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Kallaste linnas uuendati mänguväljakut
Hääletus algas 12. novembril kell 12.00 ja
lõppeb 2. detsembril kell 15.00, mille järel antakse kohe teada ka tulemused.
Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri
andmetel Peipsiääre vallas.
Iga hääletusel osalev isik saab hääletada ühe
idee poolt.
Hääletada saab:
• elektrooniliselt infosüsteemis Volis (https://
www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=13925),
kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või
mobiil-IDga.

Pidulik mänguväljaku avamine ja lindi läbilõikamine.
			
Fotod Gerly Soieva

11. novembril 2019 avati pidulikult Kallaste Sõpruse
mänguplats.

• Peipsiääre vallamajas aadressil Tartu mnt 4,
Alatskivi alevik tööpäeviti kell 08.00–16.00

Projekti eesmärgiks oli avalikuks kasutuseks mõeldud
Kallaste Sõpruse mänguplatsi parendamine, seda kasutajatele turvaliseks muutes ja ajakohastades. Projekti raames
vahetati välja amortiseerunud mänguväljaku atraktsioonid
ning asendati need uutega.
Projekti kogumaksumuseks oli 28 323,36 eurot, millest
toetuse suuruseks 22 658, 68 eurot ning valla omafinantseering 5664, 68 eurot.
Projekti rahastati Leaderi programmist.
Uuendustööde käigus paigaldati mänguplatsile näiteks
kummimultsist turvaaluskate, kiiged (rippkiik, beebikiik,
kaalukiik, kiikpink), mängusein, karussell ja mängulinnak.

TÄNUAVALDUS
Ka viimsel teekonnal me vajame abi, kuid tihti jääb
puudu jõust ja abikätest sel teekonnal viimsesse puhkepaika. Nii saigi soetatud Kodavere kalmistule kirstualus/
raam ratastel heade annetajate abiga.
Siinkohal tahaksingi siiralt tänada:
Aivo Kikkas, Taavi Pirk, Alo Vadi, Helle ja Allan Vunk, Ain
Laumets, Mirje ja Jüri Põld, Priit Kaljund, Urmas Treial,
Romet Villemson, Freddy Poklonski, Ülar Kuslap, Riivo
Kool ja üks anonüümne annetaja.
Katrin Piiri
Kodavere kalmistuvaht

Peipsiääre vallas
DETSEMBER 2019
P, 1. detsembril esimese advendi tähistamine:
kell 15.00 ansambli Triskele advendikontsert Alatskivi lossis
kell 16.00 advendiküünla süütamine Kallaste keskväljakul
kell 16.00 advendiküünla süütamine ja Koosa külateatri lühietendus
„Kuulujutt“ Koosa rahvamajas
kell 17.00 advendiküünla süütamine Vara kogukonnakeskuse ees
K, 4. detsembril kell 9.00 Koosa piirkonna väikeste lugejate hommik
Koosa raamatukogus
L, 7. detsembril kella 10.00-16.00 Alatskivi lossi jõuluturg
K, 11. detsembril kella 10.00-14.00 jõululaat Pala kultuurimajas
R, 13. detsembril kell 9.30-15.00 Pala noorte korraldatud jõulumaa
Pala kultuurimajas
R, 13. detsembril kell 16.00 eakate jõulupidu Kallaste noortekeskuses
R, 13. detsembril kell 18.45 talve alguse pidu Vara kogukonnakeskuses
E, 16. detsembril kell 8.00 advendihommik Kodavere pärimuskeskuse õues
rahvakalendri tähtpäevade ürituste sarja „Pääv ei õle pääväle veli“ raames
T, 17. detsembril kell 18.00 Alatskivi Kunstide Kooli jõulukontsert
Alatskivi lossis
N, 19. detsembril kell 13.00 eakate jõulupidu Koosa rahvamajas
N, 19. detsembril kell 13.30 Vara Kooli ja muusikaklasside õpilaste
jõulukontsert Vara kirikus
R, 20. detsembril kell 18.00 Alatskivi Kooli jõulukontsert Alatskivi kirikus
L, 21. detsembril kell 13.00 jõulupidu Kokora külakeskuses
L, 21. detsembril kell 20.00 aastalõpu retrodisko Kokora külakeskuses
P, 22. detsembril kell 12.00 jõululaat Kallaste noortekeskuses
R, 27. detsembril kell 13.00 aastalõpupidu Assikvere seltsimajas
L, 28. detsembril kell 19.00 aastalõpupidu „Hääd teed, 2019!“
Pala kultuurimajas
L, 28. detsembril kell 20.00 aastalõpupidu Alatskivi lossis
T, 31. detsembril kell 21.00 aastavahetuspidu „Tere tulemast, 2020!“
Ranna rahvamajas
Kalender täieneb jooksvalt:
www.peipsiaarekultuur.webs.com
Lisainfo: tel 525 0987
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LUMETÕRJE
PEIPSIÄÄRE
VALLAS
ALATSKIVI

Töid teostab: FIE Enn Lõhmus, Tel (+372) 506 1779

ALATSKIVI
ALATSKIVI
Töid teostab: Friendsland OÜ, Tel (+372) 523 8091

Alatskivi alevik, Alasoo, Kuningvere, Kõdesi, Nina, Peatskivi, Päiksi, Rootsiküla, Savastvere

Alatskivi
alevik,
Alasoo,
Haapsipea, Linaleo,
Passi, Ronisoo,
Torila, Kuningvere,
Tõruvere, Väljaküla Kõdesi, Nina,
Peatskivi,
Päiksi,
Rootsiküla,
ALATSKIVI
Töid teostab:
Friendsland OÜ, TelSavastvere
(+372) 523 8091 –
Kesklahe, Kokora, Lahe, Lahepera, Naelavere, Orgemäe, Padakõrve, Pusi, Tedreküla,
FIE
Enn
Lõhmus,
tel
506
1779
Riidma, Rupsi, Saburi, Savimetsa, Sudemäe, Toruküla, Virtsu
VÄLGI PIIRKOND
Töid teostab: Metsapoolt OÜ, Tel (+372) 515 9294
Haapsipea,
Linaleo,
Passi, Ronisoo, Torila, Tõruvere,
Töid teostab: Paul Riispere, Tel (+372) 521 5003
V AR A PII R KOND
Väljaküla – Friendsland OÜ, tel 523 8091
KOOSA P IIR K ON D

Töid teostab: Koosalaane OÜ, Tel (+372) 513 8927

Kesklahe,
Lahepera,
Naelavere,
A SSI KVE RE -N ÕVAKokora, Lahe,
Töid teostab:
Palmet OÜ, Tel
(+372) 5564 0485
Orgemäe,
Töid Pusi,
teostab: Riidma,
Mandlisalu OÜ,Rupsi,
Tel (+372)Saburi,
515 9294
PA LA-T AGUM AA Padakõrve,
Savimetsa,
Sudemäe,
Toruküla,
Virtsu
TöidTedreküla
teostab: AT Maagrupp
OÜ, Tel (+372)
521 7945–
S Ä ÄR I TSA- PUN I K VER
E
Friendsland
OÜ, tel Töid
523teostab:
8091
Kiriltrans OÜ, Tel (+372) 529 2594
P EI PSIÄ ÄR E
Töid teostab: Peipsiääre valla kommunaalteenistus,
Tel (+372) 5562 7116

K A LLAST E

VARA

Välgi piirkonnas – Metsapoolt OÜ, tel 515 9294
Vara piirkonnas – FIE Paul Riispere, tel 521 5003
Koosa piirkonnas – Koosalaane OÜ, tel 513 8927

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

PEIPSIÄÄRE
Peipsiääre piirkond – Kiriltrans OÜ, tel 529 2594

KALLASTE
Kallaste linn – kommunaalteenistus, tel 5562 7116

TÄHELEPANU ERATEEDE OMANIKUD!
Erateede omanikel palume arusaadavalt tähistada tee kulg ja/
või ohtlikud objektid (kivid, kännud, kraavid jms). Puude oksad,
mis võivad tekitada traktoritele vigastusi, tuleb eemaldada. Kui
nimetatud tingimused pole täidetud, jätab vallavalitsus endale
õiguse teid, millel esinevad eelpool mainitud takistused, mitte
lumest koristada.
Lumetõrjetööde tegija lepingujärgsete tööüleseannete hulka
ei kuulu majapidamiste juures asuvate hoovide ja platside
puhastamine.

VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse istung 29.10.2019
• Väljastati järgmised ehitusload: Kallaste linnas Sõpruse mänguväljaku kinnistule mänguväljaku rajamiseks, Kodavere külas
Puhke-Ranna kinnistul paariselamu osaliseks lammutamiseks,
Kodavere külas Puhke-Ranna kinnistul paarismaja püstitamiseks,
Kokanurga külas Kullamaa kinnistule puurkaevu rajamiseks, Vanaussaia külas Kauri kinnistule puurkaevu rajamiseks, Vanaussaia
külas Lassi kinnistule puurkaevu rajamiseks, Sookalduse külas
Lauka kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Väljastati kasutusluba Vara külas Mõisaaida kinnistul mõisaaida
kasutusele võtmiseks.
• Kooskõlastati Ranna külas Radase kinnistule, Vanaussaia külas
Ingeaia kinnistule ja Koosa külas Kingumäe kinnistule rajatavate
puurkaevude asukohad.
• Alustati Peipsiääre vallas ehitiste peremehetuks tunnistamise
menetlus eesmärgiga võtta arvele peremehetute ehitistena alljärgnevad ehitised ja rajatised: abihoone Alajõe külas (Kaldaäärse
86101:003:0042 kinnistu kõrval) ja elamu Sookalduse külas
(Sookana 86101:007:0169 kinnistu kõrval).
• Nõustuti Praaga külas asuva Laine katastriüksuse jagamisega
ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste kohaaadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Tõruvere külas asuva Vahtra katastriüksuse jagamisega
ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
•Määrati Alasoo külas Pedakamäe kinnistu juurde erastatava
maaüksuse koha-aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald Alasoo küla Kiviaia ning sihtotstarbeks 100% maatulundusmaa.
Nõustuti Alasoo külas Kiviaia maaüksuse erastamisega.
• Määrati Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Haapsipea külas
asuva Peipsiääre vallale kuuluva abihoone teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 0,36 ha ja koha-aadressiks Tartu maakond
Peipsiääre vald Haapsipea küla Varsa, sihtotstarbeks elamumaa.
• Määrati Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Virtsu külas asuvate Peipsiääre vallale kuuluvate elamu ja abihoone teenindamiseks
vajaliku maa suuruseks 1,57 ha, koha-aadressiks Tartu maakond
Peipsiääre vald Virtsu küla Juhkami, sihtotstarbeks elamumaa.
• Rahuldati kaks taotlust Kadrina ja Nõva külas asuvate kinnistute
osas korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta tähtajaga kuni 30.09.2021
• Rahuldati taotlus Kolkja alevikus Sadama 11 kinnistul jäätmete
kogumismahuti tühjendussageduse kohta vähemalt 1 kord 12
nädala jooksul kuna biojäätmete kompostimine on jäätmetekkekohas nõuetekohaselt tagatud.
• Kahel korral määrati erakorralist ühekordset sotsiaaltoetust,
ühel korral lõpetati hooldus, kahel korral jäeti sotsiaaltoetuse
taotlus rahuldamata.
• Otsustati sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimine.
• Kinnitati Kallaste linnas asuva 2/3 „Võidu 38/Õnne 2“ kinnistu
võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise
tulemused.

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS VÕÕRANDAB
AVALIKUL KIRJALIKUL ENAMPAKKUMISEL:

2. Undi külas asuva Nirgi kinnistu, registriosa nr 14406550, katastritunnus 58701:001:0387, suurus 0,04 ha. Maa sihtotstarve elamumaa.
Alghind 7000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot.
3. Pala külas asuva Väike-Sepa kinnistu, registriosa nr 2750935,
katastritunnus 57602:002:0225, suurus 4656 m2. Maa sihtotstarve
elamumaa. Alghind 2000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha
200 eurot.

TEATAJA

Väljaandja: Peipsiääre
Vallavalitsus, Tartu mnt 4,
60201 Alatskivi, Peipsiääre
vald, Tartumaa

Toimetaja: Viktoria Arro,
Peipsiääre valla infospetsialist,
viktoria.arro@peipsivald.ee,
Tel (+372) 523 8740

Trükk ja kujundus:
OÜ Vali Press, Pajusi mnt 22

NB! Alates 01.12.2019
toimetab Peipsiääre Teatajat
Gerly Soieva,
gerly.soieva@peipsivald.ee
Tel (+372) 523 8740

JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE
TEATAJA ILMUB
DETSEMBRIS 2019

Peipsiääre Teatajas ilmuvate artiklite sisulise õigsuse ning keelelise
korrektsuse eest vastutab vaid artikli või teate autor.
Kõik toimetusele kasutada antud materjalid tagastatakse andja soovil.

Vallavalitsuse istung 12.11.2019

• Väljastati järgmised ehitusload: Põdra küla Põhjalauda kinnistul
päikeseelektrijaama rajamiseks, Torila külas Torila haigla kinnistule puurkaevu rajamiseks, Tähemaa külas Kraavi kinnistule
puurkaevu rajamiseks, Ätte külas Tasa kinnistule puurkaevu rajamiseks, Matjama külas Päeva kinnistule puurkaevu rajamiseks.
• Kooskõlastati Kauda külas Mäeotsa kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
• Väljastati kasutusluba Kallaste linnas Sõpruse mänguväljaku
kasutusele võtmiseks ja Vara külas Vara- Varamõisa vee- ja kanalisatsioonitorustiku kasutusele võtmiseks.
• Nõustuti Kodavere külas asuva Vaarika katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Muudeti Nina külas asuva Niidu katastriüksuse senist kohaaadressi ning määrati uueks koha- aadressiks Ranna tee 29, Nina
küla, Peipsiääre vald, Tartumaa.
• Kinnitati lihtmenetlusega riigihanke „Sõiduauto kasutusrendile
võtmine“ tulemused.
• Anti Peipsiääre vallale kuuluv Puhkeala kinnistu, asukohaga
Tartu maakond Peipsiääre vald Alatskivi alevik, tasuta kasutusse
valla poolt asutatud sihtasutusele Peipsiveere Hooldusravikeskus
tähtajaga 50 aastat maaküttetorustiku paigaldamiseks.
• Otsustati tugiisikuteenuse määramine ja teenuse osutamise eest
maksmine.
• Nõustuti OÜ-le Vara Saeveski väljastatud õhusaasteloa muutmisega Tartumaal Peipsiääre vallas Vara külas.
• Rahuldati taotlus Sipelga külas Märtsi kinnistu osas korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta tähtajaga kuni
30.09.2021.
• Rahuldati taotlus Vea külas Mäe kinnistu osas korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kohta tähtajaga kuni 30.09.2021.
• Rahuldati taotlus Valentina kinnistu osas Piibumäe külas korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta
tähtajaga kuni 30.09.2021.
• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 19.12.2018 korraldusega
nr 630 „Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste ja üldharidusasutuste struktuuri kinnitamine“ kinnitatud Vara Lasteaed
Õnnetriinu struktuuri.
• Vaadati läbi laekunud avaldused.
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem

AMETLIKUD TEATED

1. Nina külas asuva Karja tn 4 kinnistu, registriosa nr 14895750,
katastritunnus 58601:001:0383, suurus 4334 m². Maa sihtotstarve
elamumaa. Alghind 10 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha
1000 eurot.

PEIPSIÄÄRE

• Eraldati Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve reservfondist 5000
eurot Kolkja raamatukogu mööbli soetamiseks.
• Nõustuti reaalservituudi seadmisega Peipsiääre vallas, Kauda
külas, Väikekoka kinnistu kasuks seoses tehnorajatise (septik ja
imbtunnel) kasutamise ja korrashoiuga.
• Kinnitati Kolkja Lasteaed-Põhikooli hoolekogu koosseis
2019/2020 õppeaastaks.

4. Koosa külas Elulõnga kinnistul asuva 1-toalise korteriomandi
(31,5m2), registriosa nr 3319704, katastritunnus 86102:001:0165.
Alghind 7000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot
5. Pala külas asuva Pärnaõie kinnistu, registriosa nr 2678535, katastritunnus 57602:002:0219, suurus 3236 m². Maa sihtotstarve
üldkasutatav maa. Alghind 2000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 200 eurot
6. Punikvere külas Lepa kinnistu, registriosa nr 2940235, katastritunnus 57601:002:0205, suurus 2,39 ha. Maa sihtotstarve tootmismaa.
Alghind 7000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot
7. Assikvere külas Vahtramäe kinnistu, registriosa nr 2758535,
katastritunnus 57602:001:0118, suurus 5896 m2. Maa sihtotstarve
elamumaa. Alghind 3000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha
300 eurot

8. Särgla külas asuva Jõenurga kinnistu, registriosa nr 13152750,
katastritunnus 58601:001:0391, suurus 3381 m2. Maa sihtotstarve
elamumaa. Alghind 30 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha
3000 eurot.

9. Kargaja külas asuva Viira kinnistu, registriosa nr 14583250, katastritunnus 58601:001:0385, suurus 10 525 m2. Maa sihtotstarve
elamumaa. Alghind 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha
300 eurot.

10. Põldmaa külas asuva Uue-Lombi“ kinnistu, registriosa nr 4845904,
katastritunnus 86101:001:0080, suurus 12 406 m2. Maa sihtotstarve
elamumaa. Alghind 25 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha
2500 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. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud
tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre
Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre
vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Karja” , „Nirgi”, „VäikeSepa“, „Elulõnga“ , „Pärnaõie“, „Lepa“, „Vahtramäe“, „Jõenurga“ või
„Viira“ või „Uue-Lombi“.
Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 13. detsember 2019 kell 10.
Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15. 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.
Pakkujal on kohustus tutvuda müüdava varaga.
Info: Peeter Kiuru, tel 5393 2566
Kalmar Raudsepp, tel 515 4875
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Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli õpilasesindus
koostas projekti „Ei külmeta!“
Juhan Liivi nim Alatskivi
kooli õpilasesindus koostas
projekti „Ei külmeta!“ Tartumaa Noortefondile juba
septembrikuus. Projektiga
taotlesid noored rahastust
lastekoori rahvarõivaste
täiustamiseks suurrättidega. Noored soovivad ise

kangastelgedel kududa
suurrätid, noori toetavad
selles projektis Alatskivi
Maanaiste Seltsi liikmed,
kooli käsitööõpetaja Illi
Teras, direktor Helen Paju
ja huvijuht Grete Hantson.
1. novembril teatas Tartumaa Noortefond, Tartu-

maa Arendusselts, Tartu
Ärinõuandla ja Tartumaa
Noorsootöötajate Ühendus,
et projektifondi hindamiskomisjon määras esitatud
projektile toetuse taotletud
täismahus, 1000 eurot. Kodavere kultuuripärandiga
tegelemine ja toidu, kirjan-

duse, käsitöö ning Kodavere
kolme kultuuri tutvustamine on kooli õppekava
prioriteet. On hea meel, et
õpilasesindus toetab oma
tegemistes kooli eesmärke.
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Autoromudele tullakse tasuta järele

Aias, metsatukas, linnatänaval kasutult seisev autoromu
Huvijuht
ei riku mitte vaid vaatepilti, aga on ohtlik ka keskkonnale.
GRETE HANTSON20.11.2019
Oma vanale autole saab kinkida uue elu, andes ta sinna, kust
tollest tehakse midagi uut. 18. novembrist kuni 2. detsembrini viivad Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski AS
autoromud üle Eesti tasuta ära.
Lisainfot saab Eesti Autolammutuste Liidu telefonilt 518
8213 või Kuusakoski tasuta lühinumbrilt 13660.
Keskkonnaministeerium paneb autoomanikele südamele,
PRAKTILINE TURUNDUSE KOOLITUSPROGRAMM
et inimesed oma romusõidukiga tegeleksid ning annaksid
8.-22. jaanuar 2020
selle õigesse kohta käitlemiseks.
Tartu Ärinõuandla kutsub koolitusele osalema turismivaldkonnas tegutsevate ettevõtete esindajaid (kuni 9
Kindlasti ei tohi autoromu omaalgatuslikult lammutada
töötajat)
või anda seda üle n-ö. suvalisele inimesele. Autoromu millelt
Kuupäevad ja teemad:
ei ole eemaldatud ohtlikke osi, liigitatakse ohtlike jäätmete
8. jaanuar - Praktiline sotsiaalmeedia töötuba, sh Facebook, Instagram, pildipangad, linkamine, häshtäägid
hulka. Maha kallatud või põletatud mootoriõli võib põhjus15. jaanuar - Google Adwords ja Google Analytics töötuba, sh Keywordsid, Google Analytics, Behaviour Flow
tada ohtu nii keskkonnale kui tervisele. Umbes 6 kuni 12
22. Jaanuar - Kodulehe analüüs töötuba, sh SEO, Sitespeed, Google WebMaster tools, sitemapd, CMS
liitrit vedelikke (v.a. kütus) eemaldatakse autoromust selle
Toimumisajad: kl. 09.00 - 16.00 (sh lõuna- ja sirutuspausid)
Toimumiskoht: Tartu maakonnas (selgumisel)
käitlemise ajal. Lisaks põhjustavad pliiakude mittenõuetele
vastav käitlemine ning plastiku põletamine tõsist muret.
Koolitusel on 15 kohta, et koolitaja jõuaks igaühega personaalselt tegeleda.
MTÜ Autolammutuste Liit pöörab omalt poolt tähelepanu
Osaleja võtab kindlasti kaasa oma arvuti ja eraldi hiire!
veel sellele, et romud hõivavad ära paljud parkimiskohad,
mistõttu jääb näiteks lumekoristus poolikuks või ei saa iniKogemusi, õpetusi ja teadmisi jagab Marko Medar - Manimal OÜ
mesed oma kasutuses olevaid autosid parkida.
Registreerimine avatud kuni 18. detsember või kuniks kohti jätkub!
Lähem info ja registreerumine Tartu Ärinõuandla kodulehel või Facebook’is.
Veel paneb liit südamele, et pahatihti autode kinkimisel/
Kogu koolitusprogrammi tasu: 75€ osaleja kohta (koolituse tegelik hind osaleja kohta 300€).
müümisel hangeldajatele, kes lubavad registris asjad korda ajada, jääb tegelikkuses sõiduk ikkagi endise omaniku
Kontakt: Elo Mets, elo@arinouandla.ee, tel 511 3932
nimele. Sellisel juhul vastutab too ka kõiksugu trahvide ja
muu sellise eest.
Eelmisel aastal viidi romukampaania ajal ära umbes 250
autoromu.

AMETLIKUD TEATED

PEREMEHETU EHITISE HÕIVAMISE TEADE

kodumaja Varnjas

Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi
Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine” punkti 9 alusel.

ootab gruppe külla taretuurile, et tutvuda
kohaliku eluoluga ja juua samovarist
ivantšaid, mille kõrvale mekkida isetehtud
keedusuhkrut.
Hubases vanausuliste elamus on hea veeta
põnev teistmoodi tööpäev, seminar, sünnipäev või saunaõhtu.

Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetute
ehitistena abihoone Alajõe külas (Kaldaäärse kinnistu, kat. tunnus
86101:003:0042, kõrval) ja elamu Sookalduse külas (Sookana
kinnistu, kat. tunnus 86101:007:0169, kõrval).
Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed 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.

Uuri lisa: info@mesitare.ee www.mesitare.ee

HUVIHARIDUSES JA -TEGEVUSES OSALEMISE TOETUS
NOORTELE VANUSES 7-19 AASTAT
Toetus eraldatakse valla eelarvesse riigi eelarvest eraldatud huvihariduse
ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena eraldatud vahenditest. Toetust
eraldatakse olemasolevate vahendite jätkumiseni.
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Taotluse esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt 31.
detsember (perioodil jaanuarist- detsembrini osutatud teenuste eest).
Alla 18-aastase lapse puhul tema seaduslik esindaja ja üle 18-aastase taotleja puhul noor ise esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse. Taotlusele
lisatakse tehtud kulude aluseks olevad dokumendid ja maksmist tõendavad
dokumendid või nende koopiad.
Toetuse sihtgrupp:
Peipsiääre vallas rahvastikuregistri andmetel elavad ja/või Peipsiääre valla
üldharidusasutustes õppivad noored vanuses 7–19 aastat, nende seaduslikud esindajad, kellest vähemalt üks on rahvastikuregistri andmetel
Peipsiääre valla elanikud toetuse taotlemise kalendriaasta seisuga.
Toetus eraldatakse nimetatud sihtrühmale järgmiste kulude katteks:
1) Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud Peipsiääre vallale mittekuuluvate munitsipaalhuvikoolide või erahuvikoolide (edaspidi koos huvikool)
õppetasu esitatud kuludokumendi alusel;
2) huvitegevuses osalemise osalustasu esitatud kuludokumendi alusel;
3) huvitegevuses osalemiseks vajalik transpordikulu esitatud bussipiletite
või kütusekuluarvete ja sõidupäeviku alusel.
4) huvitegevuses osalemiseks vahendite soetamine, kui see on põhjendatud
ja on otseselt seotud huvitegevusega;
5) laagrites, võistlustel, konkurssidel, treeningkogunemistel jms osalemine,
kui see on põhjendatud ja on otseselt seotud huvitegevusega;
6) toetust ei eraldata Peipsiääre valla hallatavate asutuste ja huvikoolide
huviringides osalustasu kompenseerimiseks.
Toetuse taotluse vorm on leitav valla kodulehel
www.peipsivald.ee/huvitegevus

4

PEIPSIÄÄRE TEATAJA•nr 10• November 2019

Sibulatee sai kümneseks ja raiuti nii
laulu kui punase raamatu sisse

Kümme aastat tagasi
otsustas üks tore kamp
Kesk-Peipsimaa turismiettevõtjaid koos piirkonda
tutvustama hakata. Seati
üheskoos fookus paika,
leiti nimi ning hakati tegutsema. Tänaseks on
Sibulatee toimetamas nii
ettevõtjate võrgustikuna
kui turismi sihtkohana,
mida teavad hästi nii eestlased kui külalised Lätist,
Soomest ja näpuotsaga
ka Venemaalt ning Saksamaalt.
MTÜ Sibulatee toimib
pakkudes igapäevast tuge
võrgustikku kuuluvatele
ettevõtjatele, neid utsitades, koos tooteid välja mõeldes ja piirkonda
turundades. Kuid veelgi
suurem eesmärk on julgustada meie piirkonna
aktiivseid inimesi alustama oma ettevõttega. Kui sa
tunned, et soovid arutada
oma tekkinud ideid, soovid infot toetusvõimaluste
kohta või tahad lihsalt
oma ettevõtte/toodete/
teenustega kuuluda Sibulatee võrgustikku, siis võta
meiega kindlasti ühendust. Koos on palju äge-

dam toimetada kui üksi
nokitseda.
Sibulatee juubelisünnipäevale Alatskivi lossi olid
kokku tulnud nii võrgustiku liikmed kui meie suuremad fännid ja toetajad.
Pidasime kõnesid, tantsisime Kõkaru bändi järgi
ning muidugi oli maitsvate
toitudega laua katnud
Alatskivi lossi restoran,
ka teised sibulateelised
oli lauale head-paremat
toonud.
Sünnipäeval andsime
üle kaks auhinda. Oma parima sibulapirukameistri
märgise sai kätte Natalja
Rästas. Lisaks andsime
välja sibulateeliste poolt
märgise „Pilkupüüdvaim
sibulamüüja 2019“, mis
läks Kasepääl asuva igal
aastal tõelist silmailu pakkuvale Nikolai ja Vera Djukovi sibulaväljapanekule.
Peipsiääre vald andis üle
Liis Lainemäele ka valla
vapitaldriku. Aitäh selle
eest ja sujuvat koostööd
Sibulateele ja vallale!
Õhtu suurima üllatuse
valmistasid sibulateelised
ise, kes olid kokku pannud
pika laulu, kus Sibulatee
eestvedaja Liis mööda
piirkonda ringi reisib ja
erinevaid kohti külastab. Ehk mis laulu sisse
on pandud, ei see enam
sealt välja saa. Laulu võib
vaatama minna Sibulatee näoraamatu kontole.
Lisaks on Sibulatee kümne
aasta ajalugu talletatud

Foto Ahto Sooaru

ligi kümne sentimeetri
paksusesse punasesse
raamatusse.
Järgmisel aastal ootavad ees juba mitmed
traditsioonilised sündmused: alates Kolkja Kelgust
kuni lõpetades Sibulatee puhvetite päevaga.
Augustikuus aga etendub Kolkja külas Tartu
Uue Teatri poolt etendus
„Serafima+Bogdan“, mille ettevalmistamisse ka
Sibulatee liikmed panustamas on. Koos Voronja
galerii ja Vahur Afanasjeviga oleme juba asu-

nud Tartu2024 Kultuuripealinna raames Peipsi
Kunstitee projekti ette
valmistamist.
Tegutsemislusti meil
jagub, sest kambas on 26
piirkonna ettevõtet ja kamaluga toredaid inimesi.
Kui tunned, et ka Sind
kõnetab, võta kontakti.
Sibulatee toimetamisi
vaata ikka kodulehelt sibulatee.ee või Sibulatee
näoraamatust ja Instagramist.
Põnevate kohtumisteni!

Peipsimaa vanausuliste retseptid
jõuavad kalendrisse

Taas avaneb võimalus Peipsimaa toidugurmaanidel ja
hobikokkadel soetada Peipsimaa retseptidega 2020. aasta
seinakalendreid. Sel korral iseloomustab igat kalendrikuud
vanausuliste toitude retseptid. Kõik kalendris kasutavad
retseptid ning õpetused on eesti, vene ning inglise keeles,
et ka meie naabrid saaksid nautida vanausuliste maitseelamusi. Samuti on iga retsepti juures võrratult isuäratav pilt.
Retseptid kalendri tarbeks on kokku kogutud Varnja Perekonna Seltsi poolt.
Peipsiäärne kultuur on olnud Eestis üks ajaloolisemaid
ning selle kujunemisele on suuresti kaasa aidanud vanausulised oma kombestike, traditsioonide ja toidukultuuriga. Niisama rikkalik, kui on vanausuliste ajalugu, on ka vanausuliste
toidulaud, mida iseloomustavad kalatoidud, kuid ei puudu
ka liha ja juurviljad. Rohke sibula kasutamine ja erinevate
metsaandide kasutus on Peipsi ääres omane.
Retseptid kalendris varieeruvad hooajalisuse järgi ja tänu
sellele on meil võimalus saada osa vanausuliste traditsioonidest. Näiteks nautida kalapallidega suppi, mille kõrvale
sobib plaadipirukas sibulaga või tähistada lihavõtteid küpsetades imelise pasha. Raguu kõrvale saab valida igasugu
värvilist kraami – just seda, mida parasjagu leidub põllult või
sahvririiulitelt. Just neid vanausuliste retsepte leiab 2020.
Peipsimaa kalendrist.
Hinnad:
Kalendri hind eeltellimisel kuni 30.11.2019 on 8 €/tk.
Alates 01.12.2019 on kalendri hind 10 €/tk
Tellides vähemalt 10 kalendrit on ühe kalendri hind 8 €/tk.
Kalendrite esmane postitamine toimub 05.12.2019.
Järgnevad postitamised toimuvad kord nädalas vastavalt
tellimustele.

Kalendreid saab tellida järgmise lingi kaudu:
https://forms.gle/sNVCV7MgpEYUBePP9
MTÜ Peipsimaa Turism

LIIS LAINEMÄE

Kutsun endale seltsilisi
jõuluaega alustama
1. detsembril kell 12 – 13.30
Tubina muuseumi kammersaalis
Alatskivi lossi 2. korrusel!

Paneme kuusele ehted külge ning seejärel
tuletame laulikust meelde jõulu- ja talveviise.
Pärast võib minuga Alatskivi kalmistule
Tubinatele, Liividele, Laksi Tõnisele ja teistele
meie kandi vägevatele küünlaid süütama tulla.
Margit Kilter
Tubina muuseumi giid-pedagoog
Tel 5354 1436
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Vara põhikool – kiusamisvaba kool
Vara põhikool liitus 2017.
aastal Kiusamisvaba Kooli
programmiga (KiVa). Liisk
langes KiVa programmile,
sest meie koolis oli kiusamine muutumas igapäevaseks
osaks. Leiame, et lisaks kiusamisele oli ja on vaja arendada meie õpilaste sotsiaalseid oskusi. KiVa pakub n-ö
süsteemse terviklahenduse:
tunnid preventsiooniks, KiVa
tiimi kõnelused juhtumitele
reageerimiseks, vanemate
kaasatus, millele lisandub
erapooletu monitoorimine
iga-aastase küsitluse näol.
See terviklik ja väljatöötatud
ning materjalidega toetatud
lahendus sobib väga hästi väikesele koolile, kellel puudub

ressurss midagi sarnast oma
jõududega luua. Oli vaja muutust, sest need lahendused
ja metoodikad, mida varem
kasutasime, enam ei aidanud.
Algus oli keeruline. Esimesel aastal tundus, et olukord läheb hullemaks. Seda
põhjustas teadmatus, mida
täpselt KiVa programm endaga kaasa toob. Samas oli
mure väikse koolina, kui palju
nõuab programmi rakendamine õpetajatelt lisaaega
ja pingutust. Eriti raske oli
siis, kui tundsin, et kõik ei
ole ühes paadis. Oli vaja teha
põhjalikku selgitustööd.
Kuid alustades 3. aastat
KiVa koolina, on igapäeva
koolielu muutunud rahuli-

kumaks. Murede korral õpetajad, lapsevanemad kui ka
õpilased teavad, kuidas käituda ning edasi tegutseda. See
sunnib inimesi üksteisega
rohkem suhtlema. Läbi KiVa
tundide on klass kui ühtne
perekond, kus püütakse kõigiga arvestada. Kõige mõjusam on see, et ei keskenduta
süüdlase otsimisele, vaid
püütakse rohkem olukorda
parandada ja muuta. KiVa`st
on saanud meie koolipere
lahutamatu osa.
See aasta ühendasime
KiVa ja Digi. Toimus meeleolukas nädal erinevate tegevustega.
MERLI KATSAN

Vara põhikooli KiVa tiimijuht

Tuletants. 				

Korrapidamine vahetunnis.
Foto Merli Katsan

SA Innove rahastatud projekti „Ettevõtlusõppe ja
ettevõtlikkuse arendamine
Juhan Liivi nim Alatskivi
Koolis“ raames on toimunud alates aprillist 2019.
a mitmeid tegevusi, mis on
aidanud tõsta noorte teadlikkust ettevõtlusõppest
ja arendada ettevõtlikku
hoiakut. Projekti periood
on 01.04.2019–30.09.2020
ja seal osalevad Juhan Liivi
min Alatskivi kooli 8. ja 9.
klassi õpilased.
OÜ Kroonipuu külastamine mais 2019. 				

võtte kohta võimalikult palju
teada saama. Hiljem arutati
tunnis õppekäigus kogetut
ja hinnati iseseisvat tööd.
Õppekäigud andsid noortele
mõtteid, milliseid oskusi ja
teadmisi on vaja ning milliseid isikuomadusi ühes või
teises kohas väärtustatakse. Mõned õpilasete mõtted
Kroonipuu OÜ külastuse kohta: „ Ettevõte esindaja oli tore
ja asjalik. Mulle meeldis hea
puidu lõhn. Arvasin, et see on
üks igav koht, aga arvasin valesti. Saime teada palju uut ja
huvitavat, alates erinevatest
puuliikidest, kuni toodeteni,
mida sealt välimaale eksporditakse. Ettevõttes tehakse ka
luudasid, mida müüakse välismaale Halloweeni pidustuste
tarvis.“ või Mesi Tare OÜ kohta:“ Perenaine oli väga tore
ja pakkus meile vanausuliste
traditsioonilist keedusuhkrut. Oli huvitav teada saada,
miks nad üldse ettevõtlusega
alustasid. Kuulasime ettevõtte
arendustest ja plaanidest.
Peale majutuse pakkumise
korraldab perekond Mesi ka
üritusi.“
Juunikuus osalesid noored
õpitoas „Baltisaksa mõisakultuuri tutvustamine ja lossi

majandamine tänapäeval“.
Õpituba toimus Alatskivi
lossis ja korraldajateks olid
Eve Sild ja Laura LillepaluScott. Tegevuse käigus anti
ülevaade, kuidas majandati
mõisa ca 150 aastat tagasi
ja võrreldi seda tänapäevase
ettevõtlusega. Meeskonnatöö käigus arutleti, millised
võiksid olla tänapäevased
tegevused Alatskivi lossis.
Valiti välja mõned ideed, mis
kujundati konkreetseteks
teenusteks. Neid analüüsiti
tulususe ja turunduse seisukohast. Tagasisides õppepäevast tõid noored välja
arvamuse, et tänapäeval on
lossi majandamine lihtsam.
Saab hakkama vähemate inimestega ja lihtsustab elektri
olemasolu. Alatskivi lossi
tänapäevaste tegevustena pakuti välja põnevaid sõjamänge
lossivaremetes, kummituslugusid koos ööbimisega lossis.
Õpitoast arvati, et oli huvitav
ja arendav. Noortele meeldis,
et oli võimalik pakkuda oma
ideid ja avaldada arvamust
teemadel, millele varem ei
olnud mõelnud.
10 .septembril 2019 toimus Alatskivi Lossis Victory Trainings OÜ korralda-

Foto Kati Kirikal

Sügis Pala koolis

Ettevõtlikkuse programm aitab noortes
teadvustada enesejuhtimise võimalusi

16. aprillil 2019 toimus
esimese tegevusena JA Eesti
ettevõtlusõppe programmi
„Minifirmade ja õpilasfirmade“ tutvustus ning ettevõtlusmäng „Raha liigub“. Osalejad
said teadmisi minifirmade
ja õpilasfirmade loomisest
ja tegevusest. Mängu „Raha
liigub“ juhendasid kaks JA
Eesti spetsialisti. Mängu käigus õpiti mõistma, milleks on
vaja maksta makse, kuidas kujunevad omahind, müügihind
ning kasum. Õpiti tundma
majandussektorite vastastikust toimet ning tähtsust
ühiskonnas ja mitmeid teisi
olulisi majandus- ja ettevõtluspõhimõtteid.
13. ja 16. mail 2019 toimusid õppekäigud Peipsiääre
valla ettevõtetesse. Noored
tutvusid lähemalt kohaliku
piirkonna ettevõtetega ja
ettevõtjatega. Külastati järgmisi ettevõtteid: OÜ Kallaste
Kalur, Turgi käsitöötalu, Kroonipuu OÜ, Nina majad, Mesi
Tare OÜ. Õpilased said infot
erinevate ettevõtlusvaldkondade kohta. Tutvuti erinevate
ametite ja töökeskkondadega.
Külastuse ajal täitsid õpilased
õppekäigu lehed, kus nad
pidid ühe külastatava ette-
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Foto Piret Kaur

tud õpituba „Sissejuhatus
ettevõtlusõppesse ja inspiratsioonitund“ koolitajaks
Harald Lepisk. See oli ideede
genereerimise ja arendamise
töötuba, mille käigus noored
moodustasid ideede ümber
meeskonnad ja töötasid välja
ideede kontseptsioonid.
Oktoobris käisid 8. ja 9.
klassi õpilased Tartus Ettevõtluskülas, kus koolitusmängud
toimusid tehislinnakus. Seal
olid esindatud erinevad ettevõtted ja riigiasutused. Mängu
käigus õpiti nägema ja looma
seoseid kodanike, majanduse
ja ühiskonna toimumises.
Mängu eesmärgiks oli luua
ettevõtluspädevust arendav
keskkond. Teadmisi saadi
raha ringlusest ja maksudest.
Osalejad said tunda, kuidas on
olla ettevõtte juht või töötaja.
Käsitleti ka iseenda tugevate
külgede leidmist ja nende
kasutamist. Samal päeval oli
võimalus Spark Makerlabi
meisterdamise töötubades
arendada oma loovust ja taiplikust. 8. klassi õpilased meisterdasid jootmise tehnikat
kasutades laternaid ja 9. klassi õpilased viisid läbi Rube
Goldbergi ahelreaktsiooni.

17.-18. oktoobril osalesid Berit Norring, Viktoria
Kivirand, Meribel Tarto ja Eliise Värk Käärikul toimunud
mängujuhtide koolitusel, kus õpiti, kuidas olla motiveeriv
mängujuht, tutvuti ka teiste koolide kogemustega. Õpitubadest olid põnevamad žongleerimine, tänavatennis ning
ohutu rattaraja konstrueerimine. Lõbusalt ja loogikat
proovile pannes läbiti ka maastikumäng.
19. oktoobril esindas Eha Merin Nõmm Tartumaad
4. klasside ettelugemisvõistlusel Tallinnas.
Koolivaheajal imetlesid õpetajad Eestimaa looduse
mitmekesisust Tallinna loodusmuuseumis ning läbisid
meeldejääva ning nostalgiarohke tuuri ajaloomuuseumis.
31. oktoobril korraldas õpilasesindus 5.–9. klasside
kooliöö. Õhtu esimene osa oli karneval, mis koosnes kostüümide tutvustusest, novembriteemalisest kahootist,
klasside esinemistest ja meeskonnatöö võistlusest. Lisaks
toimus kogukondlik öömatk ning pärast matka jätkus
öö 5.–9. klassidele koolimajas. Viimaseks ülesandeks oli
koos klassiga mõistatuste lahendamine, et jõuda lähemale
peidetud õpilasesinduse presidendile. Sel aastal juba kolmandat korda toimuvast kogukondlikust öömatkast võttis
osa 100 inimest. Matkajuht Mati Sepp rääkis metsarajal
sellest, kuidas loomad talveks valmistuvad, oli üllatus- ja
teejomispunkt. Matka lõpetas tuleteater Zerkala etteaste,
mis pani isegi väsinud matkalised kaasa elama. Matk lõppes koolimajas, kus meie tublid kokad olid valmistanud
maitsva õhtueine, mida nautides vahetati elavalt muljeid
matkast ja selle lõpetanud tuleteatri etteastest.
5. novembril osalesid Britten Berg, Kertrud Kittask, Heleen Marii Märtinson ja Kenneth Paju Tartu linna ja maakonna 5. klasside võistlusel "Sõnasõda". Eelvoorust pääseti
edasi finaali, mis toimus juba 7. novembril. Kokkuvõttes
saavutati tubli 4. koht. Aitäh õpetaja Marve Juursalule.
8. novembril sai kogu koolipere nautida väikeste mardisantide etteasteid, kes omandavad tarkusi veel lasteaias.
8. novembril oli 9. ja 6. klassis külalisõpetajaks vilistlane Kadi Otsa.
12. novembril toimus õpilastele e-õppe päev, õpetajad
aga külastasid DigiKiirendi koolituse raames Gustav Adolfi
gümnaasiumi, kus osaleti ka IT-alastes minitundides.
Koostöös Kodavere pärimuskeskusega toimus
13. novembril 1.–4. klassidele mardi- ja kadripäeva pidu.
Algul meisterdasid lapsed endale mardi- või kadrimaski
ning hiljem riietasid end kas mardiks või kadriks. Peol
mängiti läbi, kuidas käidi vanade kommete kohaselt peres
ja kuidas pere vastu sante võttis. Lisaks lauldi ja mängiti. Igast klassist valiti kõige mardilikum Mart ja kõige
kadrilikum Kadri.
GRETE-STINA HAARISTO

Anna Haava nim Pala kooli direktor

Ettevõtlikkuse arendamise tegevused jätkuvad
ja novembris külastavad
noored Tartumaa ettevõtteid. Täname koolitajaid ja
ettevõtjaid, kes on olnud
meile toeks ettevõtlikuks
saamise teel.
Projekt on rahastatud
ESF taotlusvoorust „Kooli-

de, kogukonna ja ettevõtjate
koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks
muutmiseks”.
PIRET KAUR

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli
ettevõtlikkuse arendamise
projektijuht
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Sügis Lümati raamatukogus
23. oktoobril toimus raamatukogus luulepäev „Kodukandi kogutud luule”, kus
Elle Pintson tutvustas enda
kokku pandud ja kogutud
luulekogu „Mõtted, mis mõlkunud meeles”. Luulekogus
on valdav osa tema enda
luulet aga ka paljude teiste
kohalike inimeste loodud
luuletusi. Raamatukogus
loeti ühiselt luuletusi, igaüks oma.
6. novembril käis meil
külas Berit Petolai oma luulekoguga „Meoma ümisevad
tuuled.” Oli väga meeleolukas ja tore luulepäev Beriti

DETSEMBRIKUU TEGEVUSED
RAAMATUKOGUDES
NÄITUSED/VÄLJAPANEKUD

Elle Pintson raamatust kõnelemas.

ja tema kaunite luuletuste
seltsis.

01.12-31.12

Ene Valperi maalinäitus „Vanad mälestused”

Välgi
raamatukogu

01.12-31.12

„Rahvakalendri tähtpäevi detsembris”

Välgi
raamatukogu

Koosa
raamatukogu

Rahvakalendri tähtpäevad novembris
Ene Valperi maalinäitus “Vanad mälestused”

Välgi
raamatukogu

16.12 kell 11

“Elar Kuus 120” elu ja looming
„Jõuluootus”

Välgi
raamatukogu

novemberdetsember

Aleksander Sibul 135 – väljapanek
Eesti raamatukogunduse arendaja
sünniaastapäevaks

Vara
raamatukogu

Foto Moonika Metsma

MOONIKA METSMA
Lümati raamatukoguhoidja

Vara raamatukogus

SÜNDMUSED
Varal kogub tuure "Lugemisisu" programm, liitunud on
ka Vara lasteaia kaks rühma
– Mõmmikud ja Naerupallid.
Kui kellelgi lastest peaks
veel lugemisisu tekkima, siis
programmiga saab liituda
jooksvalt kuni maikuuni!

Lugemisisu täies hoos!
Foto Olga Haljaste

29.11 kell 13

Jõulupärgade meisterdamise töötuba (materjalid Koosa
kohapeal, kuid võib ka ise midagi põnevat kaasa raamatukogu
võtta!)

6., 13. ja 20.12
kell 9

Raamatukogu reeded: Päkapiku lugemistuba

Koosa
raamatukogu

4. detsember
kell 10

Väikeste lugejate hommik: ootame
raamatukokku kõiki 2018 ja 2019 aastal Koosa
piirkonnas sündinud lapsi! Anname tulevastele
lugejatele kätte raamatud „Pisike puu”. Lastega
teeb mängituslaule Minni Oras.

Koosa
raamatukogu

Alatskivi raamatukogu teenindab Peipsiveere
hooldusravikeskust
Inimene ei vanane seni, kuni ta
ihkab millegi poole.
(Jean Rostand)
Oktoobris, raamatukogupäevade ajal käisime külas Alatskivi lasteaias ja Peipsiveere
hooldusravikeskuses. Aluse
saab inimene oma sisemisele
rikkusele juba pisipõnnina
ja paljudel säilivad huvid ja
vaimne kirkus kõrge eani.
Kahjuks ei ole kõigile antud
füüsilist võimekust üksi toime
tulla. Hooldekodud aga ei ole
kaugeltki kurvad kohad, kuhu
minekut peaks kartma – nen-

des käib tegus toimetamine:
seltsielu, kunsti- ja käsitöötunnid, kontsertidel osalemine,
väljasõidud, filmide vaatamine, erinevate tähtpäevade
tähistamine. Raamatukogu
viib lugejatele sinna soovitud
kirjanduse, kuulab inimeste
mälestusi, tellib Eesti pimedate raamatukogust audioraamatuid ja laenutab filme.
,,Tõe ja õigusega“ avame kinoõhtute hooaja! Juba on tulnud
soove üks või teine suurteose
osa üle lugeda. Julgustame
kõiki, kelle sugulane, naaber
või lihtsalt tuttav elab meie

hooldusravikeskuses - minge
talle külla. Maja on sõbraliku
ja asjaliku personaliga, puhas
ja valgusküllane! Eakad soovivad suhelda, neil on nii palju
jagada: elutarkust, meenutusi
minevikust. Kõige olulisem, et
nad tunnevad ennast turvaliselt ja hoituna! Varsti on jõuluaeg, aga lähedased vajavad
seltsi kogu aasta. Aitäh selle
maja inimestele, personalist
Katrinile ja Piretile! Meie koostoimetamised jätkuvad.

Hingedeaeg on teatavasti
natuke salapärane, hämar
ja müstiline aeg. Ka Koosa
raamatukogus pidasime oktoobris maha ühe omamoodi maagilise ürituse, seda
küll seoses uue ja imeilusa
illustreeritud Harry Potteri
esimese osa ilmumisega.
„Harry Potter ja tarkade
kivi” uhiuus ja äärmiselt
hõrgult lõhnav trükis jõudis
Koosa raamatukokku väga
parajal ajal, 23. oktoobril,
just laste koolivaheajaks.
Loomulikult saabus raamat
kohale luuaga, otse Sigatüüka võlurikoolist. Koostöös
Koosa noortekeskusega olid
agaramad noored võluriõpilased end juba teemakohaselt ettevalmistanud
ja saabusid raamatukokku

kostümeeritult. Ka raamatukogu oli dekoreeritud
just nii, et kogu õhustikust
aimduks Potteri raamatutest tuttav müstiline miljöö.
Mustad küünlad akendel,
nahkhiired õhupallide sees,
päris ehe nõiakass ja võluritest raamatukogutöötajad,
kummalise maitsega pulgakommid ja sõõlamiskübar, mis lapsi peale ühist
öökullide meisterdamist
kinokambrisse Potteri filmi
vaatama lubas, olid Potteri
fännidele äratuntavateks
elementideks ja tekitasid
omajagu elevust. Ürituse
aukohal troonis loomulikult peasüüdlane ehk äsja
trükist tulnud raamat. Oli
suur rõõm, et päeva lõppedes oli Potteri laenutajaid

päris mitu. Kõik osalejad
said endale ka oma isiklikud
võlukepid ning hiljem oli
külapealt kuulda, et keegi
noortest võluritest oli Koosa
poe taga suutnud oma võlukepiga Expecto Patronumi
loitsu välja manada ning
üks helendav hirv silkas siit
õhtul Alatskivi hirvepargi
poole … Võib seega öelda,
et Potteri fännipidu Koosa
raamatukogus võlus juurde
nii mõnegi uue väikse fänni!
25. oktoobril, raamatukogupäevade lõpetuseks tegime
ettelugemispäeva lastele,
mil Koosa lasteaia lapsed
said kuulda Timo Marani
loodusjutukest siilist, mida
muusikalise vahepalaga
ilmestas suupillile kaasalaulev koer Esko. Põhja-

TEADAANNE

TEAVIKUTE KOJU TOOMISE TEENUSEST
Peipsiääre valla raamatukogud pakuvad
kohalikele elanikele teavikute koju toomise
teenust. Koduteenus on mõeldud meie
valla elanikele, kelle tervislik seisund ei
võimalda raamatukogu külastada. Teenuse
kasutamiseks registreeritakse valla elanik
vastava raamatukogu lugejaks. Teavikuid
tuuakse koju üks kord kuus ning korraga
saab laenutada kuni 20 teavikut.

ANNE TOOME

Alatskivi raamatukogust

Laenutussoovi saab edastada
raamatukogude telefoninumbritel:
Koosa raamatukogu:

526 8065

Alatskivi raamatukogu:

5305 4441

Kallaste raamatukogu:

5300 1774

Kolkja raamatukogu:

745 3473

Lümati raamatukogu:

773 4625

Pala raamatukogu:

773 4505

Vara raamatukogu:

5303 3502

Varnja raamatukogu:

745 2925

Välgi raamatukogu:

741 8839

Koosa raamatukogu askeldused hingedeajal
maade kirjanduse nädal sai
11. novembril avapaugu
samuti ettelugemisega lastele, seekord lugesime punapäise rootsi plika Pipi
seiklustest, seltsiks härra Nilsson ja hobune Onu.
Novembris alustasime ka
ürituste sarjaga „Raamatukogu reeded”, mille ideeks
on see, et igal reedel hakkavad raamatukogus hommikuti külas käima Koosa
lasteaia lapsed – raamatutega tutvumas, lugusid kuulamas, rahvakalendri tähtpäevadest rääkimas ning temaatilisi mänge mängimas.
Üllatused pole neil reedetel
samuti välistatud!
BERIT PETOLAI

Koosa raamatukogust

Võlurieksam sooritatud!

Foto Berit Petolai
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Pala lasteaed sügisel
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Foto: Valdur Müürsepp

Assikvere seltsimajas toimus pirukapidu, mis on kohaliku kogukonna traditsiooniline sügisene kokkusaamine alates 2011. aastast. Seekord olid tulnud
meiega kohtuma Peipsiääre vallavalitsuse spetsialistid. Küsimused, mida arutati,
puudutasid eelkõige teede olukorda ja hooldust, prügi sorteerimist, keskkonda ja
veemajanduse arengut.
Lauale toodi rikkalikult maitsvaid küpsetisi. Muusikalist meelelahutust pakkus
akordionil ja kutsus kaasa laulma Urmo Markus.
											HELGI VAGA

Meeleolukas peoõhtu naistelt
meestele

Naisansambel Vikerkaar. 			

Alatskivi, Pala ja Kolkja
naised korraldasid saabuva
meestepäeva puhul Pala kultuurimajas Peipsiääre valla
meestele meeleoluka peoõhtu "Kaleidoskoop". Selleks
puhuks oli taas kokku tul-

Foto Kristin Sikk

nud Alatskivi naisansambel
Vikerkaar Merle Nisu juhendamisel. Väikese etenduse
kaleidoskoobi ja periskoobi
leiutajatest andsid meie
andekad harrastusnäitlejad
Merle Müür, Terje Sööt ja

Margit Kilter, kus väikestes
episoodides tegid kaasa
ka Hannela Lellep, Kristin
Sikk, Eveli Norring, Juta
Vahi, Inna Lamp ja Margit
Soieva. Humoorikate paroodianumbritega lõbustasid
pidulisi Kolkja rahvamaja
naised ning solistina astus
üles Margit Soieva.
Tantsumuusikat mängis
ansambel Periskoop koosseisus Kristjan Kallavus ja
Kristjan Nurmsalu.
Aitäh kõikidele esinejatele ja muidugi ka pidulistele,
kes kogu õhtu jooksul rõõmsalt tantsu lõid!
REET KRUUP

Peipsiääre valla
kultuuritööspetsialist

Ühel oktoobrikuu päeval külastas lasteaeda meie
kohalik kunstnik ja kirjanik Signe Lelbret, kes
tutvustas oma raamatut
"Kuldkübarake". Lapsed
joonistasid tema käe all ka
ise pildiraamatu "Metsalaste suvepidu".
Ka sel aastal külastasid
meid tuletõrjujad. Lapsed
oskasid vaikselt kuulata
ning ajasid väga tarka juttu. Tuletõrjujate meeskond
oli positiivselt üllatunud.
Anna Haavat ja tema
luulet käisid lastele tutvustamas tädi Anu ja tädi
Margit. Lisaks kutsus tädi
Anu meid enda juurde
kuulama-vaatama Astrid
Lindgreni lasteraamatuid
ja jutte.
7. novembril olime vanema rühmaga Tartumaa
lasteaedade spordipäe-

val ülikooli spordihoones.
Lapsed said õppida olümpial osalenud teivashüppaja ja kümnevõistleja Indrek
Kaseoruga teivashüpet.
Lisaks said kõik lapsed
temalt autogrammi.
Novembri kuu kõige
tähtsamad päevad on isadepäev ning mardipäev.
Nii on see traditsiooniliselt
olnud ka meie lasteaias.
Lasteaias toimus mardipäev mardijooksudega.
Väikesed mardid käisid
Pala lasteaia isadepäeval,
vallamajas, koolimajas,
kultuurimajas, ja Alatskivi lasteaias „martimas“.
Mardid laulsid, lugesid
luuletusi ja külvasid igasse
kaasaelajasse natukenegi
novembri soojust.
Sõimes ja keskmises
rühmas korraldati isadele
ja lastele ühismäng, kus

isad aitasid lastel lasteaia
õuealalt mänguasju üles
otsida. Hiljem laulsid lapsed isadepäeva laulu ja
andsid üle üllatuse ning
kaardi. Kringlisöömise ajal
said isad uudistada oma
laste poolt joonistatud
portreesid. Vanema rühma
lapsed tegid isadega sel
korral väljasõidu Mustvee
piirivalvekordonisse. Lapsed said isadega koos näha
piirivalvetöötajate igapäevast tööd, uurisid püsse,
võimsaid taskulampe ja
binokleid, mootorsaane,
hõljukit ja muud huvitavat.
Algamas on advendiaeg.
Seda aega on lapsed oodanud juba peaaegu aasta.
Kogu lasteaiapere soovib
kõigile kaunist jõuluaega!
TIINA KARU
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Spordiklubi Juku käsipallipoisid pääsesid
2019 Eesti karikavõistlustel finaalturniirile
Nädalavahetusel, 19.
ja 20. oktoobril osalesid
Alatskivi spordiklubi Juku
käsipallipoisid oma hooaja esimestel võistlustel.
D-vanuseklassis 2007 ja
hiljem sündinute võistkonnaga mängiti Eesti karikavõistlustel Põlvas kokku
viis mängu. Võistlustel osales kokku 12 võistkonda,
kes olid jagatud kahte alagruppi Põlvas ja Kehras. Spordiklubi Juku käsipallipoisid 2019 Eesti karikavõistlustel.
Foto Priit Allikivi
Alatskivi spordiklubi Juku 					
poistel
vastu
võtta
kaotus.
mängu
suutsid
Alatskivi
võistkonnaga mängisid
Teine
võistluspäev
mängikäsipallipoisid
enda
kaA-alagrupis koos Põlva SK
suks
kallutada
viimase
viie
ti
väga
tähtis
ning
põnev
1, Viljandi SK, Tallinna Käminutiga.
Esimese
päeva
kohtumine
kohaliku
Põlva
sipalliakadeemia 1, Tallinna
Käsipalliakadeemia 2, Põlva viimases mängus kohtuti spordikooli 2 võistkonnaSK 2. Võistluste esimeses Tallinna Käsipalliakadee- ga. Antud mäng otsustas
mängus võideti kindlalt Vil- mia 1 võistkonnaga ning suuresti spordiklubi Juku
jandi spordikooli esindust. antud mäng kulges sarna- edasipääsu finaalturniirile.
Järgmises mängus Tallinna selt eelmisele, kuid mängu- Juku käsipallipoisid olid selKäsipalliakadeemia 2 võist- lõpp kuulus seekord hoopis lest teadlikud ning esitasid
konna vastu pusiti kõvasti vastastele ning antud män- korraliku mängu ning võitja tasavägiselt kulgenud gust tuli Spordiklubi Juku sid selle. Võistluste viima-

ses mängus kohtuti samuti
kohaliku Põlva spordikooli
1 eakaaslastega ning selles mängus tugev vastane
endale ohtlikult lähedale
tulla ei lasknud ning Alatskivi spordiklubi Juku poisid
kaotasid grupi võitjale soliidse vahega. Kokkuvõttes
siis teeniti nädalavahetusel
viie mänguga kolm võitu ja
kaks kaotust ning alagrupis
tähendas edasipääsu 2019
Eesti karikavõistluste 1.–6.
koha finaalturniirile 14.–15.
detsembril Kehras.
Alatskivi spordiklubi Juku
võistkonnas 2019. aasta käsipalli Eesti karikavõistluste alagrupiturniiril Põlvas
mängisid Alvar Must, Uku
Suursild, Mairold Nikitkin,
Martin Nikitkin, Kaur Kruusaauk, Ranel Pärn, Venriko
Vulf, Mathias Alois Katsan,
Ruudi Suursild.

Spordiklubi Juku indiaca segavõistkond alustas
Eesti meistrivõistluste mängudega
Indiaca 2020 Eesti meistrivõistluste esimene voor
toimus 27.–28. oktoobril
Suure-Jaanis. Esimesel võistluspäeval olid võistlustules
segavõistkonnad, kus osales
ka Spordiklubi Juku esindus. Kokku mängis sel päeval mänguväljakutel seitse
segavõistkonda. Alatskivi
spordiklubi Juku indiacavõistkond võitis kolm mängu
ning kaotas samuti kolm, mis
andis pärast I vooru mänge
tabelis 4. koha: I Tallinna IK
1 (18 punkti),
II ÜGSK (15 punkti),

III Põlva Telia (12 punkti),
4. Spordiklubi Juku (8 punkti), 5. SEMT (6 punkti),
6. Tallinna IK 2 (3 punkti),
7. KV Infra (1 punkt).
Spordiklubi Juku mängib
käesoleva aasta Eesti meistrivõistlustel koosseisus Martin Vahi, Alari Ainsoo, Meelis
Kall, Hendrik Rikand, Kaupo
Mets, Maarja Ainsoo, Gerda
Grossthal, Kadri Viil ja Mariliis Trei.
Lõplikud kohad 2020 EMV
selguvad pärast teise vooru
mänge 7.–8. märtsil 2020
uuesti Suure-Jaanis.

16. novembril toimusid
Jõgeval 40. korda Vooremaa
auhinnavõistlused noortele
maadlejatele. Kokku oli tulnud 302 maadlejat Eestist,
Lätist ja Leedust. Koosa
maadlusklubist võttis osa 4
maadlejat: Kaspar Katsan,
Kris-Henri Koord, Nikita Larionov ja Alisa Kirnossenko.
Kahel maadlejal õnnestus
oma vanuseklassis ja kaalukategoorias võita esikolmiku
koht.
Maadluses on standard vanuseklassid alates noorematest:
õpilased, kadetid, juuniorid
ja täiskasvanud. Vooremaa
turniir on üks väheseid Eestis
toimuvaid võistlusi, kus õpilaste vanusegrupp on jagatud
omakorda väiksematesse
vanuserühmadesse. Ikka
selleks, et ei tekiks olukorda,

kus näiteks suurt kasvu 1.
klassi õpilane peab maadlema sama raske 8. klassi
õpilasega. Niisiis Vooremaa
turniiril, kus kõik on õiglasest
õiglasem ja lapsed on jagatud
lisaks kaalukategooriatele
ka vanuse järgi, õnnestus
Kris-Henri Koordil võita oma
kaalus kolmas koht. Kaalus
võistles üheksa maadlejat.
Kris-Henri tegi kindlasti oma
senini parima võistluse, võites kaks esimest vastast seljavõiduga ja kaotades lõpuks
Läti noormaadlejale. Eesti
maadlejatel on üldiselt reegel, et kes lätlasele kaotab
see peab maadluse ära lõpetama, kuid ma loodan, et see
ei kehti laste kohta. Seega
jääme põnevusega ootama,
mis saab Kris- Henrist edasi.
Teise suurepärase tulemuse

SK Juku indiaca MV I voor. 		

Foto Karol Ahja

Koosa maadlusklubi sportlased võitsid 40. Vooremaa
auhinnavõistlustelt kaks medalit

Alisa Kirnossenko II koht. 		

autor oli naistemaadluses
osalenud ja hiljuti Tartu maakonna meistriks tulnud Alisa
Kirnossenko, kes saavutas
oma kaalus kuue osaleja
seas teise koha. Alisa võitis
samuti kaks esimest vastast
kindlalt seljavõiduga, kuid
kaotas võrdsete lahingus
napilt finaalkohtumise. Alisa
on trennis käinud alla kahe
kuu ning tema julge ja edukas

Foto Targo Leini

esinemine võistlustel on seda
tähelepanuväärsem.
Ootan pikisilmi detsembris
toimuvat Lähte Jõuluturniiri,
millest plaanime kogu Koosa
maadlusklubi meeskonnaga
osa võtta. Soovime medalivõitjatele jõudu edaspidiseks
ja tervitame kõiki teisi Peipsiääre valla maadlejaid ja
maadlussõpru!
TARGO LEINI

Perekond Kook sai EOK tunnustuse

Foto Margus Ansu

Eesti Olümpiakomitee (EOK) tunnustas Eestimaa
sportlikke perekondi, kelle valisid välja maakondade
spordiliidud. Sportlikud pered saavad koos tunnustusega
preemiaks Meremuuseumi aastapileti koos ööbimisega
Hilton Tallinn Park hotellis. EOK harrastusspordi juhi
Peeter Lusmägi sõnul tänatakse perekondi, kes on oma
liikumisarmastusega eeskujuks.
Tunnustuse osaliseks Tartumaalt sai Peipsiääre valla
perekond Kook. Perekond Kook on seitsmeliikmeline, kes
on pereisa Viljari eestvedamisel valda tuntuks teinud läbi
indiaca-mängu. Erinevad pereliikmed on osalenud aastate
jooksul Eesti meistrivõistlustel ja karikavõistlustel ning
kuulunud Eesti indiaca rahvuskoondisesse. Valla esindamine erinevatel spordivõistlustel pole antud pere puhul
kunagi probleemiks, alati leitakse võimalus osalemiseks.
Kõik pereliikmed on esindanud valda erinevatel spordialadel suusatamisest kergejõustikuni, lisaks on nopitud
indiacat mängides medaleid nii Eesti kui rahvusvahelistelt
võistlustelt.

Väikest juubelit pidav L. Holsti mälestusturniir välkmales toimus viiendat korda

L. Holsti mälestusturniiril osalejad.

Foto Priit Allikivi

Alatskivi kooli remondi tõttu võõrustas 10. novembril V
L. Holsti mälestusturniiri välkmales kooli kõrvalhoone.
Sarnaselt algusaastatele istus seekord malelaudade taha
kaheksa võistlejat. Võistluse eestvedajaks on järjepidevalt Uno Ainsoo koostöös Peipsiääre vallavalitsuse ja
spordiklubiga Juku. Pärast meeleolukaid avasõnu läks
malelaudadel juba tõsiseks nuppude liigutamiseks ning
päeva lõpuks tuli maha pidada 28 malekohtumist. Kui
eelmisel aastal kõikus maletajate vanus seinast seina, siis
tänavu osalesid turniiril vaid kogenumad maletajad. Eriti
pingeliseks kujunes just päeva lõpuosa, kus otsustavates
malemängudes selgusid lõplikud esikolmiku kohad. Uue
võitjana noppis välkturniiril esikoha Kalle Peebo, kokkuvõttes võrdsete punktidega mängis II koha mängis
Karmen Viikmaa, kes edestas III koha Pavel Vorobjovi,
tänu teenitud võitude arvule.
Kõigist viiest turniirist märkimisväärselt osa võtnud Vello
Metsoja oli seekord 6. kohal ja Ivan Tšasovikov 8. kohal.
Kohtumiseni järgmisel Alatskivi maleturniiril!
Spordilehekülje tekstid koostas
PRIIT ALLIKIVI

Peipsiääre valla sporditööspetsialist

TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
04.12 kell 11.30 Pala spordisaalis
Peipsiääre valla koolispordi MV korvpallis
7.–9. kl.
Lisainfo: www.peipsiääresport.ee

PEIPSIÄÄRE TEATAJA•nr 10• November 2019

В Калласте отремонтирована
детская площадка

11 ноября в Калласте состоялось торжественное открытие муниципальной игровой
площадки «Сыпрузе». Целью
проекта стало улучшение условий пользования детской
площадки посредством её
модернизации и обеспечения
безопасности пользователей.
В рамках проекта устаревшие
аттракционы были демонтированы и вместо них установлены новые. Общая стоимость
проекта составила 28 323,36
евро, в том числе сумма субсидии – 22 658, 68 евро и доля

волостного самофинансирования – 5 664, 68 евро.
Проект осуществлён при
финансовой поддержке программы Leader.
В ходе ремонтно-восстановительных работ поверхность
площадки получила новое
травмобезопасное покрытие
из резиновой мульчи, был
оборудован детский игровой
городок, а также установлены
качели (гамак, качели для
младенцев, качели-балансир,
качели-скамейка), игровая
стена и карусель.

празднуйте Воскресе́ ние
Христо́ во, приготовив
вкуснейшую дрожжевую
пасху. Рагу можно подать
на стол вместе с разноцветными овощами и
зеленью – подойдёт всё,
что найдётся в огороде
или в кладовой. Эти и
другие рецепты старообрядцев опубликованы
в календаре Причудья на
2020 год.

ческой кухни. Каждый
рецепт проиллюстрирован изумительно аппетитной фотографией.
Подборку рецептов для
календаря подготовило
Варньяское семейное
общество.

Культура Причудья
имеет глубокие исторические корни, и большой
вклад в её развитие внесли старообрядцы с их
обычаями, традициями
и культурой питания.
Выбор блюд старообрядческой кухни отражает
богатую историю этого

народа и характеризуется, в первую очередь,
рыбными блюдами, однако про мясо и овощи
здесь тоже не забывают.
В своих рецептах местные хозяйки используют
в большом количестве
лук и дары леса. Рецепты
кулинарного календаря
варьируются в зависимости от сезона и дают
нам возможность приобщиться к традициям
старообрядчества. Насладитесь супом с рыбными фрикадельками
вместе с кусочком лукового пирога или же от-

1

октября в Народном доме Колкья состоялся
праздник, посвящённый пожилым людям.
Народу собралось очень много. Были не только мы - жители деревень Колкья, Касепяя и Варнья, но и
гости из Калласте и Нина.

В кулинарном календаре собраны
рецепты старообрядцев Причудья

У гурманов и поваров-любителей Причудья появилась возможность приобрести
настенный календарь
на 2020 год с подборкой рецептов Причудья.
В этот раз каждый календарный месяц охарактеризован одним из
традиционных рецептов старообрядцев. Все
рецепты составлены на
эстонском, русском и английском языках, чтобы
и наши соседи получили
возможность насладиться богатством вкусовых
ощущений старообряд-
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Цены:
Цена календаря по
предварительному заказу до 30.11.2019 – 8
евро/шт.
Начиная с 01.12.2019,
цена календаря – 10
евро/шт.
При заказе 10 и более
календарей цена составит 8 евро/шт.
Первая рассылка
календарей состоится
05.12.2019. В дальнейшем рассылки будут осуществляться один раз в
неделю, в зависимости
от объёма заказов.

Календари можно заказать через интернет,
пройдя по ссылке: http://
bit.do/kalender2020
MTÜ Peipsimaa Turism

За достоверность информации, орфографию и пунктуацию публикуемых в
«Вестнике Пейпсияэре»
статей и сообщений несут ответственность авторы публикаций.

Всех встречали тепло и доброжелательно. Чай, пироги,
пирожные стояли на столах для всех. Наверное, такого
количества гостей не ожидали, поэтому добавляли столы,
их очень быстро накрывали.
Зал был полон, ведь «сезон осенней пахоты» у нас
уже закончился, людям захотелось отдохнуть, на людей
посмотреть, себя показать, отвлечься от ежедневных
трудов.
Первой приветствовала гостей культурный работник
Народного дома Светлана Подгорная, рассказав об истории возникновения Дня пожилых людей, всех поздравила, и потом выступил помощник старейшины Вяино
Кивирюют, пожелав всем присутствующим энергии и
здоровья.
А потом начался концерт. До слёз трогательно было
смотреть на младших школьников; очень задорно, а то и
загадочно, кружились в танцах наши девочки-подростки;
а уж о хоре даже слов нет - как поют наши дети! Поразили
нас всех и гости из Калласте – ансабль Красногорочка,
который пел вместе с колективом Былица-Колкья . Голоса
щемящие, берут за душу!
Да и зрители не подкачали: угадывали мелодии, слова
песен, все активно учавствовали в конкурсах.
Мы очень благодарны за праздник во-первых Светлане, спасибо и организаторам праздника из Калласте
Екатерине Тыльниковой и Галине Соколовой. Отдельное
спасибо учителю музыки нашей школы, Марине Владимировне Авдеевой.
Расходились все довольные, восторженно обсуждая
выступления артистов.
Всем устроившим праздник и конретно Светлане - от
всей души спасибо!
					
				
Жители Колкья, Касепяя, Варнья

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЧАСТНЫХ ДОРОГ

Просим владельцев частных дорог понятным образом
обозначить линию пролегания дороги и/или опасные для
движения объекты (камни, пни, канавы и прочее). Ветви
деревьев, которые могут стать причиной повреждения
тракторов, должны быть спилены. В случае невыполнения
данных условий волостное управление оставляет за собой
право не осуществлять очистку от снега дорог, на которых
встречаются вышеназванные препятствия.
Договорные обязанности подрядчика, оказывающего
услуги по расчистке снега, не включают в себя уборку дворов и площадок, прилегающих к домохозяйствам.
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По страницам школьной жизни в Колкья
Kolkja Lasteaed-Põhikool
продолжает жить насыщенной и интересной
жизнью.

Голосование по народному
бюджету волости
Пейпсияэре – 2019

Голосование началось 12 ноября в 12.00 и продлится
до 2 декабря 15.00. Тогда же будут оглашены результаты
голосования.
В народном голосовании может принять участие
любой человек в возрасте от 16 лет, местом жительства
которого, по данным регистра народонаселения Эстонии,
является волость Пейпсияэре.
Человек, принимающий участие в народном голосовании, может проголосовать только за одну идею.
Голосовать можно:
•в электронном формате в информационной системе
Volis (http://bit.do/volis), в которой следует идентифицировать свою личность при помощи ID-карты или mobiilID;
•в здании волостного управления Пейпсияэре, расположенном по адресу Тартуское шоссе 4, посёлок Алатскиви, в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Самым ярким и запоминающимся событием
прошедшего октября для
всех учащихся и всего педагогического коллектива
стал День учителя, празднование которого состоялось в стенах школы 4 октября. Этот праздничный
день в школе прошёл и как
День самоуправления, в
котором девятиклассники
по собственному желанию
выполняли функции учителей и администрации
школы.
День был наполнен
приятными сюрпризами
для учителей и повышенным вниманием со стороны учеников. С самого раннего утра ребята создали
великолепное настроение
входящим в школу учителям. Каждого учителя
они поздравляли на двух
языках, дарили цветы и
предлагали вкусные угощения.
Незабываемые приятные эмоции получили

Наши Дети - это наше будущее! 			
учителя и на концерте,
который подготовили ученики. Душевные стихи и
песни, смешные сценки из
школьной жизни вызывали улыбки на лицах у всех
собравшихся в праздничном зале.
Для девятиклассников
октябрь принёс ещё незабываемые впечатления и
воспоминания. По проекту
Minu Riik ученики выпускного 9-ого класса 10 октября совершили поездку

в Таллин. Они посетили
Кадриоргский дворец, где
узнали много интересного
из истории дворца.
В ходе учебной экскурсии посетили Riigikogu. В
этот день ребята попали
на действующее заседание парламента и могли
прослушать часть заседания, находясь на гостевых
местах в зале.
Многое о работе парламента узнали из рассказов
гида. С особым интересом

фото Татьяна Ганина
дети беседовали с одним
из депутатов, задавая разные вопросы.
Яркие впечатления у
учеников остались от посещения Морского музея
в Таллине.
Посещение достопримечательных мест по программе экскурсии оставило очень приятное впечатление и обогатило новыми
знаниями о своей стране.
Наталья Белова

Старые автомобили увезут бесплатно
Брошенные в садах,
лесах и на улицах города автомобили не только портят пейзаж, но и
представляют угрозу для
экологии. Сдав свой старый автомобилю в переработку, ему можно подарить новую жизнь. С
18 ноября по 2 декабря
Союз автосвалок Эстонии
и Kuusakoski AS будут бесплатно собирать брошенные автомобили по всей
стране.
Дополнительную информацию можно получить по номеру Союза автосвалок Эстонии 5188213
и бесплатному короткому номеру Kuusakoski AS
13660.
Министерство окружающей среды призывает
автовладельцев заняться
своими автомобилями и
сдать их на утилизацию в
нужное место.

Незаконная утилизация старых автомобилей
или передача их случайным людям запрещена.
Старый автомобиль, с которого не сняты опасные
детали, относится к опасным отходам. Разлитое
или горящее моторное
масло может быть опасным для окружающей
среды и здоровья людей.
В ходе переработки из
старых автомобилей сливают от 6 до 12 литров
различных жидкостей (за
исключением топлива).
Кроме того, ненадлежащая утилизация свинцовых аккумуляторов и
поджог пластика создает
серьезные проблемы.
НКО Союз автосвалок
(MTÜ Autolammutuste Liit)
также обращает всеобщее внимание на то, что
брошенные автомобили занимают множество

Jõulupidu neile, kel vanust üle 60-ne!

13.detsember | 16.00 | Keskväljak 4

парковочных мест, а это
препятствует уборке снега и парковке исправных
автомобилей.
Союз также напоминает, что при дарении/продаже машины перекупщикам, обещающим уладить
формальности в авторегистре, транспортное сред-

ство, к сожалению, часто
остается оформленным на
прежнего хозяина. В таком
случае, это грозит ему всевозможными штрафами и
другими неприятностями.
В прошлом году в период кампании по утилизации было вывезено около
250 автомобилей.
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ALATSKIVI LOSSI JÕULUTURG
Jõuluturu kontserdid:
10.00 - Alatskivi kooli lastekoor lossi orkestrirõdul
11.00 - Villem ja Karl (klaver, trumm) Tubina kammersaalis
12.00 - Alatskivi Kunstide kooli lapsed Tubina kammersaalis
13.00 - Alatskivi Kunstide kooli lapsed orkestrirõdul
14.00 - Ingrid ja Lõõtsa väntsutajad Tubina kammersaalis
15.00 - Joonatan Mäggi (klaver) Tubina kammersaalis

Olete oodatud!

Advendiküünla süütamine Kallastel
Зажжение Рождественской свечи
в Калласте
01.12 kell 16.00 Kallaste keskväljakul
Pärast ametlikku osa, kaunistame
kuusepuu ja küpsetame piparkooke
MTÜ KNK (keskväljak 4) ruumides.
После основной части украсим ёлку и
испечём рождественскoе печенье в MTÜ
KNK (keskväljak 4).

TELE2 KIIRE PÜSIÜHENDUS
TULEB peipsiääre valda
Naudi kodus ülikiiret netti

Peagi jõuab Peipsiääre valda kõige kaasaegsem valguskaablil põhinev
internet – Tele2 interneti püsiühendus, millega saad nautida kuni 1000
Mbit/s kiirusega netti. Vaata piiramatult filme, suhtle lähedaste ja
sõpradega või aja muretult tööasju – ülikiire katkematu ja piiramatu nett
võimaldab teha kõike just nii kiiresti, kui ise tahad. Lisaks on valguskaabel
tulevikukindel: kui internetimahud kasvavad, kasvavad vastavalt ka
kiirused.

vaata lähemalt:
www.tele2.ee/valgus

kuus

100 Mbit/s alates

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

VEDU KÕRTS
Otsid kohta, kus pidada
jõulupidu või erilist
sündmust?
Pakume rikkalikku
menüüvalikut ning hubaseid
peoruume.
Küsi personaalset pakkumist
52 91 732
www.vedukõrts.ee

12

PEIPSIÄÄRE TEATAJA•nr 10• November 2019

UUED VALLAKODANIKUD

KSENIJA PETŠJONKINA
19.10.2019
Kallaste piirkond

EELK ALATSKIVI KOGUDUS
Jumalateenistused Alatskivi kirikus pühapäeviti
kell 12.30.
Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus
koos armulauaga.

DOMINIC JELIZAROV
27.10.2019
Koosa piirkond

Annetusi ja kõikidel Alatskivi koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja ka
EELK Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

NADEŽDA
KONDRATJEVA
30.10.2019
Varnja piirkond

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti
kell 10.30.
Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus
koos armulauaga.

OLIVER SOPLEPMANN
05.11.2019
Vara piirkond

Annetusi ja kõikidel Kodavere koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja ka
EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

MADLI VILLEMSON
06.11.2019
Vara piirkond

EELK VARA BRIGITTA KOGUDUS
Jumalateenistused armulauaga:
Pühapäev, 8. detsember kell 12 Advendiaja 2. pühapäev
Teisipäev, 24. detsember kell 15 Püha Jõuluõhtu
Kolmapäev, 25. detsember kell 12 Kristuse sündimispüha

KUULUTUSED

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185
OÜ Kroonipuu Torukülas

võtab tööle
KAMINAPUUDE PAKENDAJAID.
Töö soojas ruumis.

E-post: info@korstnapuhkimine.ee

Morte Matuseteenused

Tunneme leinas kaasa ja aitame lähedase surma korral!

Peipsiääre valla kodanikele
soodustused!

Kõige odavam lahkunu
ööpäevaringne transport
kodust külmkambrisse
hind 45 eurot ja külmkamber 6
eurot ööpäev.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Vajadusel küttekollete
remont ja puhastusluukide
vahetamine.

Tel 5805 0201.

Tel 514 4532

Korraldame nii kirstu kui ka
krematooriumi matuseid.

Korstnapühkija Marko
Mesi puhastab Teie kodu
korstnad ja küttekolded.

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: 56 680 680 (24h/7)

OSTAN KINNISTU
RUPSI KÜLAS

ÕNNELA OÜ müüb kohalikku
mett ja mesindustooteid

Kadrina mõisa

Pullitall

rendib välja ruumi
sünnipäevadeks,
pulmadeks ja
koolitusteks.

Morte Matuseteenused
FIE Arne Zekker
Vitamiini 7,Tartu

Saal mahutab kuni
120 külalist.
Perioodil mai-okt.

PEETER PERSIDSKI

ENN VOIKA

07.07.1953 - 25.10.2019

16.12.1938 - 11.11.2019

FEKLENJA GUSSEVA

VASSA KARAMNOVA
20.08.1930 - 11.11.2019

OLEG OBRUTŠNIKOV

MAIDO HÄRM

14.09.1966 - 30.10.2019

26.10.1946 - 15.11.2019

22.07.1951 - 10.11.2019

Ostan vanemat eesti kunsti.
Sobivusel maksan ausat hinda.
5341 6769 või
info.lercon@gmail.com

E-post:lauri@sadvise.ee

NOVEMBER/DETSEMBER 2019

VLADIMIR POTAŠENKOV

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, e-post: info@est-land.ee

Võib olla ka hoonestatud.
Tel nr (+372) 518 1549

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB

03.10.1932 - 27.10.2019

Müüa:
- karakatitsa VW Passati baasil.
Hind 2700.- Progress-2 paat, hind 450.- Kasse 430 paat, hind 850.Tel 5805 0201

Hind sõltub kogusest.

Kontakt Tarmo Eres 527 4339

Küünal on kustunud.
Ööle uut päeva ei järgne
ja vaikus on raskem kui muld.
Mälestame kallist
TIIU PEEDOT
20.05.50 – 18.11.2019
ja avaldame kaastunnet omastele.
Evi ja Liidi

Info tel 528 6481;
aivi@pootsman.ee

PALJU ÕNNE!

NOVEMBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
93 MELLONI LUIK
93 MISTRIDIA MASLAKOVA
91 ALEKSANDR MUHHIN
91 ELMAR KAUR
91 ZINAIDA KURILOVA
91 LAURA KIRSIP
90 LAINE VAINO
90 LEIDA OJA
89 VASSILI GRIGOROV
88 EMILIE SAKSA
88 NADEŽDA SOLOPOVA
88 VEERA SUUR
87 PELAGEJA OSSOKINA
87 KLAVDIA MAZINA
87 EHA AIA
87 VEERA SCHÜTS
87 JEVGENI JEVDOKIMOV
86 ANASTASSIA PETŠJONKINA
86 ELGA-ROSINE LAUMETS
85 DMITRI FROLOVSKI
85 ANTONINA LOVJAGINA
85 JEVSTOLIA TOKARENKO
85 MARTA ARRO
85 IVAN ŠLENDUHHOV
85 JEKATERINA KUZNETSOVA
85 HELMI LEŠKINA
84 HELGI KIVI
84 GALINA PETUKHOVA
83 JEPISTIMIA ERSOVA
82 MARIA DUNAJEVA
81 JELIZAVETA KULJOVA
81 MARGARITA PUGATŠOVA
81 EMMI-LIVIA TAMME
81 NIKOLAI BUBNOV
81 ENDLA VÕSU
81 HELI JOAMETS
80 ALEXANDRA
KOBYLYATSKAYA
80 TOOMAS TÕNTS
80 AIVI MÜÜRISEPP
75 MAIE OTTSON
75 MARE TAMM
75 VALENTINA ZAITSEVA
70 JELIZAVETA VARUNINA
70 AAVO KARV
70 JAK ESINGU
70 TAMARA BUBNOVA
70 TIIA HAAMER
Detsembrikuu sünnipäevalastel,
kes ei soovi äramärkimist valla
lehes, palume sellest teada anda
6. detsembriks e-posti aadressile:
gerly.soieva@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740
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