolis külas väikesed
mardisandid lasteaiast, kes esinesid toredate laulude ja luuletustega.
9. novembril toimus koolis
1.–3. klasside karneval, mis
algas kostüümide tutvustusega,
kus lapsed olid väga julged ja
leidlikud oma tegelaskujusid
laval tutvustama. Toimus veel
palju põnevat: viktoriin, mängiti,
tantsiti. Samuti jagati auhindu
nii maskinäituse parimatele
maskidele kui ka huvitavatele
kostüümidele.
Pala Kool

Koostegemise rõõm
Neljapäeval, 8.novembril toimus
Vara Põhikoolis vahva isadepäeva
ettevõtmine koos lastega. Pakkusime üheskoos isadele ja lastele ühist
kvaliteetaega. Nerfilahing osutus
põnevaks seiklus- ja meeskonnamänguks, kus lisaks Nerfide käsitlemisele tuli osata teha koostööd,
olla aus ja lugupidav oma kaaslaste
suhtes. WEDO töötoas konstrueeriti ja käivitati haridusroboteid. Isad
ehitasid laste juhendamise järgi
Milo, keda hiljem sai programmeerida. Meisterdamise töötoas

OLLA MA VÕIKSIN
RAAMAT...
olla MILJONI MUINASLOO imede
algus ja õnnelik-õnnelik lõpp.
Olla teadmiste valgus ja
naeratus sõnade suul,
paik, kuhu pageda,
silbid soovide puul.
Nii „ELAS JA OLI KORD...”
jälle ja jälle kordub mu
kortsunud lehtede vahel
ÕNNELIK lugu KELLELGI
KAHEL.
/ Suzanne Woolcott/

valmistati puidust alusele leevikesi
jõulunäituse jaoks. Kohapeal tuli
isadel klotsi augud puurida ja
lüüa sinna naelad, lõpuks nende
vahele lõng põimida, et tekiks leevikesele kuju ja värvus. Aukudesse
tuli siduda riputusnöör. Töö tuli
kindlasti ka vormistada, et peale
jõulunäitust need omanikule tagasi
jõuaksid. Koostegemise rõõm on
ikka kõige suurem rõõm! Tublid
isad on tänu väärt!
SIGNE TENNISSON,
Vara põhikooli huvijuht

Armsad
raamatusõbrad!
Suured tänud õnnitluste,
tänusõnade ja lillede eest!
Loodame, et meie
raamatukogu rõõmustab
meid kõiki veel
aastakümneid...
Vara raamatukogu
135. aastapäeval,
OLGA HALJASTE,
Vara raamatukogu
juhataja

Lasteaias toimus mardipäev
mardijooksudega. Väikesed
mardid käisid vallamajas, kooli
sööklas, kultuurimajas, koolimajas, Pala lasteaias isadele ja
lastele ning Kallaste lasteaias
„martimas“. Mardid laulsid,
lugesid luuletusi ja külvasid
igasse kuulajasse – vaatajasse
natukenegi novembri soojust.
Hoiu- ja keskmise rühma isadepäev toimus sel aastal lasteaias. Isad orienteerusid lasteaia
ümbruses ja mänguväljakul.
Isadele jagati kaardid, mille
peale olid märgitud punktid,
mida läbida. Igast punktist koguti kokku kõik tähed, millest
hiljem tuli sõna moodustada.
Igas punktis oli lastele ka väike
üllatus. Pärast orienteerumist
said isad koos lastega kringlit
süüa, maailmaasju arutada ning
lubasid järgmisel isadepäeval
kindlasti jälle kohal olla. Lapsed andsid isadele kaunistatud
kikilipsu ja maailma parima isa
tunnistuse.
Vanema rühma lapsed käisid

oma isadega sedapuhku Tartus
AHHAAs. Koos isaga oli ikka
palju toredam erinevaid elamusi kogeda. Kerli isa oli ikka kõige
julgem, sest käis laste rõõmuks
ära lae all rattaga sõitmas.
Sel kuul oli Tartus Kalevi
spordihallis maakondlik lasteaedade spordipäev, millest
vanema rühma lapsed innuga
osa võtsid.
Oktoobri lõpus panid lasteaia
töötajad ja mõned lapsevanemad lastele kokku oma kodust
välja otsitud igivanadest talu
tööriistadest tillukese koduse
muuseumi. Kohal oli vokk,
võimasin, erinevad petrooleumilambid, kaalud jms. Lapsed
tegid ise võid, mis maitses
paremini kui poevõi. Näitus on
siiani avatud lasteaia ruumides.
Lapsed käisid oma hea sõbra
tädi Anu juures külas, kus uuriti
raamatutest kosmoseteadust ja
kuulati, kuidas Totu Kuul käis.
TIINA KARU,
Pala lasteaia
õppealajuhataja

Tartumaa lasteaedade spordipäeval Jääaja Keskuse masFOTO Tiina Karu
kotiga.

„Koolitunnid tunnikontrolliga“

Nerfilahing Vara põhikoolis.

FOTO Katrin Reimand

Oktoobrikuu oli valla hariduselu väärikate tähtpäevade
kuu. Austades kõiki koole,
õpilasi ja õpetajaid, pühendas
Pala raamatukogu vanemale
koolielule kirjandusliku õhtupooliku.
Kas vanema aja koolilapsed
olid teistsugused kui praegu?
Aga õpetajad? Kui palju erinesid õpikud ja kooliülesanded?
Neile küsimustele otsisimegi
vastuseid koos Assikvere näiteseltskonna ja lavastaja Ülle
Meosega, abiks tekstid raamatutest „Mälestusi Laanekivi
Manni lapsepõlvest“, „Kevade“
ning „Tõde ja õigus“.

Et pealtvaatajate kogemus
ehedam oleks, ilmus nende
ette mitmel korral Õpetaja ja
kontrollis, kui palju on meelde
jäänud kunagistest keele- või
geograafiatundidest. Juhtus ka,
et mõni „koolilaps“ püüdis end
märkamatuks teha.
Sündmust täiendasid vanade
kooliõpikute näitus, fotonäitus olevatest ja kunagi olnud
koolidest – koolikohtadest
piirkonnas.
Aitäh kõigile kaasalööjatele!
Sündmust toetas Eesti Kultuurkapital.
ANU SAUL,
Pala raamatukogu juhataja

FOTO Leonid Sosnovski

Varnja raamatukogu tänab
südamest kõiki, kes võtsid osa raamatukogu
juubeli tähistamisest,
nende siirate ja soojade sõnade ning
unustamatu ürituste eest!
„Jätt tuleb nii kirjutada, õpetaja.“

FOTO Sirli Oras
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Õppereis Tallinna
29. oktoobril korraldasid Omanäoline EraHuvikool (OEH) ja
Vara Põhikool 8.–9. kl õpilastele
ühiselt õppereisi Tallinna.
Programm oli tihedalt seotud
nii kooli kui ka OEH õppekavaga ning ühtlasi oli ühe 8. klassi
õpilase loovtöö inspiratsiooniallikaks. Nimelt valis Stella Riin
Põldoja teemaks sisekujunduse
ja juhendajaks OEH direktori
Mariliis Lõhmuse, koolipere toel
saab loovtöö “Kuldne jõulutäht”
raames koolimaja jõuluehtesse
seatud. Seepärast ei jäänud
õppekäigul isegi söögikoht juhuse hooleks: peatusime Telliskivi Loomelinnakus, mis pakub
ohtralt muljeid ruumikujundusest tänavakunstini. Bussisõitki
oli sisustatud loovtegevusega,
meisterdati „lumepalle”, mida
detsembris kaunistamisel kasutada.
Päev Tallinnas algas jalutuskäiguga Kadriorus. Mikkeli
muuseumi näitusel „Päästetud
pühadus – ikoonid Nikolai Kormašovi kogudest” õppisime,
kuidas ikoone tehakse, mispoolest need erilised on ja miks oli
vaja neid päästa. Mõtisklesime,

kuidas saab igaüks ise head teha.
Vabamus oli teemaks laste
saatus, õigused ja kohustused
70-80 aasta eest ja praegu. Saime teada neist, kes elasid läbi
küüditamise, keda vangistati
või kes põgenesid – mis toimus
ja mida inimesed tundsid NSVL
ja Saksamaa võimude vägivalla
all. Tol ajal juhtunu on väga
valus teema ning mõjutab siiani
inimeste käitumist ja suhtumist.
Minevikust on vaja rääkida, et
mõista paremini ühiskonda ja
vigadest õppida, aga ka selleks,
et noorem põlvkond saaks aru:
meie elu on sellega võrreldes
väga hea ja ilus, meie aeg praegu
väga lihtne ja heatahtlik.
Õppepäeva lõpul külastasime
vanalinnas multimeedia kunstinäitust, kus muusika saatel võis
nautida maailmakuulsate meistrite Monet, Klimti ja van Goghi
animeeritud loomingut.
Oli muljeterohke päev, aitäh
kõigile, kes selle võimalikuks
tegid!
9. kl õpilaste mõtete põhjal
õpetajad KRISTA TÕNNOV ja
MARILIIS LÕHMUS
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Muusikaklassid on tegutsenud Vara
põhikoolis 25 aastat
Vara põhikoolis tegutsevad
muusikaklassid on 25-aastase
ajalooga huvitegevust pakkuv
allüksus. Eelmise sajandi 90ndatel allus see Alatskivi Lastemuusikakoolile, aastatel 1994-2000
toimusid tunnid Tartu I muusikakooli all ning aastast 2000
kuni tänaseni on meie väikese
kooli nimi Vara Põhikooli Muusikaklassid. Nende aastate jooksul
on muusikat süvenenult õppinud
üle saja lapse, paljud jätkavad
muusikaga tegelemist läbi koori,ja soololaulu, omal käel mingi
uue pilli mänguoskuse omandamise või õpitud pillioskuse kodus
musitseerimise kaudu.
Regina Karise jätkab õpinguid
H.Elleri nim. muusikakoolis
koorijuhtimise erialal, Alina
Anohhina Pihkva muusikakoolis
laulu erialal, Liisa Iškova Tartu Puhkpillistuudios saksofoni
erialal ning Markus Kadaste
H.mElleri nim. muusikakooli
Tuleviku Muusikute programmis. See teeb rõõmu, sest just
armastuse kasvatamine muusika
vastu ongi üks põhilisi muusika
alushariduse eesmärke.
Hetkel õpib muusikaklassides
19 last klaveri ja plokkflöödi erialal. Arvestades Vara põhikooli
laste üldarvu, võib öelda, et
statistiliselt süveneb klassikalise
muusika süvaõppesse iga neljas
kooli õpilane. See asjaolu on jätkamist väärt ning muusikaõpe-

Markus Kadaste esinemas Alatskivi lossis (juuli 2018).

tuse väärtustamine peaks olema
üks kooli ja valla prioriteetidest.
Eraldi tahaks välja tuua 10-aastase kooli õpilase Markus Kadaste edusamme. See õppeaasta on
Markuse jaoks tihe, põnev ja täis
väljakutseid. Markus saavutas
Tabiveres toimuval Talendijahil
I koha ja peapreemia, esitades
eelvoorus keeruka F. Burgmülleri
Marsi ning finaalis kaks eriilmelist teost: L. van Beethoveni Für
Elise ning Markuse enda tehtud

klaveriseade Havana. Suuremahulise 40-minutilise soolo kavaga esines Markus Vara põhikoolis
ning 23. novembril on tulemas
kontsert Alatskivi Kunstide koolis. Ees ootab veel ka vastutusrikas esinemine ERM-is Puhkpilliorkester Tartu sügiskontserdil
25.novembril ning A. Russaku
nim. Noorte pianistide konkurss
detsembris. Tööd on palju ja me
südamest soovime Markusele
jõudu ja vastupidavust!

FOTO Raul Kadaste

Vara põhikooli muusikaklasside jõulukontsert toimub kooli
aulas 18. detsembril kell 17.00.
Esinevad kõik muusikaklasside
õpilased!
MARINA KASEMAA,
Vara Põhikooli Muusikaklasside klaveriõpetaja
LAIDI HEINMETS,
Vara Põhikooli Muusikaklasside solfedžo õpetaja

Tegus sügis Koosa lasteaias

Mikkeli muuseumi ees.

FOTO Iivi Raud

Koosa lasteaias on õppeaasta
alanud väga tegusalt. Nüüdseks
on lasteaiaeluga kohanenud ka
kõige pisemad Mesilased. Sügis
algas meile kõigile juba traditsiooniliseks kujunenud spordipäevaga Koosa spordihoone
staadionil. Palju rõõmu on pakkunud sellest õppeaastast alanud
jalgrattapäevad. Liblikate ja
Lepatriinude rühma lapsed hakkasid täitma hambapesupäevikut
ning osalevad oktoobrist aprillini
Suukooli kampaanias „Hambad
puhtaks”. Leiva- ja piimanädalal valmistasime rühmades ise
jäätist, vahvleid ja tikuvõileibu,

tegime ka soolatainast kooke
ja kringleid. Liblikate rühmas
käisid külas kurtide kultuuri
tutvustamas eesti viipekeeletõlgid Õnneli ja Jari. Lepatriinude
rühm osales Nõo lasteaias toimunud tervise- ja turvalisuse
alasel õues õppepäeval „Õpin
õues, tervis põues”. Veel käisime
Saare järve õpperajal tutvumas
sügise tunnustega ning Tartumaa Lasteaedade spordipäeval.
Novembris kontrollisime lastel
helkurite olemasolu ning pidasime Madrikarnevali.
Õpetajad

Kurtide kultuurihommik lasteaias.

FOTO Anne-Ly Pärn

Noorte inspiratsioonikonverents
„Õppimine läbi elamuste ja kogemuste“
9. novembril toimus Peipsiääre valla noortele Koosa rahvamajas inspiratsioonikonverents.
Konverents võttis kokku Peipsi
Läänerannik I KTG projekti tegevuse „Õppimine läbi elamuste
ja kogemuste“, mille raames
toimusid kahe aasta jooksul viis
üle-eestilist noorte reisi: Kihnu,
Ida-Virumaale, Mulgimaale,
Saaremaale ja Hiiumaale.
Konverents jagunes kolmeks
plokiks. Esimeses plokis astusid üles Elizaveta Drozdova ja
Ksenija Ljapistova, kes meenutasid kuulajatele Hiiumaa reisi
ning Irene Lillemäe ja Krisete
Pajustik, kes rääkisid Saaremaal
nähtust ja kogetust. Seejärel
tutvustas organisatsiooni EstYes
esindaja Annikki Remmelgas
noortele, miks tasub osaleda
rahvusvahelistes projektides
ja kuidas nendest osa saada.
Esimese ploki lõpetas Koosa
Noorteklubi enda välisvabahtlik Sopio Gigauri, kes andis
ülevaate transkontinentaalsest

Gruusiast.
Teise ploki avas Pille-Mai Helemäe, kes käis vabatahtlikuna
organisatsioonide MTÜ Mondo
ja Eesti Arengukoostöö kaudu
lääne maailmale pikalt suletud
ja keerulise ajalooga Kagu-Aasia
riigis Myanmaris ehk Birmas.
Pille-Mai jagas oma kogemusi
sealsest elust ja olust. Järgnes
keskkonnaaktivisti Kadri Kalle
(Teeme Ära SA) ettekanne, kes
rääkis noortele tarbimise mõjust
meie elukeskkonnale. Teise
ploki lõpetas maailmarändur
Mariann Aava, kes andis oma
ettekandega reisimisele kui
tegevusele hoopis avarama
mõõtme.
Kolmanda ploki esinejateks
olid ilmselt kõige tuntumad persoonid. Juutuubimise kirju ja
põneva maailma avas noortele
youtuber HDTanel. Näitleja- ja
teletööd tutvustas armastatud
Adeele Sepp. Ploki võttis kokku
Artjom Savitski, kes rääkis oma
muusikuks saamise teekonnast.

Annikki Remmelgas rääkimas rahvusvahelistest võimaFOTO Sopio Gigauri
lustest.
Päeva lõpetas hubane Artjom
Savitski kontsert.
Konverentsist võtsid osa
10–26-aastased Koosa, Vara,
Alatskivi, Pala ja Kallaste noored. Täname kõiki esinejaid ja
osalejaid ning kõiki teisi, kes
aitasid konverentsi toimumisele
kaasa! Konverents toimus Peipsi

Läänerannik I KTG projekti
raames, mida rahastasid Eesti
Noorsootöö Keskus, Haridus- ja
Teadusministeerium ning EL
Euroopa Sotsiaalfond.
EVA-KRISTI HEIN,
Kultuuri- ja noorsootöö
korraldaja
MTÜ Koosa Noorteklubi
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Mälestusturniiril välkmales andis tooni
noorem generatsioon
Traditsiooniliselt on novembrikuus Alatskivil toimumas Lembit
Holsti mälestusturniir välkmales,
erand ei olnud ka see aasta. Laupäeval, 17. novembril kogunes
12 maletajat Alatskivi kooli, et
neljandat aastat järjest Lembit
Holsti mälestusturniiril maha
pidada pingelised malelahingud.
Võistluse eestvedajaks on Uno
Ainsoo koostöös Peipsiääre vallavalitsuse ja spordiklubi Jukuga.
Malemänguks vajalikud komplektid aitas tänavuseks turniiriks
soetada Lembit Holsti poeg,
Indrek Holst. Pärast avasõnade
kõlamist läks malelaudadel juba
tõsiseks nuppude liigutamiseks
ning võistluspäeva lõpuks tuli
maha pidada 66 malekohtumist.
Maletajate vanus kõikus sellel
aastal seinast seina ning võistlusmängude käigus sai selgeks,
et tänavusel turniiril mängivad
kõrgematele kohtadele juba noorema generatsiooni mängumehed. Eriti pingeliseks kujunes just
päeva lõpuosa, kus otsustavates
malemängudes selgusid lõplikud

Vara-Koosa kogukonna
lapsesõbralikuma
inimese, asutuse ja teo
konkurss
Vara Lastekaitse Ühing tähistab detsembris oma 15-ndat sünnipäeva. Kutsume Vara-Koosa kogukonna noori ja vanu ning
kogukonnaga seotud inimesi mõtlema ning arvamust avaldama,
et välja selgitada kogukonna kõige lapsesõbralikum inimene,
asutus ja tegu.
Iga vastaja saab märkida kõigis kolmes alapunktis ühe valiku
(nimi/nimetus/projekt) ning see ei pea olema seotud Vara Lastekaitse Ühingu tegevusega. Oma eelistus saada e-postiga aadressil:
varalaps@outlook.com või täida siinsamas paberil ning toimeta see
Vara Lastekaitse Ühingu juhatusele Vara teeninduskeskusse/Vara
lasteaeda või Koosa Noorteklubisse hiljemalt 13. detsembril
2018. Tulemustest anname teada 15. detsembril Vara Lastekaitse Ühingu 15-ndale sünnipäevale pühendatud tänuüritusel Vara
Kogukonnakeskuses.
Ette tänades Vara LKÜ juhatus
Täiendav info: Tel 5669 3734 Vaike

IV Lembit Holsti välkmale mälestusturniiril osalejad.
esiviisiku kohad. IV Lembit Holsti
mälestusturniiril välkmales saavutas 10,5 punktiga esikoha üks
noorimatest võistlejatest, Albert
Pedmanson, talle järgnes vaid
0,5 punktise vahega Mark Braschinsky. Kolmanda koha saavutas
omakorda napi eduga ja kokku

8,5 punktiga turniiri võitjaga
ainukesena viigi väljamänginud
võitja vanem vend, Herman
Pedmanson. Siiani kõigist neljast turniirist osa võtnud Vello
Metsoja oli seekord sarnaselt
eelmisele aastale 7. kohal ning
Ivan Tšasovikov seekord 9. kohal.

FOTO Priit Allikivi

Kohtumiseni järgmisel Alatskivi maleturniiril!
Lisainfo:
www.peipsiääresport.ee
PRIIT ALLIKIVI,
Peipsiääre valla sporditööspetsialist

1. Lapsesõbralikum inimene:
2. Lapsesõbralikum asutus:
3. Lapsesõbralikm tegu:
Vastaja kontaktid (soovi korral)

Indiaca segavõistkonnale kuuluvad
Tartumaa MV pronksmedalid

Tartumaa meistrivõistlused indiacas Peipsiääre III koht.
FOTO Ketriin Laumets

Pärast seda kui Peipsiääre valla siseselt olid indiacameistrid
selgunud, selgitati laupäeval,
10. novembril Koosa Mängude
Maja spordisaalis omakorda välja
paremusjärjestus Tartumaa meistrivõistlustel. Tartumaa meistrivõistlustel osales viis võistkonda
Kambja vald, Peipsiääre vald,
Tartu linn, Luunja vald ning külalisvõistkonnana Põlva. Kõik
mängud mängiti kahegeimilistena
ning geim kuni 25 punktini. Kahes
geimis saadud punktid liideti ja
rohkem punkte saanud võistkond
sai turniiri tabelisse kirja võidu.
Peipsiääre vald alustas oma
võistluspäeva külalisvõistkonna
Põlva vastu ning kaotas lõpuks
napilt punktidega 47:49. Teises

mängus võideti omakorda Tartu linna segavõistkonda 48:45.
Kolmas mäng tõi samuti endaga
kaasa võidu tulemusega 50:40
Luunja valla võistkonna üle. Viimases neljandas mängus kohtuti
medaliheitluses olulises mängus
Kambja valla võistkonnaga ning
paraku tuli antud mängus vastu
võtta 40:50 kaotus ning Tartumaa
meistrivõistlustelt saadi kaks võitu
ja kaks kaotust, mis lõpptulemusena andis tubli III koha ning kaela
pronksmedalid. Tartumaa meistrivõistlustel indiacas saavutasid
Peipsiääre valla segavõistkonnas III
koha Helja Laumets, Annely Kook,
Veiko Kook, Viljar Kook, Martin
Vahi ja Mait Martpõld.
PRIIT ALLIKIVI

Peipsiääre koolispordi meistrivõistlused
rahvastepallis 4.-5. klassile
Oktoobrikuu viimasel päeval
toimusid Vara kogukonnakeskuses
esmakordselt Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlused rahvastepallis 4.-5. klassile. Kokku osales
seitse võistkonda - neli kooli osales
poiste võistlusklassis ja kolm kooli
tüdrukute võistlusklassis.
Tüdrukute seas otsustas võistluspäeva viimane mäng Alatskivi
kooli ja Pala kooli võistkondade
vahel meistritiitli saatuse. Mäng
kulges pingeliselt ja võrdselt ning
leidis oma lõpplahenduse kolmandas otsustavas geimis, sest
mõlemad võistkonnad oli suutnud
võita kahest eelmisest geimist
ühe. Otsustavas geimis mängisid
julgemalt Pala kooli tüdrukud ning
võitsid viimase geimi kindlalt ja
saavutasid Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel I koha,
koosseisus Sandra Malene Ottson,
Heleen Marii Märtinson, Kertrud

Kittask, Britten Berg, Anna-Maria
Aasmaa, Meribel Raamets, Berit
Norring, Viktoria Kivirand. Õpetaja
Virge Otsa. II koht Alatskivi kooli
võistkonnale ning pronksmedalid teenisid välja Vara põhikooli
tüdrukud.
Poistel kujunes pingelisemaks
päeva lõpus toimunud mäng 3.-4.
koha peale, kus Kallaste/Kolkja
lasteaed-põhikooli ühisvõistkond
suutis Vara põhikooli eakaaslasi
võita ning neile kuulusid poiste
arvestuses rahvastepalli meistrivõistluste pronksmedalid. I ja II
koha peale mängisid otsustavat
mängu eelmised mängud võitnud
Pala ja Alatskivi kooli esindused.
Meistritiitlit otsustavas mängus
suutis Alatskivi kooli poiste võistkond oma mängu algusest peale
vastastele peale suruda ning võitis
mängu 2:0, seega kuulus Alatskivi
kooli poiste võistkonnale Peipsiää-

Peipsiääre meistrivõistlustel rahvastepallis 4.–5. klassi Pala
FOTO Kristjan Kallavus
tüdrukud I koht.
re valla koolispordi meistrivõistlustelt I koht, koosseisus Alvar Must,
Kaur Kruusaauk, Martin Nikitkin,
Uku Suursild, Kevin Soieva, Venriko Vulf, Kristjan Punder, Ivan Arta-

Alatskivi kooli poisid tõid koju
pronksmedalid
Teisipäeval 6. novembril toimusid Nõo spordihoones Tartumaa
koolinoorte meistrivõistlused
rahvastepallis 4.–5. klassi poistele ja tüdrukutele. Poiste hulgas oli osalemas 14 kooli ning
tüdrukute hulgas 10, kokku üle
200 õpilase. Poiste võistkonnad
loositi kolme alagruppi ning kõik
mängisid omavahel ühe korra
läbi. Alagruppide võitjad mängisid seejärel kohtadele 1–3 ning
alagruppide teised kohtadele 4–6.
Alatskivi sattus ühte alagruppi
Nõo, Konguta, Lähte ja Kambja
võistkondadega. Alagrupimänge
alustati edukalt, kui esimesed
kolm kohtumist võideti kindlalt
tulemusega 2:0. Kahjuks tuli
viimases mängus Nõo põhikoolilt
vastu võtta valus 1:2 kaotus ning
see kustutas ka lootuse jõuda
üldarvestuse esikolmikusse.
Järgnesid play-off mängud
4.–6. kohtadele ning seal õnnes-

tus kindlalt alistada nii Sillaotsa
kui ka Ülenurme kooli ning seega
üldarvestuses tasuks tubli 4. koht.
Kuna arvestust peeti ka väikeste
ja suurte koolide arvestuses,
teenisid Alatskivi poisid väikeste
koolide arvestuses tubli 3. koha
ning said kaela pronksmedalid.
Alatskivi kool poisid mängisid
koosseisus: Uku Suursild, Ivan
Artamonov, Kevin Soieva, Kristjan
Punder, Martin Nikitkin, Mairold
Nikitkin, Kaur Kruusaauk ja Alvar
Must. Tüdrukute võistkond loositi
samuti viieliikmelisse alagruppi,
kus ühe võidu ja kolme kaotusega
kahjuks alagrupist edasi ei pääsetud ning tasuks 7.–8. koht.
Tüdrukud mängisid koosseisus: Angelina Larionova, Alissa
Kirnossenko, Miia Marii Kiisel,
Liisa Tollimägi, Kristin Vagula,
Laura-Liset Vinogradova, Laura
Luptova ja Teele Pärn.
PRIIT ALLIKIVI

monov. Õpetaja Kristjan Kallavus.
II koht Pala kooli poistele ning III
koht Kallaste/Kolkja Lasteaed-Põhikooli võistkonnale.
PRIIT ALLIKIVI

Indiaca meistrivõistlustel võidutsesid kogemused

Novembrikuu esimesel esmaspäeval, 5. kuupäeval võõrustas
Koosa Mängude Maja Peipsiääre
valla meistrivõistlusi indiacas.
Sombusel sügispäeval võistles
kahel indiaca mänguväljakul viis
segavõistkonda: Koosa minions,
Vara 6-6, Pala piirkond, Juku vanad ja Juku noored.
Voolavalt sõbralikus meeleolus kulgenud võistlusõhtul võis

näha indiaca mänguoskusi igale
maitsele ning kõige edukamaks
osutusid suurte kogemustega
indiacamängijad.
Kokku mängiti meistrivõistlustel 10 mängu ning 5. koha
mängis välja Pala piirkonna segavõistkond. Ühe võiduga saavutas
4. koha võistkond Juku noored,
kes kaotas päeva viimases otsustavas pronksmedalid kohalikule

Koosa minions võistkonnale,
koosseisus Raina Tappo, Anžeelika
Tappo, Meelis Annamaa, Martin
Božlov, Tarvo Leini. Kolm võitu
kogus võistlusõhtul endale võistkond Vara 6-6, koosseisus Anette
Martpõld, Pille Martpõld, Mait
Martpõld, Reigo Vooljärv, Ergo
Vooljärv, mis andis neile meistrivõistlustelt hõbemedalid. Puhta
töö tegi Peipsiääre meistrivõistlus-

tel aga kõige kogenum segavõistkond Juku vanad, koosseisus Maili
Mägi, Helja Laumets, Tarmo Eres,
Ago Vahi, Viljar Kook.
Antud võistkond võitis kõik
mängud ega andnud vastastele
ühtegi geimi võitu ning neile
auga väljateenitud Peipsiääre
valla meistritiitel indiacas 2018.
aastal.
PRIIT ALLIKIVI

Tartumaa MV rahvastepallis Alatskivi kooli poisid III koht.
FOTO Kristjan Kallavus
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Peipsiääre Teataja
В ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ

Заседание волостного управления 23.10.2018 г.
• Утверждена детальная планировка.
• Выдано разрешение на строительство бурового колодца на участке
Кунгла в деревне Судемяэ.
• Согласовано местоположение бурового колодца, строительство которого запланировано на участке Мартини в деревне Сассуквере.
• Определены адреса и целевое назначение кадастровых единиц, образованных в результате разделения кадастровой единицы.
• Определены адрес и целевое назначение земельного участка, расположенного в посёлке Варнья.
• Одобрено два отчёта о выполнении условий грантового договора в
рамках Программы редкого заселения.
• Согласовано получение акционерным обществом «RW-Trans» разрешения на обращение с бытовыми отходами в Харьюском уезде и
обращение с неопасными отходами в пределах Эстонии.
• Утверждено решение о признании 12 владельцев бытовых отходов в
порядке исключения временно не присоединившимися к системе организованного вывоза отходов, поскольку на земельном участке никто
не проживает и здание пустует.
• Утверждены ходатайства 6 владельцев бытовых отходов о признании
их временно не присоединившимися к системе организованного вывоза
отходов сроком до 30.09.2021 г., поскольку владельцы отходов посещают
свои земельные участки только в летний период.
• Согласовано шесть ходатайств о более редком графике опорожнения
контейнеров для сбора отходов.
• По одному заявлению принято решение о выдаче разрешения на использование общей ёмкости для сбора отходов.
• Утверждены итоги государственной закупки.
• Рассмотрены ходатайства о получении дотации на осуществление
текущей деятельности в 2019 г.
• Утверждён состав попечительских советов общеобразовательных
учреждений волости Пейпсияэре.
• Принято решение о заключении договора целевого финансирования.
Заседание волостного управления 13.11.2018 г.
• Принято решение об инициировании детальной планировки земельного участка по адресу ул. Рохелине 11 в посёлке Колкья и об утверждении
исходного задания для детальной планировки. Процесс стратегического
оценивания воздействия на окружающую среду решено не начинать.
• Введена в действие детальная планировка земельного участка Паркла
в посёлке Алатскиви.
• Выдано шесть разрешений на строительство и два разрешения на
эксплуатацию.
• Согласовано местоположение бурового колодца, строительство которого запланировано на участке Эдуарди в деревне Кауда.
• Принято на учёт два бесхозных строения.
• Выданы условия проектирования для составления проекта пристройки
к жилому дому на участке Мяэотса в деревне Кауда, волость Пейпсияэре.
• Определены адреса и целевое назначение кадастровых единиц, образованных в результате разделения кадастровой единицы.
• Согласовано оставление земельных участков в государственной собственности, определены адрес и целевое назначение этих участков.
• Внесены изменения в распоряжение Волостного управления Пейпсияэре № 457 от 8 октября 2018 г.
• Определён необходимый для обслуживания строения участок земли,
а также его адрес и целевое назначение.
• Одобрен отчёт о выполнении условий грантового договора в рамках
Программы редкого заселения.
• Сформирована комиссия, которая проведёт государственную закупку
для приобретения услуг строительства станции отходов в Алатскиви.
• Утверждено решение о признании 6 владельцев бытовых отходов в
порядке исключения временно не присоединившимися к системе организованного вывоза отходов, поскольку на земельном участке никто
не проживает, здание пустует.
• По одному заявлению принято решение о выдаче разрешения на использование общей ёмкости для сбора отходов.
• Принято решение о покрытии части оплаты за проживание в учреждении социальной опеки.
• Удовлетворено три заявления о назначении социального пособия, шесть
заявлений о назначении социального пособия решено не удовлетворять.
• Принято решение об организации опекунства.
• По одному заявлению принято решение об оформлении попечительства, два заявления об установлении попечительства решено не удовлетворять.
• Продлено два договора об услугах на дому, прекращено три аналогичных договора.
• Назначена услуга опорного лица и принято решение об оплате этой
услуги.
• Продлён договор найма муниципального жилья.
• Решено сдать в наём муниципальное жилое помещение.
• Выдано разрешение на размещение рекламы.
• Принято решение о выделении дотации на осуществление текущей
деятельности.
ПЕЭТЕР КИУРУ,
Заместитель старейшины волости Пейпсияэре
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Со следующего года действия связанные с границами
земли для землевладельцев будут упрощены
После восстановления независимости Эстонии стали возвращать
собственникам земли и хутора это надо было делать быстро, что
бы земля не была бы заброшенной.
Как при возврате, так и при приватизации земли измерял границы
землемер, определял угодья и
составлял план участка. Земельные
участки образовывали так же на
основании существующих планов
без замеров. На сегодняшний день
технология позволяет Земельному
департаменту использовать разные
источники данных и на их основании у Земельного департамента
есть право образовывать конфигурацию земельного участка в
кадастре, определять угодья и подсчитывать площадь. Это позволяет
проводить необходимые действия
проще, быстрее и дешевле, а так
же таким образом поддерживать
оборот рынка недвижимости.
Благодаря новым техническим
решениям в течении будущего года
станет возможным частичный замер участка, что до этого было не
доступно. Это значит, что для проведения определённых действий с
землёй землемер не должен больше
мерить весь участок земли, а только исключительно изменённый отрезок границы. Частичный замер
поможет разрешить проблемы на
практике, например когда соседи
участков желают изменить между
собой границы участков, что бы
достичь целесообразное землепользование или если граница в
действительности не совпадает с
официальными данными. Так же
это поможет разрешить возникшие
в процессе проведения земельной
реформы ошибки.
В случае, если новые границы
в природе не надо обозначать,
упростится сложение и раздел
кадастровых единиц таким образом, что Земельный Департамент
при наличии подходящих данных
сможет провести эти действия
электронным путём, без кадастровых замеров.
Для определения новых границ
следует обратиться к землемеру,
кто составит план по землеустроительству. На нём указываются
существующие границы и новые
желаемые границы. Собственники
земли согласовывают изменение
границ с местным самоуправлением по месту нахождения земли и с

Земельным департаментом, а так
же при необходимости заказывают
кадастровые замеры. На основании данных измерений Земельный
Департамент определяет границы
и площади земельных участков.
При необходимости собственники
платят между собой компенсации
и к нотариусу обращаться нет необходимости. Земельный кадастр
регистрирует новые кадастровые
единицы и предоставляет заявление в Kрепостную книгу соответственно желанию владельцев. Таким
образом, в дальнейшем действия
по землеустроительству значительно проще, нет необходимости
больше делать однотипные заявления в разные государственные регистры и обращаться к нотариусу.
Одним из условий при проведении землеустройства то, что
границы земельных участков были
бы в кадастре отображены по возможности в соответствии с современными требованиями и соответствовали границам в природе. Так
же важно, что бы на кадастровой
карте были бы отображены действительные природные угодия или
была бы правомерная информация
о том, какую часть участка составляет двор, лес, пахотная земля, луг
или прочие угодие.
На сегодняшний день есть все
условия для упрощения проведения действий по землеустроительству: такие, как техника для
проведения измерений и точность
базовых карт, так и возможности
инфотехнологиии. Таким образом с 1-го января 2019 года берёт
Земельный Департамент в использование более точные исходные
данные. Данные разных замеров
одного и того же межевого знака
(пограничного знака) при оформлении разных участков, которые
могли отличаться в приделах разрешённой погрешности, теперь
сведут между собой вместе. Так
же сведут границы принадлежащие по природным объектам в
соответствие с базовой картой.
При сведении данных о границах
могут измениться координаты
межевых знаков и следственно в
меньшей мере может измениться
и площадь земельного участка в
Земельном кадастре и Крепостной книге. Важно отметить, что
при этом не изменятся границы в
природе и изменения будут про-

водиться в целях упорядочения
регистра. Данные будут более точными и соответственно месторасположения границы на местности
однозначно определяемо.
В Эстонии для соблюдения данных о земли и прав собственности
существует система базирующая на
два регистра – регистр, имеющий
правовое значение государственный регистр вещных прав на
недвижимую вещь или Крепостная
книга и технический регистр, задача которого состоит в сборе информации о землепользовании или
Земельный кадастр. В Крепостную
книгу поступают данные о целевом
назначении, местонахождении и
площади земельного участка от
управляющего Земельного кадастра другим словом от Земельного
департамента. Таким образом, в
результате приведения в порядок
данных в кадастре, будут более
точные данные и в Крепостной
книге.
Уважаемый собственник земли,
ознакомься с данными своего

земельного участка на портале
Земельного Департамента по следующей ссылке: https://geoportaal.
maaamet.ee/est/Andmed-ja-kaardid/
Maakatastri-andmed/Katastriuksusekolvikute-paring-p631.html
В данных могут встречаться
неточности. Для того, что бы мы
смогли проверить и при необходимости исправить данные, просьба
известить Земельный Департамент
по адресу kataster@maaamet.ee или
позвонить по инфотелефону 6750
810 Понедельник – Четверг 8.3016.30, Пятница 8.30-15.30
С новыми возможностями по
проведению землеустройства
можно ознакомиться на страничке
Земельного Департамента https://
www.maaamet.ee
Дополнительная информация:
Триину Ренну, заместитель директора по деятельности недвижимости и кадастра
КАРМЕН КАУКВЕР,
консультант по связям с
общественностью

Библиотека Варнья
от всей души благодарит всех,
кто принял участие в праздновании
юбилея библиотеки, за теплые и искренние
слова и незабываемый праздник!
Юбилей библиотеки
Это повод нам сказать
Что всё также любят люди
Книги умные читать.
Книги, что стоят на полках
Многим людям помогли
И читатели здесь с толком
Своё время провели.
Всё здесь можно отыскать
О проблемах рассказать
Место просто ну святое
И бесценно дорогое.
Чтоб нам в будущем дальнейшем
Книг побольше обо всём
И тогда добрее станет
Мир, в котором мы живем!
Библиотека Варнья
Отмечала юбилей
Встречала она радостно
Читателей - друзей!
Библиотекарь ТАТьяНА СОСНОВСКАя
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Põhiülesanded
Kallaste piirkonna kultuurialase ja Peipsiääre valla turismialase
tegevuse koordineerimine
ja arendamine ning kultuurisündmuste korraldamine piirkonnas.
Nõuded kandidaadile
• Erialane haridus või eelnev valdkondlik töökogemus
• Väga hea suhtlemis- ja koostööoskus
• Hea arvuti kasutamise oskus
• Heal tasemel eesti ja vene keele oskus
Kasuks tuleb
• Varasem kogemus kultuuritöös
• Eelnev projektide koostamise ja projektijuhtimise kogemus
• Inglise keele oskus suhtlustasemel
Omalt poolt pakume
• Huvitavat ja vaheldusrikast tööd
• Enesetäiendamise võimalusi
• Toetavat ja sõbralikku meeskonda
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid
Kirjalik avaldus, motivatsioonikiri, haridust tõendavate
dokumentide koopiad ja CV saata digitaalselt allkirjastatuna
e-posti aadressile vald@peipsivald.ee hiljemalt 14. detsembriks
2018.
Tööle asumise aeg 1. jaanuar 2019.

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool pakub tööd
eripedagoogile (1,0 ametikoht)
Töö sisu
• HEV-koordinaatori ülesannete täitmine
• koolipereliikmete nõustamine õpilaste toetamiseks
• hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamine (individuaalõpe
ja LÕK)
Sobival kandidaadil on
• valmisolek panustada õpilaste arengusse
• töökogemus põhikooliealiste lastega
• eripedagoogi või logopeedi kvaliﬁkatsioon
Pakume
• meeldivat töökeskkonda
• mitmekülgset ja vastutusrikast tööd
• brutotöötasu alates 1200 eurost kuus
Tööleasumine alates 02.01.2019!
Motivatsioonikiri, CV ja kvaliﬁkatsiooni tõendavad dokumendid
palume saata e-postile direktor@alatskivi.edu.ee
hiljemalt 17.12.2018.
Lisainfo telefonil +372 5566 2246
Direktor Erki Larm

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool ja Alatskivi Lasteaed pakuvad
tööd logopeedile:
0,5 ametikohaga Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli ja
0,5 ametikohaga Alatskivi Lasteaeda.
Kandidaadil nõutav erialane magistrikraad.
Kirjalik avaldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja CV
saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressidele
direktor@alatskivi.edu.ee ja info@alatskivilasteaed.ee
hiljemalt 17.12.2018.
Tööleasumine 02.01.2019!
Lisainfo telefonidel
+372 5566 2246 (Erki Larm) ja +372 5375 7782 (Heli Malmiste)

Kallaste Lasteaed-Põhikool
otsib oma meeskonda täiskoormusega

MAJAHOIDJAT
Tööülesanded:
• Kooli ja lasteaia territooriumi korrashoid
• Lasteaeda hommiku- ja lõunasöögi toimetamine
• Kooli ja lasteaia jooksvate remonditööde teostamine
Paindlik töögraaﬁk (vastavalt ilmale)
Töötasu kokkuleppel
Kandideerimise tähtaeg 01.12.2018.a.
Oja 28, Kallaste, Peipsiääre vald, Tartumaa
Tel: 7452 597, kallastekool@gmail.com
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JUTA VAHI
KLASSIKALINE MASSAAŽ
HIINA TUI NA MASSAAŽ
REIKI RAVI
PEDIKÜÜR

TEISIPÄEVITI JA NELJAPÄEVITI
Kellaajad kokkuleppel.

Aadress:Lossi 3, Alatskivi
Info ja broneerimine:
Tel +372 522 9639
e-post: vahijuta@gmail.com
www.facebook.com/juta.vahi

AKNAD VÄLISUKSED
UKSED LÜKANDUKSED
Tartu: Turu 30
Avatud: E-R 9-17
turu30@glasaken.ee
tel: 7457 171
mob: 517 9242

Tartu: Anne 44
Avatud: E-R 9-17
tartu@glasaken.ee
tel: 7420 148
mob: 5819 1929

glasaken.ee

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185
Korstnapühkija Marko Mesi
puhastab Teie kodu korstnad
ja küttekolded.
Vajadusel küttekollete
remont ja puhastusluukide
vahetamine.

PeipsiääreTeataja
PeipsiääreTeataja
Tel 5805 0201

E-post: info@korstnapuhkimine.ee

Täname!

Meie siiras tänu kõigile inimestele, kes aitasid leida
Kalmer Reinu ja olid toeks Tema viimasel teekonnal.
Tänutundega lähedased.
6. november 2018
H. Rein

EELK ALATSKIVI KOGUDUSE TEATED

• Jumalateenistused Alatskivi kirikus toimuvad pühapäeviti
kell 12.30.
Annetusi ja kõikidel Alatskivi koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel on võimalik teha oma liikmeannetusi kirikus ja
ka EELK Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

EELK KODAVERE KOGUDUSE TEATED
• Jumalateenistused Kodavere Mihkli kirikus pühapäeviti kell 10.30.
Annetusi ja ja kõikidel Kodavere koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel on võimalik teha oma liikmeannetusi kirikus ja
ka EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

Font- Vladimir Script

Üks küünal kustus,
üks eluraamat sulgus ...

Vilma - Emmerentie Jürgenson
Mälestame kauaaegset head naabrit.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Kõdesi küla elanikud

Tunneme leinas kaasa ja aitame lähedase surma korral!
Korraldame nii kirstu kui ka krematooriumi matuseid.
Peipsiääre valla kodanikele soodustused!

Kõige odavam lahkunu ööpäevaringne transport kodust külmkambrisse,
Font- Vladimir Script
hind 45 eurot ja külmkamber 6 eurot ööpäev.

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
OKTOOBER / NOVEMBER 2018
JAAN RANNAMETS
HELJU KURS
SILVIA LEPIK
KALMER REIN
LEONHARD GROZNÕI

26.05.1956 – 17.10.2018
31.10.1940 – 26.10.2018
23.01.1934 – 27.10.2018
06.03.1970 – 28.10.2018
02.06.1949 – 14.11.2018

Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Matuse tervikpaketi korral 20% allahindlus. Järelmaksu võimalus.
Suur valik urne ja kirste, kirstud alates 95 eurost.
Surnu korrastus matusebüroos või ka näiteks soovi korral kohalikus
surnuaia kabelis.
Lisainfo: www.mortematus.ee
Kontakt: 5668 0680 (24h / 7)
Morte Matuseteenused – FIE Arne Zekker
Vitamiini 7,Tartu

Müüa
KESKKÜTTEGA
4-TOALINE KORTER
Alatskivi alevikus.
Korter asub 5. korrusel, heas
seisukorras ja majas on toimiv
KÜ. Lähedal asuvad kool,
lasteaed ja kauplus.
Lisainfo:
Tel (+372) 5626 4595;
(+372) 5665 0792
Hind kokkuleppel

Teie jõulupeolaua võib kaunistada ilus ja maitsev
Peipsimaal kasvatatud KÕRVITS.
Pakume tükina ja marineeritult purkides.
Tel 528 2112.
Müüa 2,6 ha PÕLLUMAAD Mehikoormas.
Hind kokkuleppel. Lisainfo Tel (+372) 5334 1663
Müüa ahiküttega 2-TOALINE KORTER Pala külas.
Korter 64m², juurde kuulub laudaboks. Hind kokkuleppel
Lisainfo Tel (+372) 5334 1663
OÜ ESTEST PR ostab METSA- ja PÕLLUMAAD.
Tel 504 5215, 514 5215, e-post: info@est-land.ee
Ostan LOOMASÕNNIKUT. Tel 502 8271

