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Peipsiääre Vallavalitsus
korraldab käesoleval
aastal kohalikel teedel
hooldustöid: sõiduteede
ääres ohtlike puude ja
võsa likvideerimine.
Tööde eesmärgiks on
liiklusohutuse (külgnähtavuse) parandamine ja
teede-kraavide kinnikasvamise takistamine. Tööde käigus eemaldatakse teekatte välisservast
arvestatuna vähemalt
2 m laiusel ribal võsa
ning ohtlikud puud. Kui
tee külgneb kraaviga, siis
eemaldatakse võsa
ning ohtlikud puud
teekattest kuni kraavi välisserva vähemalt
1 m laiusel ribal. Ristmikule lähemal kui 10 m
eemaldatakse vähemalt 5
m riba puudest ja võsast.
Külgnähtavus tagatakse,
kui seda võimaldab hoonestus, sealhulgas hooned,
aed ja muud sarnased ja
maastiku reljeef. Üldju-
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hul ladustatakse raiutud
võsa ja puud omavalitsuse
või riigi maale. Puude ja
põõsaste raiumine, ladustamine ja purustamine
rahastatakse Peipsiääre
valla eelarvest.
Vallavalitsus palub
kohalikel elanikel teada

anda nendest kohalikest
teedest, millel on võsa ja
ohtlike puude tõttu liiklemine raskendatud, märkides ära tee nimetuse ja
võimalusel tee numbri,
e-posti aadressile vald@
peipsivald.ee koos oma
nime ja kontaktandmetega.

Kohaliku tee asukohaga saab tutvuda aadressil
http://geoportaal.maaamet.ee/ valides vasakpoolsest tulbast teenuse
„Maanteeameti kaardirakendus“.
Peipsiääre Vallavalitsus

P, 3. märtsil kell 13.00 EV100 mängufilm „Tõde ja õigus“ Pala
kultuurimajas
T, 5. märtsil kell 10.15 ja 11.30 Pala kooli ja Kodavere
pärimuskeskuse vastlapäev Palal Trossimäel
T, 5. märtsil kell 16.00 vastlapäevatrall kogu perele Koosal
R, 8. märtsil kell 13.00 Maslenitsa - vene vastlad Kolkja
rahvamajas
R, 8. märtsil kell 20.00 naistepäevapidu Kokora külakeskuses
L, 9. märtsil kell 11.00 Vara Maanaiste Seltsi 25. sünnipäeva
tähistamine Vara kogukonnakeskuses
Mustlastantsugrupi Romaška tantsukontsert „Kuhu tuul meid
kannab ...“
L, 9. märtsil kell 17.00 Corelli Music naistepäevakontsert
„Kaunitele daamidele“ Alatskivi lossis
L, 9. märtsil kell 19.00 naistepäeva retrodisko Koosa rahvamajas
E, 11. märtsil kell 10.00 Peipsiääre valla lasteaedade luulekonkurss „Minu imeline emakeel“ Alatskivi lasteaias
T, 12. märtsil kell 17.00 Kodavere pärimuskeskuse emäkiäleõsta
Pala vallamajas
N, 14. märtsil kell 12.00 kohtumine kohaliku kunstniku ja
kirjaniku Signe Lelbretiga Lümati raamatukogus
R, 15. märtsil kell 20.00 naistepäeva peoõhtu Pala kultuurimajas
L, 16. märtsil kell 19.00 naistepäeva retropidu Vara
kogukonnakeskuses
P, 17. märtsil kell 19.00 Eesti parimate selgeltnägijate tuur
Koosa rahvamajas
K, 20. märtsil kell 10.30 muusikaline kohvitund „Kevad tuleb,
sinililled käes ...“ Pala kultuurimajas
L, 23. märtsil kell 11.00 reisimuljeid mitmelt maalt jagab Mikk
Suursild Assikvere seltsimajas

Kalender täieneb jooksvalt:
www.peipsiaarekultuur.webs.com
Lisainfo: tel 525 0987

Kolkja elanikud tänavad!
Neljapäeva hommikul, 25. jaanuaril 2019 toimus
Peipsiääre vallas Kolkja alevikus tulekahju, mille
kustutamine võttis päästjatel aega ligi neli tundi. Kolkja
elanikud avaldavad suurt tänu Alatskivi ning Tartu päästekomandodele kiire ja asjatundliku töö eest. Eraldi tänatakse ka Aleksandr Krjohhovit, kes saabus õnnetuspaika
esimesena ning hoidis ära tule leviku naabermajadele.
Veel kord suur tänu ja jõudu edaspidiseks!

Жители Колкья объявляют благодарность!
Утром в четверг, 25 января 2019 года, в посёлке Колкья волости Пейпсияэре произошёл пожар, на тушение которого спасателями было потрачено около четырёх часов. Жители Колкья
выражают глубокую благодарность командам спасателей из
Алатскиви и Тарту за их оперативную и высококвалифицированную работу. Особенная признательность Александру Крёхову,
который первым прибыл на место происшествия и смог предотвратить распространение огня на соседние здания.
Ещё раз большое спасибо и крепких сил в вашем труде!

19. veebruaril 2019 tähistas Peipsiääre valla vanim elanik Endla Mölder oma
104. sünnipäeva. Valla eakaimat prouat käisid õnnitlemas vallavanem
Aleksandr Širokov ning sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk.
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VALLAVOLIKOGUS

VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse istung 15.01.2019
Väljastati ehitusluba Peipsiääre vallas Kauda külas
Eduardi kinnistul puurkaevu rajamiseks.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Telia
Eesti AS kasuks seoses sideehitise rajamisega Hirveaia tänavale.
Tagumaa külas tunnistati ehitis peremehetuks.
Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas
Kuusiku külas Põllu kinnistule, elamu laiendamise
projekti koostamiseks, Nõva külas Rehetare kinnistule kõrvalhoone laiendamise projekti koostamiseks
ja Torukülas Piirinõmme kinnistule elamuprojekti
koostamiseks.
Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas Sipelga külas Luiga kinnistul septiku ja imbväljaku kasutusele
võtmiseks.
Nõustuti maaüksuse riigi omandisse jätmisega ning
määrati koha-aadress ja sihtotstarve.
Kasepää alevikus asuva munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele teenindusmaa, koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine.
Muudeti Vara Vallavalitsuse 9. oktoober 2015 korraldust nr 141 „Nõustumine riigimaale hoonestusõiguse
seadmisega“.
Kahel korral võimaldati jäätmekonteineri harvem
tühjendussagedus.
Rahuldati kolme isiku taotlused korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta, sest
jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil.
18 olmejäätmete valdajat loeti erandkorras korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks, sest
kinnistul ei elata.
Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega.
Määrati tugiisikuteenus ja otsustati selle osutamise
eest maksmine.
Ühel korral määrati sotsiaaltoetust, ühel korral otsustati sotsiaaltoetuse taotlus jätta rahuldamata.
Määrati kahele isikule koduteenused.
Otsustati järelhooldusteenuse osutamine.
Kahel korral otsustati sotsiaalhoolekande asutuse
kohamaksumusest puudujääva osa rahastamine.

Vallavalitsuse istung 23.01.2019

Lükati tagasi pakkumused lihtmenetlusega riigihankes „Sibulatee turismipiirkonna projekteerimistööd“
ja otsustati uue riigihanke korraldamine.

Vallavalitsuse istung 29.01.2019

Väljastati järgmised ehitusload: Alatskivi alevikus
Kooli tn 1 kinnistul kooli laiendamiseks, Savastvere
külas Kase kinnistul puurkaevu rajamiseks, Välgi külas
Maasikavälu kinnistul elamu laiendamiseks üle 33%
esialgsest mahust.
Väljastati järgmised kasutusload: Põdra külas Lauda
kinnistule rajatud päikeseelektrijaama kasutusele
võtmiseks, Vara külas Tuleviku kinnistule rajatud päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks, Kesk tn 70 Varnja
Vanausuliste kiriku kütteks vajaliku maaküttesüsteemi
kasutusele võtmiseks.
Kvalifitseeriti pakkumused, tunnistati vastavaks ja
edukaks lihthankes „Omanikujärelevalve teostamine
Alatskivi jäätmejaama rajamisel“.
Kvalifitseeriti pakkumused, tunnistati vastavaks ja
edukaks lihthankes „Allasutuste IKT hooldusteenus“.
Anti luba MTÜ-le Sibulatee „Kolkja Kelk ja Sibulatee
Talveprääznik 2019“ korraldamiseks 3. veebruaril 2019
Kolkja supluskohas, Kolkja alevikus, Peipsiääre vallas.
Anti luba Mesi Tare OÜ-le avaliku ürituse „Sibulatee
saunafEST 2019“ korraldamiseks 9. veebruaril 2019
Peipsiääre vallas Sibulateel.
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem

Käesoleva aasta esimene volikogu istung toimus
30. jaanuaril Koosal. Päevakorras oli 16 punkti.
Toimus valla 2019. aasta
eelarve esimene lugemine. Teine lugemine ja eelarve võimalik
vastuvõtmine toimus veebruari
volikogus.
Volikogu moodustas uues
koosseisus valla valimiskomisjoni ning samuti kinnitas
Riigikogu valimiste jaoskonnakomisjonid.

Vo l i ko g u k i i t i s h e a k s
Tartumaa arengustrateegia
2040. Strateegia jõustub, kui
selle on heaks kiitnud vähemalt
2/3 Tartumaa omavalitsustest.
Arengustrateegiaga saab tutvuda Tartumaa Omavalitsuste
Liidu veebilehel http://www.
tartumaa.ee/arengustrateegia/ ning kohalike omavalitsuste veebilehtedel.
Suuremat diskussiooni põhjustas päevakorrapunkt, kus
käsitleti Peipsiääre valla raamatukogude ümberkorraldamist.
Pika diskussiooni tulemusena
ei jõutudki päris konsensusele, kuid häälteenamusega
võeti vastu otsus raamatukogude ümberkorraldamiseks.
Ümberkorralduse tulemusena

moodustatakse Koosa raamatukogu baasil Peipsiääre Valla
Keskraamatukogu. Keskraamatukogu haruraamatukogudena
või välisteeninduspunktidena
jäävad töötama ka kõik seni
iseseisvatena tegutsenud raamatukogud Alatskivi alevikus,
Kallaste linnas, Kolkja alevikus,
Kokora külas, Lümati külas, Pala
külas, Vara külas, Varnja alevikus, Välgi külas ja Nina külas.
Ümberkorralduse eesmärgiks
on raamatukogude juhtimise
tsentraliseerimine, mis tagab
raamatukogude lihtsama juhtimismudeli ning teenuse kvaliteedi ühtlustumise.
Volikogu kinnitas Anna Haava nimelise Pala põhikooli põhimääruse ning Koosa lasteaia ja
Vara lasteaia arengukavad.

Volikogu kinnitas otsuse,
millega nimetatakse vallale
osutatud teenete eest aukodanikeks Urmas Pirk ja Vahur
Afanasjev. Valla aukodanike
tiitlid ja teenetemärgid anti üle
Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud pidulikul aktusel
22. veebruaril Alatskivi lossis.

aMetlikuD teateD

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 elamu ja abihoone Virtsu külas lähiaadressiga Juhkami (Apollo
kinnistu, kat. tunnus 12601:003:0342, kõrval).
Viimane teadaolev ühe hoone osa omanik oli August Särg.
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.

Peremehetute ehitiste arvelevõtmine
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 Pumbamaja Savimetsa külas lähiaadressiga Järveotsa (Luige kinnistu 12601:007:0125 kõrval), elamu Nõva külas lähiaadressiga
Papli (Roosimäe kinnistu 57603:001:0085 kõrval), Küün ja abihoone Nõva
külas lähiaadressiga Hoidla (Arturi 57603:001:0980 kõrval) ja Silohoidla
Kuusiku külas lähiaadressiga Laudataguse (lauda 86101:006:0265 kõrval,
elamu ja abihoone Särgla külas lähiaadressiga Maksima (Õuetaguse
86101:002:0138 kõrval).
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.

Teade detailplaneeringu algatamisest

PEIPSIÄÄRE
Väljaandja: Peipsiääre
vallavalitsus, Tartu mnt 4,
60201 Alatskivi, Peipsiääre
vald, Tartumaa
Trükk ja kujundus:
OÜ Vali Press, Pajusi mnt 22,
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TeATAJA

Toimetaja:
Viktoria Arro, Peipsiääre valla
infospetsialist,
Viktoria.arro@peipsivald.ee,
Tel (+372) 523 8740
Peipsiääre Teatajas ilmuvate
artiklite sisulise õigsuse
ning keelelise korrektsuse
eest vastutab vaid artikli või
teate autor. Kõik toimetusele
kasutada antud materjalid
tagastatakse andja soovil.

Peipsiääre vallavalitsuse 29.01.2019.a. korraldusega nr 72 on algatatud Nina külas Pikk tn 36, Tee, Eliisa, Rene ja Ranna tee 53 kinnistute
detailplaneering.
Planeering hõlmab Pikk tn 36, Tee, Eliisa, Rene ja Ranna tee 53 kinnistuid. Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate majutushoonete
rekonstrueerimine ja uue ehitamine, P&P-18 golfiväljaku rajamine,
teenindushoonete ehitamine, juurdepääsuteede ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramine, hoone olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.
Planeeritava ala pindala on 5,41 ha.
Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande koostamiseks.

Volikogu kuulas ära volikogu komisjonide 2018. aasta
tegevuse aruanded. Komisjonid on teinud korralikult tööd,
lahendamist vajavaid teemasid
on olnud palju, mida on arutatud ja lahendusi otsitud hulgaliselt toimunud komisjonide
koosolekutel. Volikogu liikmel
Madis Avil olid etteheited paari
komisjoni tööle, kuna koosolekute protokollid puudusid või
ei olnud koosolekud toimunud
igas kvartalis, nagu näeb ette
valla põhimäärus.
Volikogu arutas Riigikogu
Eesti rahvastiku toetusrühma
konsultandi Jaak Uibu ettepanekut moodustada volikogu
rahvastikutaaste komisjon.
Esitatud ettepanekut ei peetud
asjakohaseks ning see toetust
ei leidnud.
Arendus- ja keskkonnakomisjoni liikme kohustustest
vabastati Dmitri Tsurkan, kuna
elukorraldus ei võimalda rohkem komisjoni istungitest osa
võtta.

Arutati riigile kuuluva Kirburohu katastriüksuse vallale
taotlemist. Kirburohu katastriüksus, mis on juba aastaid
hooldamata, asub Alatskivi

matkaraja ja mitme vallale kuuluva kinnistu kõrval. Kirburohu
kinnistul asub ka ajalooline
vana põlistammedega allee, mis
on täiesti võsastunud ja vajab
hooldamist. Volikogu otsustas nimetatud kinnistu vallale
taotleda.
Otsustati kirjalikul enampakkumisel võõrandada järgmised vallale kuuluvad kinnistud:
Pala külas Linnupesa krt 1
2-toaline korteriomand alghinnaga 3600 eurot;
Kusma külas Õuenurga kinnistu alghinnaga 10 000 eurot;
Rootsikülas Keldri kinnistu
alghinnaga 10 000 eurot.

Volikogu otsustas võõrandada otsustuskorras AS-le Emajõe
Veevärk valla kasuks emiteeritavate aktsiate eest mitterahalise sissemaksena Pala küla
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
rajatised koos kinnistute ja
päraldistega. Varade üleandmine AS-ile Emajõe Veevärk
võimaldab viimasel küsida
piirkonnale toetusi SA-st Keskkonnainvesteeringute Keskus
20% omaosalusega.
Jaako Lindmäe

Peipsiääre vallavolikogu
esimees

Teade detailplaneeringu eskiislahenduse avalikust väljapanekust
Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et Pala Vallavolikogu 06.12.2016
otsusega nr 21 on algatatud Ansu kinnistu, katastritunnus
57601:001:0044, asukoht Sääritsa küla Peipsiääre vald, detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ja jäeti algatamata keskkonnamõjude
strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu käigus määratakse maakasutustingimused ja
maa-ala ehitusõigus, piiritletakse hoonestusala, määratakse maa
sihtotstarve, haljastuse põhimõtted, tehnovõrkude- ja rajatiste asukohad, seatakse keskkonnatingimused kavandatu elluviimiseks ja
olulisemad arhitektuurinõuded ehitistele. Lisaks soovitakse vähendada ranna või kalda ehituskeeluvööndit 23,5 meetrile. Planeeritava
ala pindala on 5500 m2. Planeeritava tegevuse realiseerimisel ei
ole ette näha olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimese
tervist või kultuuripärandit.
Detailplaneering muudab Pala valla üldplaneeringut ehituskeeluvööndi vähendamise osas.
Detailplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik arvamust/
seisukohta kirjalikult 15.03.2019-14.04.2019.a. e-posti aadressil
vald@peipsivald.ee või Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald,
Tartumaa 60201. Kirjalike arvamuste/ettepanekute korral toimub
eskiislahenduse avalik arutelu 22.04.2019.a.

Teade detailplaneeringu eskiislahenduse avalikust väljapanekust
Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et Peipsiääre Vallavolikogu 20.06.2018
otsusega nr 59 on algatatud Astangu kinnistu, katastritunnus
12601:002:0028, asukoht Pusi küla Peipsiääre vald, detailplaneering, kinnitati lähteülesanne ja jäeti algatamata keskkonnamõjude
strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse sihtotstarbe muutmine
elamumaaks, juurdepääsuteede rajamine ning tehnovõrkude ja
-rajatiste asukoha määramine. Lisaks soovitakse vähendada ranna
või kalda ehituskeeluvööndit 50 meetrile. Planeeritava ala pindala
on 0,3 ha. Planeeritava tegevuse realiseerimisel ei ole ette näha
olulist keskkonnamõju, samuti ei seata ohtu inimese tervist või
kultuuripärandit.
Detailplaneering muudab Alatskivi valla üldplaneeringut ehituskeeluvööndi vähendamise osas.
Detailplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik arvamust/
seisukohta kirjalikult 15.03.2019-14.04.2019.a. e-posti aadressil
vald@peipsivald.ee või Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald,
Tartumaa 60201. Kirjalike arvamuste/ettepanekute korral toimub
eskiislahenduse avalik arutelu 22.04.2019.a.
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Peipsiääre vald sai Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt toetust Alatskivi jäätmejaama
rajamiseks
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
toetas meetme „Ettevõtete
energia- ja ressursitõhusus” tegevuste „jäätmete
ringlussevõtu toetamine”
ning „jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise
toetamine” eesmärkide ja
tulemuste saavutamiseks
üheksa jäätmejaama rajamist 1,23 miljoni euroga.
Toetust eraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi
vahenditest. Raha antakse
ka Alatskivi jäätmejaama rajamiseks Peipsiääre
valda. Alatskivi aleviku
jäätmejaama ehitamine
maksab ligi 228 000 eurot,
millest 170 812 eurot moodustab KIK-i toetus. Projekti periood 01.11.2018
-01.11.2019.
Toetuse andmise eesmärk on Eestis tekkivate
jäätmete ringlussevõtu ja
korduskasutuseks ettevalmistamise suurendamine
keskkonna kaitsmiseks.
Toetust said taotleda
kohalikud omavalitsused,
selle asutused või kohalike
omavalitsuste ühendused.

Samuti eraõiguslik juriidilised isikud ning teatud
tegevustele ka mittetulundusühingud.
Jäätmete ringlussevõtmise arendamiseks on vaja
tõhusamalt liigiti koguda
jäätmeid ning jäätmejaamad on selleks hea viis.
SA KIK toetusel rajatakse Peipsiääre valda kaasaegne ja nõuetele vastav
jäätmejaam. Jäätmejaam
rajatakse Alatskivi alevikku Päiksi tee 2a kinnistule.
Projekti eesmärgiks on
suurendada jäätmete liigiti
kogumist ning võimaldada
inimestel lihtsalt ja mugavalt sorteeritud jäätmeid
üle anda. Plaanitav tege-

vus vähendab keskkonna
reostamist ja risustamist
ja suurendab taaskasutusse suunatavate jäätmete
osakaalu.
Alatskivi jäätmejaamas
hakatakse vastu võtma
majapidamises tekkivaid
liigiti kogutud jäätmeid
(va segaolmejäätmeid): nt
paber ja kartong, plastid,
metallid, klaas, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, pakendid, puit,
tekstiil, suurjäätmed, probleemtoodete jäätmed, vanarehvid, ehitusjäätmed
ohtlikud jäätmed jt.Selle
kõige jaoks paigaldatakse
asfalteeritud platsile eraldi
konteinerid, rajatakse vee-

ja kanalisatsioonisüsteem,
olmehoone, autokaal.
Alatskivi jäätmejaam
hakkab teenindama kogu
Peipsiääre valla eraisikuid,
korteriühistuid ja omavalitsuse allasutusi, täpsem
info teeninduspiirkonna ja
ka teenuste hindade kohta
selgub koostöös operaatorfirmaga, kelle leidmiseks kuulutatakse välja
konkurss.
		

Alatskivi ja Kallaste piirkond:
Alatskivi alevik – Päiksi tee 2a plats avatud E, K, R
kl 11-12 (teistel aegadel võimalik kokkuleppel, tel 5661
8290).
Vastu võetakse suuregabariidilisi jäätmeid, ohtlikke
jäätmeid, paberi- ja pakendijäätmeid, elektroonika- ja
elektriseadmeid.
Kokoral kortermajade juures, Nina külas ja Alatskivi
aleviku kaupluse taga ja 5-kordsete majade juures – avalik
koht, ära viia paberi- ja segapakendijäätmeid.
Varnja bussipeatuse juures – avalik koht, kuhu saab
viia segapakenijäätmeid.

Aitäh mõistva suhtumise eest!

Politsei: anna teada, kui sinu valdust valvab kaamerasilm!
tagasi anda. Täna on valvekaamera juba pea iga
külakeskuse või eramaja
lahutamatu osa. Selleks,
et edaspidi tõhusamalt
üheskoos kuritegusid lahendada, kutsub politsei
kogukonda endaga koos
erakaamerate asukohti
kaardistama.
Jagades infot valvekaamerate olemasolust, saab
politsei ajakriitilises olukorras kiiremini tegutseda
ja abi pakkuda. Teie valvekaamerast võib olla suur
abi, kui on vaja tuvastada
piirkonnas liikuvaid kahtlasi sõidukeid, inimesi või
nende tegevust.

Kui sinu valdust valvab
kaamerasilm, saada e-kiri
kaupo.sirel@politsei.ee
või helista mulle telefonil
5917 7853.

Vara külas – plats avatud K kl 16.15–17.15 (teistel
aegadel võimalik kokkuleppel, tel 522 4165, tel 510 6713)
Vastu võetakse elektri- ja elektroonikaseadmeid,
suuregabariidilisi jäätmeid.

Eraisikud saavad sõiduauto vanarehve tasuta üle anda
Tartus AS Kuusakoski teenindusplatsil mõistlikus koguses,
st kuni 8 sõiduauto rehvi aasta jooksul (suve- ja talverehvide vahetamise käigus tekkiv rehvide loogiline kogus)
ühe isiku kohta.
Tartu teenindusplats AS Kuusakoski
Teguri 53, 51013 Tartu
(+372) 7 367 772
E-R 8.00-16.30

Hea maaomanik, tutvu oma maa-andmetega

Palun hoidke prügikonteineri esine ja selleni viiv tee lumevaba.
Lisaks puhastage ka konteineri kaas lumest.
Autojuhtidel tuleb päevas teha ca 300 konteineri tühjendus ja läbi
pehme või lörtsise lume neid vedada on füüsiliselt tohutult koormav.

Politsei on saanud nii
ettevõtjate kui eraisikute
valvekaameratelt tänuväärt infot kuritegude lahendamisel. Olgu selleks
kütusevargused, sissemurdmised või ka piirkonnas luusivad kahtlased
isikud. Valvekaamerapilt
räägib rohkem kui mitu
sõna, aitab kiirelt kurjategija kindlaks teha ning
vallaelanikele turvatunde

PEIPSIÄÄRE PIIRKONNA
JÄÄTMEKOGUMISKOHAD

Vara piirkond:

RAGN-SELLSI
AUTOJUHTIDEL ON
PISIKENE PALVE

Peipsiääre valla turvalisuse tagamiseks kutsub
politsei kõiki vallaelanikke teada andma, kui
nende ettevõtte territooriumi või eravaldust
kaitseb valvekaamera.
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Kaupo Sirel

Peipsiääre valla
piirkonnapolitseinik

Maa-amet korrastas eelmise aasta lõpus maa-andmeid, mille
tulemusel viidi maatükkide piiri ja pindala andmed kooskõlla
teiste kaardiandmetega. Ajakohastati ka kõlvikute (st haritav maa,
looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa (nt märgala,
teed)) andmed ja vähesel määral võis muutuda ka maatüki pindala. Maatüki uued pindalad on kantud nii maakatastrisse kui ka
kinnistusraamatusse.
Maa-andmete uuendamisega võis muutuda ka maamaks.
Maksustamishind arvutatakse maa-andmete alusel, mistõttu
maatüki andmete uuendamisega võis kaasneda ka maksustamishinna muutus. Käesoleva aasta maamaksu arvestus tehakse juba
uuendatud andmete alusel. Pöörame tähelepanu, et kõlvikuandmete muutus mõjutab maamaksu vaid selliste maaüksuste puhul,
mille sihtotstarve on maatulundusmaa. Maamaksu suurus sõltub
maksustamishinnast, maamaksumäärast, maksusoodustusest ja
maksuvabastusest.
Oma maaüksuse andmete muudatustega saab tutvuda Maaameti geoportaalis www.maaamet.ee/kolvikute-pindala ning
kinnistusraamatu päringusüsteemis  on võimalik kontrollida ka
e-maksuameti/e-tolli kaudu iga maatüki juurde lisatud otselingi
abil.
Kui Maa-ameti geoportaalis nähtavad andmed erinevad
omaniku hinnangul olukorrast looduses, siis palub Maa-amet
maaomanikel sellest teatada aadressil kataster@maaamet.ee või
helistada infotelefonil 675 0810. Maa-amet kontrollib andmed
üle, vajadusel parandab need ja teavitab kohalikku omavalitsust.
Kui kohalik omavalitsus on andmeparandused sisse viinud,
siis on võimalik maksu- ja tolliametil väljastada parandatud
maksuteade.
Soovitame andmed üle kontrollida enne märtsi lõppu, sest kui
on vajadus maksuteadet muuta, saab Maksu- ja Tolliamet seda
teha juba enne maksu tasumise tähtpäeva. Nii saab maamaksu
tasuda kohe õiges summas ja ei teki vajadust juba makstud summa
ümberarvestamiseks või võlalt intressi tasumiseks.
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JAKOB LIIV

28.02.1859 Alatskivil – 17.01.1938 Rakveres

Nii tugewad, kui kaljud suures meres,
On wabad mehed elutormides,
Ei ole argtust nende julges weres,
Ei kartust, nõrkust nende südames.
Neil kõrwus kajab tegewuse hüüe
Ja waimus wabaduse püha püüe.

(1. salm Jakob Liivi luuletusest "Mehed",
viisistanud Miina Härma)
Sellest luuletusest õhkub vägevust, mis iseloomustab Jakob
Liivi – meest, kes sündides olnud
nii väike nagu prantssai ehk umbes neli naela raske ja mähitult
mahtunud nagu luisk ema ühele
käele. Sellestsamast imetillukesest lapsest, kellest mitte keegi
eluloomagi ei lootnud, sirgus aga
suuri tegusid korda saatnud mees. Oma pika elu jooksul
oli ta koolmeister, vallakirjutaja, karskuskuratooriumi
teemaja pidaja, raamatukaupmees, põllumeeste seltsi
liige, Eesti Kirjanduse Seltsi asutajaid, panga kassapidaja, ajalehetoimetaja, Rakvere linnapea, haridusseltsi esimees, Rakvere teatri rajaja. Samuti töötas
ta kohalike kooride ja näiteringiga ning propageeris
tütarlastele kihelkonnakooli asutamist.
Aastakümneid oli aktiivne ühiskonna- ja seltsielu tegelane ning rahvahulki sütitanud kõnemees
(pidanud umbes 500 kõnet) ka produktiivne kirjanik:
tema pagasis on 50 raamatut luuletusi, lugulaule,
näidendeid ja jutustusi.
Oma 1936. a ilmunud elulooraamatu "Elu ja mälestusi" kohta ütles Jakob Liiv ise: "Ega eluloo kirjutamist
või puhtalt teiste hooleks jätta, teab mis looma nad
sust teevad." See on ilus, huvitav, metoodiline ülevaade
varasemast elust, noist aegadest ja oludest. Soe lugemissoovitus huvilistele: küsige 2016. a kordustrükki
Liivi muuseumist või raamatukogudest!
30. aprillil tähistatakse Liivide kodutalus Rupsis
Jakob Liivi 160. sünniaastapäeva koos tema venna
Juhani 155. sünniaastapäevaga ning muu hulgas tutvustatakse püsinäituse uue osana seni varjul olnud
Jakob Liivile kuulunud isiklikku luuleraamatut ja tema
perekonnaelu puudutavaid käsikirju.

ELIAS LIIV

08.03.1857 Alatskivil – 31.08.1892 Alatskivil

Elias Liivi kutsuti Alatskivi
muusikakooride isaks.
Elias oli vendadest Liividest
vanuselt kolmas. Vanematel
ei olnud kesksel kohal mitte
jõukusele püüdlemine, vaid
haridus, ning nii sai Eliasest
esimene Rupsi küla poiss, kes
Kodavere kihelkonnakooli läks.
Pärast kooli lõpetamist töötas
ta Haapsipeal koolmeistrina,
püüdes igati ümbruskonna haridustaset tõsta. Ta viis
oma külakooli õppekavasse sisse vene ja saksa keele
ning rajas Haapsipeal raamatukogu.
1878. a asutas noor ja energiline kooliõpetaja viiulikoori, mille koosseisu täiendas hiljem puhkpillidega,
saades omapärase segapillide orkestri.
Huvitav on meie piirkonna lehelugejatel ehk teada,
et 19. saj lõpus ja 20. saj alguses tegutsesid laulukoorid Kodaveres, Torilas, Haapsipeal, Laheperal, Peatskivil, Naelaveres, Varnjas, Koosal, Alatskivil, Nõva-Palal
ning orkestrid Haapsipeal, Torilas, Alatskivil, Kokoral,
Kodaveres, Varnjas, Koosal!
Mälumänguküsimus: Mitu laulukoori ja pilliorkestrit tegutseb meie suures ühendvallas praegu?

Kodavere pärimuskeskus kutsub
rahvakalendri tähtpäevi tähistama
Pala vallamajas oli 2. veebruaril eriline hommik –
esmakordselt avas uksed
Kodavere pärimuskeskus,
ku t s u d e s kü i n l ä p ä ävä
ommokot pidama. Nagu
lubatud, pakuti hommikusöögiks putru ja erinevaid küpsetisi. Tangupuder
pekikastmega viis lausa
keele alla! Kodavere külaseltsi poolt tõi hommikukohvi kõrvale maitsva
kringli Ülle Aduson. Kõneldi küünlapäeva kommetest ja uskumustest, sekka
Kodavere kandi pajatusi.
Küünlapäeval oli tavaks
küünlaid valmistada, need
pidid siis hästi valge tulega
põlema. Vanasti tehti küünlaid lambarasvast, pärimuskeskuse töötoas aga meisterdati küünlaid küünlajääkidest
ja mesilasvaha lehtedest.
Töötuba juhendas Aire Järve.
Fuajees sai uudistada
fotonäitust "Aeg jätab jäljed maastikule ja inimeste
südametesse". Pika pealkirjaga näitus jutustab kodukoha
ajaloost, loodusest ja kultuurist. Hobifotograaf Elina
Kalme käis suve jooksul kaameraga Pala valla külades
ringi ja pildistas maastikku,
hooneid, mälestuskive – märgilisi kohti, mis jutustavad
siitkandi elust muinasajast
tänapäevani. Näituse seadsid
üles Anu Saul ja Eha Saar.
Imetleda sai ka Veinika
Västriku kootud Kodavere
mustritega kanganäidiseid.
Küünlapäeva pidamine
lõppes ühislauludega akordioni saatel. Tuntud rahvalikud laulud panid pärimuskeskuse rõõmsalt helisema.

2019. aasta küünlapäev
saab kantud avasündmusena
Kodavere pärimuskeskuse
kroonikasse ning kõik, kes
kohale tulid, võivad uhkusega öelda, et nemad olid selle
ajaloolise hetke tunnistajad.
Kodavere pärimuskeskuse
juhatus tänab südamest kõiki,
kes kaasa lõid!
Ürituste sari "Pääv ei õle
pääväle veli" kestab Kodavere
Pärimuskeskuse eestvedamisel aasta ringi ning kutsub tähistama rahvakalendri
tähtpäevi: lihavõtteid, suvistepühi, karusepäeva, rukkimaarjapäeva, mihklipäeva,
mardipäeva ja toomapäeva.
Jälgige infot ja lööge kaasa!
5. märtsi ennelõunal on
plaanis koos Pala kooli õpilastega Palal Trossimäel maha
pidada üks vahva vastlapäev.
8. juunil tähistame suviste-

pühi ja avame pärimuskeskuse suvehooaja.
***
Mitmete mõttekodade
tulemusena 17. detsembril
2018 loodud mittetulundusühing Kodavere pärimuskeskus kutsub kõiki huvilisi
jätkuvalt kaasa mõtlema ja
heade ideedega pärimuskeskuse arengusse panustama.
Ühingu eesmärgiks on ajaloolise Kodavere kihelkonna
(tänase Peipsiääre valla) pärimuskultuuri mitmekülgne
arendamine, jäädvustamine,
eksponeerimine, uurimine ja
populariseerimine.
Siit ka üleskutse Kodavere
kihelkonna inimestele – vaadake üle oma panipaigad,
aidad, keldrid ja pööningud
ehk leidub seal vanu esemeid,
fotosid ja dokumente, mis
jutustavad möödunud aegade

elust-olust ning mida saaksime kokkuleppel näitustel
eksponeerida.
Soovi korral saab pärimuskeskuse tegevuse toetuseks
teha annetusi: MTÜ Kodavere
Pärimuskeskus; Coop Pank;
a/a EE674204278610673503.
MTÜ Kodavere Pärimuskeskus juhatuses toimetavad
Grete-Stina Haaristo, Mikk
Kirikal, Reet Kruup, Helgi
Vaga ja Ergo-Hart Västrik.
Pärimuskeskuses toimuvast saab lugeda Facebooki lehelt: https://www.facebook.
com/KodaverePK/
Teie mõtteid, ettepanekuid ja ideid ootame e-posti
aadressile ergohart@gmail.
com
Reet Kruup
MTÜ Kodavere
Pärimuskeskus

Kodavere pärimuskeskuse eestvedajad panevad Pala vallamajas elu taas käima. 2. veebruaril
toimunud avaüritusel peeti kaminatule paistel hubases õhkkonnas küünlapäeva hommikut.
								
Foto: Reet Kruup

Kodavere
Pärimuskeskus
kutsub
LP PEIPSIÄÄRE VALLA LASTEAIAD

EMÄKIÄLEÕSTA

OLETE OODATUD EMAKEELEPÄEVALE PÜHENDATUD
LUULETUSTE LUGEMISE PÄEVALE

„MINU IMELINE EMAKEEL“
11. MÄRTSIL 2019 KELL 10 ALATSKIVI LASTEAEDA
TINGIMUSED:
•

LAPS LOEB LUULETUST EMAKEELES
(soovitavalt eesti keeles, kuid võib ka vene keeles)

•

LUULETUS ON EESTI AUTORILT

•

LAPS ESINEB KASUTADES MIKROFONI

•

LUULETUSE PIKKUS KUNI 12 RIDA

•

LAPS ALUSTAB LUULETUSE LUGEMIST ENDA TUTVUSTAMISEGA

•

LAPS NIMETAB LUULETUSE PEALKIRJA JA AUTORI NIME

OOTAME IGAST VANUSERÜHMAST ÜHTE LAST
•

3–4-AASTASED LAPSED (kes on saanud 1. märtsiks 4-aastaseks)

•

4–5-AASTASED LAPSED (kes on saanud 1. märtsiks 5-aastaseks)

•

5–6-AASTASED LAPSED (kes on saanud 1. märtsiks 6-aastaseks)

•

6- AASTASED JA VANEMAD LAPSED

Palume registreeruda 1. märtsiks e-posti aadressil ulvi277@hot.ee.
Registreerimisel teatada:
•
•
•

Esineja nimi ja vanus
Luuletuse autor, pealkiri ja tekst
Lasteaia nimi

Lisainfo: ULVI MOORA Tel 525 7089 või ulvi277@hot.ee
mk2019
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Sibulatee saunafESTi osalejad
selgitasid välja tänavuse rahvalemmiku!
Vanaussaiale, Koosale, Alatskivi järvele, Ninale, Torilasse
kui Palale. Kokku tuli osalejatel
läbida ligi 80 kilomeetri pikkune ring. Soomlaste võistkond
suundus saunaringile aga hääletades. Küüti pakkusid teised võistkonnad ning Koosalt
Ninale suunduti liinibussiga.
Sibulatee saunafESTi tähtsaim reegel oli nautida saunasid. Võistlus ei käinud aja
peale, sellega soovisime arutut
kiirustamist äärmiselt libedatel teedel vältida. Auhinnaloosis osalesid võistkonnad, kes
läbisid nimekirjast vähemalt
13 sauna ning lõpuloosimisele
kvalifitseerusid kõik võistkonnad. Peaauhind, järvesafari
Peipsil Mesi tare karakatiga,
läks võistkonnale Viht Pooleks.
Herling Mesi

Mesi tare kodumaja
perenaine

Kuke talu saun. 			
9. veebruaril 2019 toimus
kolmandat korda Sibulatee
saunafEST ning saunade orienteerumispäeval osales kokku
sada saunasõpra 27 võistkonnana üle Eesti ning Soomestki. Kohal olid võistkonnad
Tallinnast, Tartust, Võrust ja
Pärnust, samuti väga palju saunalisi meie oma koduvallast.
Meie piirkonna saunaüritusel saavad osaleda vaid sada
inimest, et mitte liiga palju
kohalikke inimesi häirida ning
kodusaunasid üle koormata.
Saunasõprade menüüsse mahtus lausa 20 eriilmelist ja toredat sauna, nende
hulgas suitsusaunad, vene
saunad, soome saunad, kilesaun, kuppelsaun, kümblustünnid, haagissaunad, telksaun, aurusaun, torusaun,
nõiamajasaun ja ka Koosa
külasaun. Festivalimelule aitasid kaasa Magasiait, rändbaar Peeker ning kohalikud
saunad, kes pakkusid saunasõpradele talipuhvetites head
valikud söögi- ja joogipoolist.

Juhus pruulikoda tõi üritusele
osalema oma käsitööõllesid.
Oleme väga rõõmsad selle üle,
et ürituse käigus ka kohalikud
inimesed saunafestivalimelusse panustasid.
SaunafESTist osalejatel
lasus väga raske ülesanne
kõikide saunade vahel punkte
jagada ning parim saun välja
valida. Kõrgeid punkte said
üle poolte osalenud saunadest,
kuid tihe rebimine tiitli nimel
läks lahti Nina külas. Nii Vaino
talu, kes võitis rahvalemmiku tiitli esimesel saunafESTil, kui Sibulatee võrgustiku
uusim liige Kalamehe talu oma
vene saunadega võitsid rahva
südamed. Kuigi Vaino talu
leili kiideti agaramalt, kallutas
kaalukaussi võidu poole siiski
Kalamehe talu pererahva Ivani
ja Larissa säravad silmad ning
soe ja külalislahke vastuvõtt.
Sibulatee saunafESTil tuli
osalejatel orienteerumiskaardi
abil leida üles 20 erinevat sauna Varnjast Kadrina mõisani,
saunu oli peidetud veel nii

Foto Ville Hytönen

Soomusrong Wabadus.

Foto Signe Tennisson

Sajandi eest peetud karmides lahingutes sõditi selle eest, et
Eesti võiks olla ja jääda iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks.
Tänavu liigub mööda kunagisi lahinguteid Eesti Sõjamuuseumi
algatusel loodud soomusrong nr 7 Wabadus. Sellega meenutatakse tänastele eestimaalastele vabaduse hinda: u 13 800 haavatut ja 2300 langenut, lisaks purustused, puudus, lein ja mure.
21.01 sõitsid Vara põhikooli 9., 8. ja ka mõned 7. kl õpilased
Elvasse soomusrongi oma silmaga vaatama. Külma trotsides
saadi osa giiditunnist ja võimalus kujutleda end 100 aasta tagusesse võitlusse maa ja vabaduse nimel. Hämmastas, kui lihtsate
vahenditega tuli läbi ajada ja kuidas toonased koolipoisid olid
täismeeste eest väljas. Tahaks, et keegi ei peaks enam midagi
sarnast üle elama!
Soomusrongist saab lähemalt lugeda Eesti Sõjamuuseumi
kodulehelt https://esm.ee/et.
Krista Tõnnov

Väikepõllumehi toetatakse
15 000 euroga

Geokuppelsaun Alatskivi järvel.

Foto Herling Mesi

Eesti Maaelu Arengukava programmperioodil 2014–2020
on üheks toetusmeetmeks väikeste põllumajandusettevõtete
arendamise toetus, kust on võimalik taotleda 15 000 eurot.
Aprillis avaneb järjekordne taotlusvoor.
Kellel on võimalik toetust taotleda? Seda saab teha FIE
või äriühing, kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli
taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal 4000
–14 000 eurot ja taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel
majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50% kogu müügitulust. Taotleja peab
olema tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat.
Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 6. märtsil Jalaka
48 tasuta infopäeva, kus maaeluministeeriumi ja PRIA ametnikud tutvustavad toetuse tingimusi – kuidas koostada äriplaani,
millised aruanded tuleb esitada ja kõike muud, mida on vaja
teda taotluse koostamisel. Koolitus algab kell 10 ja kestab neli
akadeemilist tundi.
Infopäevadel osalemiseks palume registreerida www.pikk.
ee sündmuste kalendris või telefonil 736 6955. See on vajalik
kohvipauside ja materjali planeerimiseks.
Ootame koolitusele kõiki põllumehi, kes eelpooltoodud
tingimustele vastavad. Julgen kinnitada, et paberimajandus
pole üleliia keerukas ja meetme eelarve on piisav, et enamik
korrektselt koostatud taotlustest rahuldada.

11. märtsil algab hajaasustuse
programmi taotluste vastuvõtt

Traditsioonid
tulla, aja maha võtta, nautida
ja minna koju värskete ideedega oma aia kujundamiseks või
reisimiseks.
Magasiadas on müügil
suur valik seemneid ja võtame
tellimusi istikutele.

Oleme avatud iga päev.

E–R 9–16, L 10–16 ja
P 11–15.

Birr Castle, Iirimaa 1314

Vara õpilased käisid
soomusrongiga tutvumas

Vara põhikooli õpetaja

Korraldajad tänavad südamest kõiki osalenud saunasid (Kadrina mõis,
Nina puhkemaja, Vaino talu, Kalamehe talu, Turgi talu, Hannes Lentsi projektsaun, Koosa saun, Haagisepere, RatastelSpa, Kuke talu, Aivar Klaos)
ning auhinnafondi panustanud kohalikke inimesi ja ettevõtjaid (Voronja galerii,
Vahur Afanasjev, Liivi muuseum, Kalamehe talu, Kuke talu, Wooden Gadgets,
Falleroon/Nina puhkemaja, Alatskivi loss, Alatskivi lossi keraamikakoda,
Alatskivi mõisamaitsed, Magasiait).

Meil kõigil on oma traditsioonid. Igal perel, külal,
kihelkonnal, riigil. Kombed,
üritused, värvid, millele oleme
truud läbi aastate.
Magasiaidaga on sama.
Kolmandat aastat avame Virve
Poomi aiandusreiside fotode
näitus/müügi. Tema reisibüroo Astellaria korraldab
aiandusreise Eestis ja teistes
Euroopa riikides. Alati on
Virvel kaasas kaamera, et
jäädvustada erakordsed vaated kõigile, kes peavad lugu
kaunist loodusest. Näituse
motoks on, et inimesed saaks

5

Soovime kõigile Peipsiääre
valla elanikele kordaminekuid
Eesti Vabariigi 101 aastal.

Hajaasustusega maapiirkondades elavad pered saavad
taotleda toetust majapidamiste veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning
autonoomsete elekrisüsteemidega seotud tegevusteks.
Taotluste vastuvõtt 11.03–13.05.2019. a.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning
taotlemise tingimused leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse
veebilehel www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/
elukeskkond/hajaasustuse-programm. Nõuetele vastavaid taotlusi võtavad vastu majapidamise asukohajärgsed vallavalitsused kuni 13. maini 2019. a.
Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste osas saab kohalikust omavalitsustest.
Peipsiääre valla kontaktisik Maimu Arro tel 7517 7824;
maimu.arro@peipsivald.ee
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Peipsiääre valla alustaladeks on head juhid
on meelitada linnas elavaid
inimesi kaaluma Peipsiäärde
tulemist. Üks asi on aga talentide meelitamine, teine asi
nende hoidmine. Viimane võib
olla keerulisemgi, sest eeldab
tugevat kohapealset avatust
uute inimeste suhtes. Paraku
tekitab linnast maale tulek kultuurielus, sportimistegevuste
mitmekesisuses tagasilööke.
Jõudsime selgusele, et mida
rohkem pakuvad kohalikud
organisatsioonid ja institutsioonid inimesele võimalusi,
seda suurema tõenäosusega
on inimesed oma tööl ja elukohas rõõmsamad.
Kala hakkab mädanema
peast

Angela Ader. 		

22. jaanuaril tuli Pala kooli
kokku grupp inimesi, kes
soovisid mõelda sellele,
kuidas Pala ja Peipsiääre
ikka elujõuliselt kestaksid.
Alustuseks selgitasime välja
enda jaoks hetkeolukorras
põletavaima probleemi ning
hakkasime sellele lahendusi
otsima.
Kust kõik pihta hakkas?

Teadlased ennustavad
Eestile lähemateks kümnenditeks rahvaarvu jätkuvat kahanemist. Kahanev rahvaarv
kujutab tõsist ohtu meie riigi
harjumuspärasele toimimisele
ning on eelkõige ohuks maapiirkondade keele, kultuuri
ja elukeskkonna säilimisele.
Pala on suurematest keskustest üsna kaugel, seepärast on
äärmiselt oluline teada, mis
on selle koha tugevused ja
tõmbetegurid. Kuna arutelu
toimus Anna Haava nimelises koolis, siis oli tagaplaanil

Foto Maria Kilk

ka tunda muret kooli tulevikuväljavaadete pärast, sest
sündimus mõjutab õpilaste
arvu ning ka kooli tulevikku.
Viimane on seotud ka rändega.
Kuivõrd ikkagi on maakohad
ja ehe loodus atraktiivseteks
elukohtadeks ning millised
võimalused kaasnevad maal
elamisega lastevanematele.
Esmalt tuli kokku leppida,
milline on kogukonna jaoks
kõige põletavam probleem,
mille lahendamine leevendaks
ka teisi muresid. Grupiga jõudsime sinna, et võtsime vaatluse
alla probleemi „Ebavõrdsus
soodustab inimeste koondumist linnadesse – maakohad
jäävad tühjemaks“.
Probleemi
välja selgitamine
ja esimesed ideed

Arutasime teemaga piirnevaid seisukohti. Üks pool probleemist on hoida neid, kes juba
elavad Palal ning teine pool

Arutelu kokkuvõttena koorus välja neli põhilist juhiomadust, mis soodustaksid
värskete ideede teostamist
ning uute inimeste kogukonda
sulandumist.
Siht selgeks

Eesmärgipärane tegutsemine on ilmselt üks juhtimise olulisimaid eelduseid. Nii
ongi liidri üheks omaduseks
oskus eesmärke püstitada ning
need meeskonnaliikmetele
võimalikult hästi selgeks teha.
Seejuures peab hea juht oma
eeskujuga aitama meeskonnal
eesmärkide suunas liikuda.
Unista ja lase unistada

Aga mis siis, kui teeks siia
võlulossi, Kodavere lennukeskuse, uue Lõunakeskuse või
muud põnevat. Hea juht peab
oskama unistada. Veelgi olulisem on see, et ta annab oma
töötajatele aega unistada ning
ruumi oma mõtteid ka ellu viia.

Paku võimalusi võtta
vastutust

Selleks, et inimene tahaks
maal elada, peab tal olema
mingi n-ö oma asi, millega tegeleda. See mõjub innustavalt, kui
inimesel on võimalik arendada
enda jaoks tähenduslikku valdkonda. Vastutust ei saa anda,
kuid vastutuse võtmiseks saab
luua soodsa keskkonna ning
toetava organisatsioonikultuuri, kus uutele (noortele) antakse
ruumi ja võimalusi katsetamiseks ja vastutuse võtmiseks.
Rohkem ühist
kooskäimist

Juhtimisest vähemtähtsaks
ei saa pidada ideed, et peaksime
tegema rohkem pidusid, kus
saab tõesti kaaslastega koos
olla, jutustada ja ideid vahetada.
Kogukonna loomisel on suhtlemine ning ühised mälestused
äärmiselt olulised.

Kui sul tekkis nüüd selle jutu
peale mõte, et tahaksid ka midagi Pala ja Peipsiääre tuleviku
kohta arutada või mõne ühise
istumise teha, siis võta ühendust e-posti aadressil angela.
ader2@gmail.com ja teeme ära.
Mina igal juhul tahaksin teiste
palakatega tutvuda, et kuulda
teie mõtteid. Arutelu „Kuidas
me kestame?“ oli senini üks
inspireerivamaid kogemusi ja
motiveeris tegutsema. Saame
kokku ja arutame, mida võiks
üheskoos ära teha. Kui soovite
#kuidasmekestame formaadi või algatuse kohta rohkem
teada, siis uurige juurde lehelt
kestame.rahvaalgatus.ee.
Angela Ader

Anna Haava nim Kooli
inglise keele õpetaja ja
Noored Kooli 12. lennu liige

Jaanuar oli töövarjukuu

Käesoleva aasta hakul
toimus KTG projekti raames
Peipsiääre valla noortele suunatud töövarjukuu. Töövarjupäevad on sageli mõeldud
gümnaasiumi noortele, kuid
meie piirkonna noorsootöötajad soovisid midagi analoogset pakkuda just põhikooli
lõpuklassidele. Usume, et mida
varem saab noor ülevaate
erinevatest töövõimalustest
ning tutvuda tegeliku töö
sisuga, seda paremini oskab
ta teha valikuid juba põhikooli
lõpus seoses oma edasise haridusteega.
Kutsusime noori osalema
läbi veebipõhise kandideerimisvormi, kus neil oli võimalik
valida 19 erineva asutuse vahel, kellega olime kokkulepped
sõlminud. Muidugi pidi noor
oma valikut ja osalemise soovi
põhjendama. Kokku laekus
65 sooviavaldust, mida oli
märkimisväärselt rohkem, kui
esialgu lootsime. Kuna suurem
osa noorte põhjendustest olid
vägagi asjalikud, siis otsustasime saata töövarjupäevale
kokku 58 noort. Kõik need

Veebruari tegemised
Pala koolis
Jaanuari lõpp ja veebruari algus olid täis loodusteadust
ja matemaatikat.
Lisaks toimusid 31. jaanuaril kooli meistrivõistlused
suusatamises.
Kooli meistrid:
1. klass 		
Jan Hendrik Luukas
2.-3. kl 1 km
Anna-Liisa Oras Mario Päll
D 		T 2 km 		Anna-Maria Aasmaa
		P 3 km
Rico Päll
C 		T 2 km		Annika Hallik
P 3 km
Sebastian Sildver
B T 2 km		Mai-Liis Aasa
		P 3 km
Ailar Jürgenson

2. veebruaril osales meie kooli pererühm tantsupeo
esimesel ülevaatusel Jõgeval.

4. veebruaril käis 9. klass Varal toimunud kohtumisel
tele- ja raadioajakirjanik ja koolitaja Märt Treieriga.
6. veebruaril toimus Nõos piirkondlik matemaatikaolümpiaad, millest võttis osa 8. klassi õpilane Imre Nõmm saavutades 34 osaleja seas tubli 8. koha. Imre õpetaja Merle Müür.
Samal päeval said 1.–5. klassi õpilased osa programmist
„Jalgpall kooli!“.

23. Pala noorte suusamaraton.

Foto Kati Kirikal

9. veebruaril toimus juba 23. Pala noorte suusamaraton.
Distantsid olid vastavalt vanuseklassidele 10–30 km.

Võidukarikad jagati järgmiselt:
N12 10 km Liisa-Lisette Evert		
Kuningamäe SK
N14 10 km Annika Hallik			 A. Haava nim Pala Kool
N16 10 km Mai-Liis Aasa			 A. Haava nim Pala Kool
Põltsamaa ÜG/Kuningamäe SK
M12 10 km Greg-Emil Pärn
M14 10 km Sebastian Sildver
A. Haava nim Pala Kool
M16 15 km Christopher Suve
A. Haava nim Pala Kool
M18 30 km Hendrik Peterson		 Audentese SG/ SK Jõulu
M20 30 km Robin Möll			
Ülenurme G SK

12. veebruaril toimusid Palal Peipsiääre valla kuni
3. klasside meistrivõistlused rahvastepallis, kus nii meie kooli
tüdrukud kui poisid mängisid ennast esikohtadele. Tublid
rahvastepallurid olid kaptenid Joanna Juursalu ja Oliver Maran ning mängijad Karola Karu, Anna-Liisa Oras, Lenna-Riin
Oras, Eha Merin Nõmm, Sandra Malene Ottson, Moona-Liisa
Pärn, Emma-Lotta Oras, Arianna-Viktoria Lehtla, Mario Päll,
Siim Markkel Kask, Gert Kotselainen, Tanel Lõhmus ja Oskar
Raudmäe. Võidukate meistrite juhendaja on õpetaja Virge Otsa.
Samal päeval võtsid meie kooli õpilased õpetaja Tiina Karu
juhendamisel osa järjekordsest Alatskivil toimunud bioloogia
õpitoast. Nõos toimus piirkondlik geograafiaolümpiaad, kus
meie koolist panid oma teadmised proovile 8. klassi õpilased
Imre Nõmm ja Marek Ellus. Nende õpetaja Ingrid Klandorf.
13. veebruaril osalesid 8. klassi õpilased Mirtel Menind,
Rasmus Lille ja Imre Nõmm Elvas toimunud piirkondlikul inglise keele olümpiaadil. Nende juhendajaks õpetaja Angela Ader.

Martin ja Andris töövarjuks AHHAA keskuses
Rita Töövarjuks korvpallikohtunikul.
ekspositsioonimeistritel.
Foto Annika Vesselov
Foto Kristin Sikk

noored said jaanuari kuu jooksul saadetud 16 erinevasse
asutusse. Töövarjuks käidi
Vanemuise teatris, AHHAA
keskuses, Tartu politseijaoskonnas, Alatskivi komandos,
Mustvee kordonis, Luunja
lasteaias, A. Le Coq tehases,
Eesti Rahva Muuseumis, Gustav kondiitris, Autospirit OÜs,
Tartu KHKs ning korvpalli
kohtunikul Rainis Värvil. Suur
tänu kõikidele koostööpartneritele!
Et anda noorele võimalus
oma käiku mõtestada, oli
kohustus täita tagasiside leht

ning anda lühike ülevaade
oma käigust klassikaaslastele
mõnes ainetunnis. Tagasiside
kogumine veel käib. Siinkohal
soovin tänada kõiki meie
piirkonna koole ning loodetavasti sujub noortekeskuste
ning koolide koostöö mitteformaalse õppe kaudu ka
edaspidi.
Töövarjupäeva korraldamine oli meile esmakordne
ning kõik alles uus ja katsetamist vajav. Tagasiside on
olnud igati positiivne ning
annab julgust ja motivatsioo-

ni töövarjukuud ka edaspidi
korraldada.
Soovin omalt poolt tänada
kõiki meie tublisid noorsootöötajaid, kes andsid väga
suure panuse tegevuse elluviimisesse!

* Töövarjukuu tegevuse toimumist rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

Aili Saul
KTG Peipsi Läänerannik

14. veebruaril peeti koolis 5. klassi eestvedamisel sõbrapäeva, kus õpilased said saata oma sõpradele tervituskaarte,
valida kooli sõbralikuma tüdruku, poisi ja õpetaja, teha oma
sõpradega pilti, koguda kallistusi. Kooli kõige sõbralikumaks
tüdrukuks osutus Eha Merin Nõmm 3. klassist, poisiks Märt
Maik Poolakese 9. klassist ning õpetajaks Angela Ader. Päeva
kokkuvõtteks tehti võimlas ühispilt.

15. veebruaril oli meil külas Alatskivi kooli 8. klass, kes võtsid
osa õppetundidest ja kuulasid vilistlast Konstantin Raimlat.
19. veebruaril tutvustas Jõgevamaa gümnaasium
9. klassile õppimisvõimalusi oma koolis. 8. klassil oli võimalus
tutvuda copywriteri tööga. Eesti Kontserdi poolt korraldatud
koolikontserdite raames käis õpilastele esinemas Rolf Roosalu,
kes lisaks laulmisele rääkis ka oma elust ning sellest, kuidas omale püstitatud eesmärke saavutada. Laule saatis kitarril Kalle Pilli.
21. veebruaril esines 5.–9. klassi õpilastele meie kooli
vilistlane Janar Juhkov, kes rääkis oma tööst ja hobidest.
22. veebruaril tähistasime kooliperega Eesti Vabariigi
101. sünnipäeva. Samuti tegime kokkuvõtteid teisest trimestrist.
Katrin Puusepp
juhiabi
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Reaal- ja loodusainete nädal Pala koolis
28.01–01.02 oli Pala
koolis reaal- ja loodusainetele keskendunud nädal,
aga kuna erinevaid ettevõtmisi oli nii palju, jagus
tegevusi ka varemale ja
hilisemale nädalale. Seekord olime mõelnud rohkem noorematele õpilastele, et äratada neis huvi
ja innustada mõtlema. Igal
hommikul said õpilased
nuputamiseks päevaküsimuse.
Teisipäeval, 29. jaanuaril algas teadushommikuga, kus 8. klassi õpilased
demonstreerisid noorematele katseid, mis olid

Katsed vilistlase Ranno Raametsa juhendamisel.

huvitavad ja kodustes tingimustes teostatavad. Iga
eksperiment sai tegijate

Foto Kati Kirikal

poolt ka selgituse ja nagu
katsetega ikka – mõnikord
kõik ei õnnestu. Algklasside

õpilased said ise valmistada laavalambi, mis oli
enamikele uus ja huvitav
kogemus. Kõik kooli õpilased osalesid viktoriinis.
Toimusid peastarvutamise
võistlus, nuputamine, bioloogiaolümpiaad. Tore, et
meie kooli endine õpilane
Ranno Raamets oli meeleldi nõus meiega jagama
oma teadmisi füüsikast ja
neid katseliselt demonstreerima.
Aitäh õpetajad Merle
Müür, Tiina Karu ja Liina
Ainsalu.
Ingrid Klandorf
loodusainete õpetaja

Märt Treier pani noored mõtlema
Esmaspäeval, 4. veebruaril kogunesid Vara
põhikooli aulasse Vara,
Pala ja Alatskivi koolide
9. klasside õpilased kuulama ajakirjanikku Märt
Treierit, kes rääkis ahvatlustest ja riskidest, mis
võivad väga traagiliselt
lõppeda. Põhilisteks käsitletavateks teemadeks olid
teismeliste noorte iseendaga hakkamasaamine,
nende kõrgendatud tähelepanuvajadus, sõbrad
ja ühised peod. Esineja
jutt kõlas küll humoorikalt, kuid tõsielust toodud
näited nendel teemadel

andsid ainet pikemaks
järelemõtlemiseks.
Koolitus toimus koostöös maanteeametiga ning
selle eesmärgiks on aidata
kaasa liikluses vigasaanute
ja hukkunute arvu vähendamisele koolinoorte seas.
Üheksandikud jäid
koolitusega väga rahule.
„Ajakirjanik rääkis enda
kogemustest ja nägi asju
oma vaatenurgast. Ta rääKooliõpilaste kohtumine ajakirjaniku Märt Treieriga.
kis sujuvalt, tema jutt liikus 			
Foto Signe Tennisson
tasapisi stand up`ist trakes tragöödiast välja aitab. ma märgata ka kõiki teisi
göödiaks. Oli väga õpetlik
Tõde on see, et me kõik enda ümber ja aidata neid,
ja noortepärane lugu, mis
vajame ju õiget sõpra, kes kes seda tõesti vajavad.”
pani meid mõtlema, kui
hoiab meid tingimusteta.
habras on inimelu ja et su
Signe Tennisson
Peaksime ise rohkem püüdsõber ei pruugi olla sõber,
Vara põhikooli õpetaja

Talv Pala lasteaias

Pala lasteaia vanem rühm loodusmuuseumis.

Pärast jõule on lasteaed
mässinud end traditsioonilistesse talvistesse tegemistesse.
Lapsed on igal talvel agaralt
käinud metsloomadele nosimist viimas. Nii ka sel aastal.
Kodust võeti kaasa kõike head,
mida üks vapper loomakene
talvel näksida võiks. Nii oli
lastel seljakottides õunu, seemneid, porgandeid, kartuleid ja
isegi saunavihtasid. Linnukestele on lasteaias aga akna taga
toidumajad, mis on alati laste
poolt pilgeni toitu täis toodud.
Vanem rühm külastas Tartu
Loodusmuuseumi ning kuulas
huviga sealsete asukate käekäigu ja huvitavate elusündmuste

Foto Agnes Kivirand

kohta. Tutvuti merede põhjas
elavate uhkete kodalaste ja
karpidega, kihvadega muskushirvega, Tallinna loomaaiast
saabunud orangutaniga, kukkurloomadega, kõhuussidega
ja paljude teistega. Tagasiteel
bussis oli kosutav kuulata Ivani
ja Jakobi loomamängu, kus kordamööda jutustati muuseumis
kuuldu ümber ning kaaslane
pidid ära arvama, kellest käis
jutt. Päev oli igati kordaläinud.
Pala kultuurimajas käivad
lasteaialapsed meeleldi ja päris tihti. Näiteks vaatasid nad
armsat multifilmi „Lotte ja kadunud lohed”, külastasid päris
kunstnike kunstinäitusi ja

Ootame kohalikke inimesi oma kala- ja aiasaaduste, käsitöö ning hoidistega kauplema

Varnja kalalaadale!

Oma soovist saab teada anda peipsitulevik@gmail.com

Õnnetriinude tegemistest
uudistasid oma sõbra tädi Anu
juures uusi lasteraamatuid.
Pala lasteaia keskmine ja
vanem rühm liitusid ka sel
aastal Räpina aianduskooli
taimeprojektiga. Sel korral
kasvatame tomateid. Taimed
on 6 cm pikad ning ootavad
varsti ümberistutamist. Lisaks
panime ka mõned kurgiseemned mulda.
Sõbrapäeval jagati usinasti sõpradele šokolaade,
enda meisterdatud kaarte või
südameid. Ükski suur ega
väike ei jäänud sel päeval ilma
üllatuseta.
Eesti Vabariigi sünnipäevaks oli lastel selgeks saanud
terve rida laule ja tantse.
Samal ajal valmistume
lastega peatselt toimuvate
ürituste tarbeks. Õpime luulekonkursiks luuletusi, vanavanemate päevaks midagi
südant kosutavat, näitemängude päevaks kuraasikat näidendit, tantsupidude tarvis
rahvatantse, laulukarussellidele laule ja emadele midagi
armsat.
Tiina Karu

Pala lasteaia
õppealajuhataja

Õnnetriinu lasteaed
liitus keskkonnaharidusprogrammiga Roheline kool.
Tegemist on rahvusvahelise
programmiga, mida tuntakse kui keskkonnahariduse
ja jätkusuutlikku arengut
toetava hariduse propageerijat. Meie peamiseks
eesmärgiks on tuua lastele
lähemale looduse imeline
maailm ning õpetada neid
hoidma meid ümbritsevat
keskkonda ning elurikkust.
Programmi liikmena oleme
koostanud tegevuskava,
mis on lõimitud meie õppekavaga. Lisaks väikestele
ja suurtele õnnetriinudele
on programmi kaasatud
erinevate tegevustega ka
lapsevanemad ning kogukond. Rohelise kooli programmi valdkondi on palju,
alustades elurikkuse, kliimamuutuste, globaalse kodakondsusega ja lõpetades
prügi, transpordi ja veega.
Meie esimese aasta teemadeks on elurikkus, tervis
ja heaolu ning kliimamuutused.

Mõned stiilinäited.

Elurikkuse valdkonnas osaleme lastega projektis „Suur
taimejaht”, mille käigus tõstame laste teadlikkust meid
ümbritsevast elurikkusest.
Samuti paigaldasime lasteaia hoovi söögikohad
paigalindudele, et lastel
oleks võimalik anda panus
lindude heaolule talvel ning
õppida tundma erinevaid
liike, kes toidulaudu külastavad. Kliimamuutuste
teema on igapäevaselt läbiv

Foto Kristy Meier

teema tänu ilmavaatlustele
ning laste teadlikkust tõstsime ka üritusega „Terra on
Haige”.
Tervis ja heaolu on teemana kajastatud mitmes
erinevas tegevuses nagu
talispordiüritus „Külmapoiste tants”, tervislik sõbrapäev ja Suusabussi külastus.
Signe Klemmer
õpetaja Vara lasteaias
Õnnetriinu
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Peipsiääre talimängud võitis teist aastat
järjest Spordiklubi Juku võistkond
Teist aastat toimunud
Peipsiääre talimängudel
osales käesoleval aastal,
16. veebruaril Palal kuus
vaprat võistkonda ning kokku jagati võistlejatele 45
komplekti medaleid ehk
ühtekokku 135 medalit.
Uute tulijatena talimängudel avaldasid muljet Alatskivi noortekeskuse ning
Kallaste piirkonna Tšintšilja
võistkondade tulemused.
Poolel võistluspäeval näitas
üldtabel, et kaks võistkonda
hakkavad tõsiselt esikoha
eest heitlema. Kõige rohkem
ehk kaheksa esikohta erinevatel aladel suutis noppida
Spordiklubi Juku võistkond
ning see tagas ka neile lõpuks 315 punktiga üldesikoha. Üldvõiduga kaasnes
traditsiooniliselt see, et Juku
võistkond viis teist aastat
kuni järgmiste talimängudeni endaga kaasa sportliku
lumememme rändkarika.
Üldkokkuvõttes II koha teenis välja Pala spordiklubi
esindus 304 punktiga ning
tähelepanuväärne on see,
et palakad saavutasid kõikidelt aladelt esikolmikukohti.
Uue tulijana talimängudel
saavutas kõrgeima koha
ehk III koha tubli Alatskivi
noortekeskuse võistkond
264 punktiga. Kokora võist-

II Peipsiääre talimängude võitjavõistkond Spordiklubi Juku.
kond langes eelmise aastaga
võrreldes ühe koha ning
lõpetas sellel aastal 4. kohal.
Väiksema võistlejate arvuga
teine uus tulija KallasteTšintšilja võistkond saavutas
talimängudel 5. koha ning
Vara-Koosa võistkond lõpetas 2019. aasta Peipsiääre
talimängud 6. kohaga.
Suur tänu kõigile abilistele, kes Peipsiääre valla

talimängude kordaminekule kaasa aitasid. Erilised
kiidusõnad kuue võistkonna kokkupanijatele/esindajatele Helja Laumetsale,
Peep Pällile, Kristin Sikkile,
Inge Rebasele, Nikolai Klõginile ja Katrin Reimandile.
Kohtumiseni järgmistel Peipsiääre valla mängudel ja võistlustel.

Spordiklubi Peipsiäärsed maadlejad
osalesid Eesti meistrivõistlustel
õpilastele

Foto Viktoria Arro

Kuid juba laupäeval, 9. märtsil osaleb Peipsiääre valla sportlaskond Räpinas
41. Peipsi talimängudel, kus
valla võistkonnaga minnakse
vastamisi teiste Peipsi järve
äärsete valdade Setomaa,
Mustvee, Räpina, Alutaguse,
Tartu valla võistkondadega.

Priit Allikivi

Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

Alatskivi spordiklubi Juku käsipallipoisid naasesid
Eesti meistrivõistluste avaetapilt viie võiduga

Nädalavahetusel, 1.–3.
veebruar 2019 toimus Põlva Mesikäpa hallis noormeeste D2 (2007 ja hiljem
sündinud mängijad) vanuseklassi esimene etapp
Eesti 2019 meistrivõistlustel käsipallis, kus osales ka
Alatskivi spordiklubi Juku
võistkond. Käesoleva aasta Eesti meistrivõistluste
noormeeste D2 vanuseklassi
käsipallis osaleb kokku 8
meeskonda, kes mängivad
kaks korda omavahel läbi
turniirisüsteemis, esimesel
etapil Põlvas ja teisel etapil
Paikusel. Spordiklubi Juku
käsipallipoisid mängisid
oma mänge edukalt ning
nädalavahetusel mängitud
seitsmest mängust võideti
viis ning kaotati vaid kaks
mängu, Põlva spordikool

1 võistkonna ning HC Pärnu/Rager vastu. Eriti magus ühepunktine võit saadi
HC Kehra poiste võistkonna
vastu ning lisaks võideti
veel Põlva spordikool 2,
HC Viljandi, HC Viimsi ning
Võru eakaaslaste võistkondi. Pärast esimese etapi mänge Põlvas on Alatskivi spordiklubi Juku poiste võistkonnal 10 punkti,
mis annab tabelis hetkel III
koha.  Lõplikud kohad 2019
Eesti meistrivõistlustel käsipallis D2 vanuseklassis
selguvad teisel ja ühtlasi
otsustaval etapil 10.–12.
mail Paikusel. Alatskivi spordiklubi Juku käsipallivõistkonnas sooritasid nädalavahetusel tugeva esituse Alvar
Must, Uku Suursild, Mairold
Nikitkin, Kaur Kruusaauk,

Spordiklubi Peipsiäärsed maadlejad.

Foto SK Peipsiäärsed

Tartus A. Le Coq spordihoones toimusid laupäeval,
2. veebruaril Eesti meistrivõistlused õpilastele kreeka-rooma
maadluses. Kokku võistles maadlusmattidel 95 üle Eesti kokku tulnud noort maadlejat. Võistlustel osalesid ka Peipsiääre
valla spordiklubi Peipsiäärsed maadlejad treener Nikolai
Djukovi juhendamisel. Oma kaalukategooriates kuni 38 kg
osalesid spordiklubi Peipsiäärsed maadlejad vennad Artjom
Kozlov ja Nikita Kozlov ning kuni 62 kg saavutas kõrge koha
Vjatšeslav Artasov, kes 13 võistleja seas suutis endale Eesti
meistrivõistlustelt Kreeka-Rooma maadluses välja maadelda
pronksmedali.

Priit Allikivi

Peipsiääre valla sporditööspetsialist

TULEVASED
SPORDISÜNDMUSED
06.03.19
kell 19		

Peipsiääre mälumänguturniir III etapp
Alatskivi kool

20.03.19
Peipsiääre koolispordi
kell 10		
saalijalgpalliturniir 5.-9. klass		
		Vara kogukonnakeskus

SK Juku I etapp D2.
Martin Nikitkin, Venriko
Vulf, Kristjan Punder, Ruudi
Suursild, Mathias Alois Katsan ja Ranel Pärn ning tublide poiste treenerid Merilin
Must ja Mari-Liis Must.

Foto Priit Allikivi

Priit Allikivi
Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

23.03.19
kell 100

V Tablooturniir korvpallis

30.03.19
kell 11		

Peipsiääre MV lauatennises 2019

Vara kogukonnakeskus
Pala spordisaal

31.03.19
Peipsiääre meistrivõistlused 		
kell 11		
lauatennises 2019
		Pala spordisaal
Lisainfo: www.peipsiääresport.ee

FC Peipsi United otsib
oma jalgpallimeeskonda
uusi liikmeid,
kes on sündinud alates 2010. a.
Oodatud on tüdrukud ja poisid!

Huvi korral võta ühendust: Roman Buk, Tel 503 9767

FC Peipsi United набирает в свою футбольную
команду всех желающих, рождённых с 2010 года.
Свяжитесь с нами по телефону: 503 9767
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Spordiklubi Juku võistkonnad võitsid indiacavõistluselt
Sõbrakas 2019 igat sorti medaleid

Spordiklubi Juku naismängijad.

Foto Ketriin Laumets

Pühapäeval, 10. veebruaril
toimus Paides juba viiendat korda indiacavõistlus
Sõbrakas 2019. Sõbralikul
võistlusel osalesid spordiklubi Juku mees-, nais- ja
segavõistkonnad. Edukaimad
suutsid olla spordiklubi Juku
naismängijad, kuid esikolmikusse mängisid ennast
kõik spordiklubi võistkonnad. Meeskondi osales Paides
seitse ning spordiklubi Juku
meeskond saavutas alagrupis
kahe võiduga teise koha ning
sai pääsu edasi poolfinaali,
kus kohtuti teise alagrupi
võitjaga ning paraku tuli vastu
võtta antud mängust kaotus.
Viimases pronksikohtumises

suutsid spordiklubi Juku mehed, aga mängu enda kasuks
kallutada ning saavutasid
Sõbrakas 2019 võistluselt
pronksmedalid. Spordiklubi
Juku meeskond mängis koosseisus Ago Vahi, Viljar Kook,
Sander Kook, Tarmo Eres,
Veiko Kook, Karl Haljasmets.
Segavõistkondi oli võistlustules koguni kaheksa ning
sarnaselt meeskonnale saavutas spordiklubi Juku segavõistkond oma alagrupis teise
koha ning andis pääsu edasi
poolfinaalmängule. Poolfinaal
oli ülimalt pingeline perekond
Kook võistkonna Kristjan vastu, mis otsustati tasavägiselt
kulgenud mängus kolmandas

geimis ning otsustava geimi
suutis võita spordiklubi Juku
segavõistkond ning see andis
oma korda pääsu finaalmängule. Perekond Kook võistkond Kristjan läks mängima
pronksmedalitele ning suutis
ka antud medalid välja teenida ning saavutas võistlustel
III koha. Finaalmängus Juku
segavõistkonnal enam jaksu
ei olnud ning esikohamängus tuli alla vanduda segavõistkonnale Koosa Korralik
ning spordiklubi Juku segavõistkond teenis võistluselt
tugevate mängudega välja
hõbemedalid. Spordiklubi
Juku segavõistkond mängis
koosseisus Ago Vahi, Karl

Haljasmets, Tarmo Eres, Ingrid Sinilaht, Helja Laumets.
Naiskondi osales Sõbrakas
2019 võistlusel viis ning
spordiklubi Juku naiskond
noppis kindlad võidud kõigist neljast peetud mängust,
mis tähendas ühtlasi seda, et
võistlustelt saavutati kõige
kõrgem koht ning autasustamisel riputati spordiklubi
Juku naiskonnale kaela neile
väärilised kuldmedalid. Spordiklubi Juku naiskond mängis
koosseisus Anžeelika Tappo,
Helja Laumets, Ingrid Sinilaht, Raina Tappo, Evely Lepa.

Priit Allikivi

Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

Pala kooli võistkonnad võidutsesid Peipsiääre
rahvastepalli meistrivõistlustel
Veebruarikuus, Sõbrapäeva nädala teisipäeval,
12. veebruaril toimusid
Pala kooli spordisaalis esmakordselt Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlused rahvastepallis 1.–3.
klassile. Kokku osales kuus
võistkonda – nii poiste kui
ka tüdrukute võistlusklassis osales seekord kolm
kooli ehk kõik võistkonnad
mängisid kaks mängu.
Tüdrukute seas oli vastastest parem Pala kooli võistkond, kes suutis pingelistes
mängudes siiski oma paremuse palliplatsil maksma
panna. Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlustel
I koha saavutasid Sandra
Malene Ottson, Joanna Juursalu, Karola Karu, AnnaLiisa Oras, Lenna-Riin Oras,
Eha Merin Nõmm, MoonaLiisa Pärn, Emma-Lotta Oras,
Arianna-Viktoria Lehtla ning
õpetaja Virge Otsa. II koht
Alatskivi kooli võistkonnale
ning pronksmedalid teenisid

KOOSA LASTEAED KUTSUB

PEIPSIÄÄRE VALLA LASTEAEDADE

SPORDIPÄEVALE
6. mail
kell 10

Koosa mängude maja spordiväljakul
Osalejad 4–7-aastaste laste
5-liikmelised võistkonnad
Registreerimine hiljemalt 1. märtsiks

LISAINFO: koosalapsed@gmail.com
Peipsiääre rahvastepalli meistrivõistlustel I koha saavutanud Pala kooli võistkonnad.
välja Vara põhikooli tüdrukud. Poiste esikoha otsustas
päeva viimane mäng Pala
kooli ja Alatskivi kooli võistkondade vahel. Mõlemad
geimid kulgesid väga tasavägiselt, kus mängu saatus võis
minna nii ühele kui teisele
poole ja lõpuks suutsid mõlemas geimis Pala kooli poisid

napi eduga vastase alistada
ning neile kuulusid poiste arvestuses rahvastepalli
meistrivõistluste meistritiitel
ja kuldmedalid.
Sarnaselt tüdrukutele
järgnesid Palale, Alatskivi
kooli ja Vara kooli poiste
võistkonnad. Peipsiääre valla
koolispordi poiste meistrite

A. Haava nim Pala kool mängis koosseisus Mario Päll,
Oliver Maran, Siim Markkel
Kask, Gert Kotselainen, Tanel
Lõhmus, Oskar Raudmäe ja
õpetaja Virge Otsa.

Priit Allikivi

VASLAPÄÄV

Peipsiääre valla
sporditööspetsialist
mk2019
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JÄRJEJUTT

Laugemaa laps
Sissejuhatuseks
Meie uuel iseseisvusajal on ilmunud rohkesti eluloo- ja mälestusraamatuid. Enamasti
jutustatakse neis laiale publikule tuntud
isikuist. Sageli on rahva hulgas populaarse
inimese eluloo tema jutustuse järgi kirja pannud ja trükis avaldanud keegi teine, kutseline
kirjamees või –naine. Vähem tuntakse rahva
hulgas õpetlaste elulugusid. Kuid eks akadeemilises valdkonnaski tegutsenud inimesed
on avaldanud ülevaatlikke raamatuid oma
eluteest, levitades niiviisi teavet kitsamas
ringkonnas toimunust ja läbielatust.

Siinsete ridade kirjutaja pole kunagi pürinud püünele ega pildile ning teda televaatajad
ega raadiokuulajad ei tunne. Minu avalikud
esinemised on piirdunud ettekandeiga teadus- ja kultuuriseltsides või –konverentsidel,
põhiliselt Eestis, Soomes ja Venemaal, samuti
erialaste loengutega mõnes Euroopa ülikoolis, millega olin tööalaselt seotud. Tööaastail
avaldasin rohkesti väiksemaid kirjatükke mitmel pool maailmas, kokku rohkem kui tosinas
keeles, 2004. aastal alanud pensionipõlves
olen ühtteist kokku võtnud ka eestikeelseis
paksemais teoseis, kuid elulooraamatut nende hulgas siiski pole. Kuid kas peabki olema?
Kuigi elulooraamatud jäävad enamasti kas
pooleli või üldse kirjutamata, sest käidud
teele hakatakse tagasi vaatama hilja, arvab
siinkirjutaja, et inimese arengu käsitlemisel
seoses ajastu ja keskkonnaga on neil kindel
koht. Aja kohta aga lausub rahvasuu: parem
hilja kui mitte kunagi.
Üldse on raske tabada, millal selliseks
tegevuseks on õige aeg. Üks mu õpetajaid
arutles 90-aastaseks saadeks, miks ta siin
ilmas on olnud ja mida teinud. Et Suur Looja
kutsus ta varsti ära, ei jõudnudki ta küsimuse esitamisest kaugemale. Kokkuvõtted jäid
tegemata ka ühel teisel mu õpetajal, muidu
rohkete erialaste artiklite autoril. Tema
kutsus Peetrus ära juba 73. eluaastal. See
Peetruse kutsumine oli tema enda kunagine
väljend. Et kõige olulise jõuaks kirja panna,
tuleks hakata tagasi vaatama juba keskeas.
Nii ongi mõni kutseline kirjamees hakanud
omaeluloolisi mälestusteoseid avaldama juba
neljakümneselt. Siinkirjutaja elas aga sellises
eas tänasest hoopiski erinevas ajas, mil kõik
trükisõnas avaldatu allus rangele tsensuurile.
Nende ridade alustaja jõuab peagi üheksandasse kümnendisse, nii et aega siinilmas
olemisele on jäänud väheseks. Tuleb proovida, mida jõuab veel kirja panna.
Tagasivaate esimeses osas käsitlen lapsepõlve ja kooliaega kuni suveni 1953, heites
seoses sellega pilgu ka oma suhteliselt kõrvalise asendiga kodukandi igapäevaelule ja
esivanemaile, nii palju kui seda on võimalik
teha ilma arhiivide sügavuses lebavaisse
ürikuisse tungimata. Lühemalt kirja pandud
teises osas Koolis kodunt kaugemal vaatlen
keskkooliaastaid — Tuhamäe tuules Kiviõlis
ja Toomemäe taga Tartus — kuni suveni 1957.
Abi eest jooniste kopeerimisel ja mõningal
töötlemisel ning mitme isiku eluaastate väljaselgitamisel avaldan tänu kartograaf Kiira
Mõisjale, geograaf Taavi Paele ja suguvõsade
uurija Olev Raudjärvele.
Märkused ja ettepanekud palun saata kas
mulle (ott.kurs@ut.ee) või toimetusele.
Puerto de la Cruz, jaanuar 2017

Ott Kurs

1. OSA

kuid neile polnud lapsel asja, sest postkontor,
pood, raamatukogu ja koolimaja oli hoopis
teisel pool, lageda järvemadaliku serval. Mis
puutub üldse maastikesse, siis meie esimesel
iseseisvusajal selgitati välja Eesti pinnamoe
kujunemiskäik ja liigestus ning neist üldistust tehes jaotati maa Kõrg- ja Madal-Eestiks.
Johannes Gabriel Granö (1882–1956), August
Tammekannu (1894–1959), Edgar Kanti
(1902–1978) ja teiste maateadlaste uurimistegevuse tulemused viis üldarusaadavalt lasteni
koolikirjanik Jakob Kents (1883–1947). Kõiki
neid olen pidanud tänulikult oma õpetajaiks,
kuigi ühegagi neist pole kohtunud.
Künkjas Kõrg-Eesti vabanes mandrijääst
hulga varem ning omandas mitmekülgse
elustiku ning tihedama inimasustuse. Laugjas
Madal-Eesti jäi aga pikka aega pärast jääpainest vabanemist vee alla. Pärast lausvee taganemist jäi järele hulgaliselt soiseid ja liivaseid
maastikke ning veekogusid, millest suurim on
Peipsi järv.
Kuid ka selle järve äärne tasandik ehk
Peipsi madalik ei jäänud inimesteta. Kiviaja
korilased, kalurid ja kütid jõudsid siia jõgesid
jälgides. Inimesi tuli nii lõuna- kui ka läänekaarest. Lõunast põhja liikumisel näitas suunda
Pihkva Emajõgi, praegu Velikaja nime all tuntud veerikas ja paljude lisajõgedega voolutee,
läänekaartest ida poole liikumisel oli põhiline
suunanäitaja Suur Emajõgi ehk lihtsalt Emajõgi. Võrtsjärvest, meie maa teisest suuremast
veekogust, algaval Emajõelgi on mitu veerikast
lisajõge. Minu esivanemate kodukanti tulijaile
näitasid suuna kätte Omedu ehk kohalikus
keelemurdes Õmedu koos Kullavere ja Kääpa
(Kiäpä) jõega. Omedust põhja pool voolab läänekaarest järve veel mitu jõge, neist suurim ja
asustuslooliselt tuntuim on Avijõgi. Emajõest
lõuna pool Peipsisse voolavaist jõgedest paistab silma Võhandu ehk Voo.
Kõigil nimetatud ja ka nimetama jäänud
jõgedel oli tähtis osa Pepsist läände jääva ala
esiajaloolisel asustamisel. Et rahvast oli igal
pool lähikonnas vähe, polnud vesisele järvemadalikule tulijaidki kuigi palju. Sõltus ju
inimeste elu otseselt sellest, mida saadi endale
toiduks jõest, järvest või metsast. Nii möödus
loodusande korjates, kalastades ja küttides
mitu tuhat aastat, mille jooksul rahvast eriti ei
lisandunud. Kuid päris inimtühjad need alad
ka polnud. Elu läks edasi ja inimesed hakkasid
tasapisi ümbritseva loodusega leidlikumalt
suhtlema.
Paari tuhande aasta eest elatusalades valdama hakanud maaviljelus ja karjakasvatus
panid aluse meie maa rahvaarvu kasvule. Muinasaja lõpul oli põlluharimine ja koduloomade
pidamine Peipsi madalikul ja selle servaaladel
juba põhiline elatusala. Lisaks vesireitidele
hakati kasutama ka maisaradu, mille kohale
kujunesid teed. Inimasustus nihkus Peipsi
järve kallastelt maaviljeluseks sobivamaisse
paigusse, eelkõige Alatskivi ja Kodavere ümbrusse, kuhu tekkis kaunis tihedalt külasid.
Tihedamalt rahvastatud aladest said muinaskihelkondade tuumikud. Erinevalt kiviajast,
polnud siis liivikutel ja järve madalail kaldail
enam püsielanikke, sest need ei sobinud põldudeks. Need maaharimiseks ebasobivad alad
jäid rohumaadeks, mis jagati külade vahel.
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Õigete vastuste saatjate vahel loositakse välja
kolm kingitust!
Vastused palume saata hiljemalt 14. märtsiks 2019
e-posti aadressile viktoria.arro@peipsivald.ee või
postiaadressile Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu mnt
4, Alatskivi alevik, 60201, Peipsiääre vald, Tartu
maakond.

1. Keda oli kujutatud endise Pala valla vapil
2. Töötas 39 aastat Juhan Liivi nim Alatskivi Keskkooli
direktorina
3. Kallaste pikim tänav
4. Romaani „Serafima ja Bogdan“ autor
5. Suurim eraettevõte Peipsiääre vallas
6. Peipsiääre valla kultuuritööspetsialist
7. Sookalduse rahn
8. Peipsiääre valla lastekaitsespetsialist

9. Kallaste laulukollektiiv
10. Kodavere Pärimuskeskuse esimene
sündmus
11. Looduskaitseobjekt Alatskivil
12. Tähistatakse juulikuu teisel pühapäeval
13. Mitu teeninduskeskust on vallas
14. Kalevipoja viskekivi
15. Valla sümboolika autor
16. Pavel Varunini muinasjuturaamat kalast

RIIGIKOGU VALIMISED 2019
Peipsiääre valla valimisjaoskondade ja
hääletamisruumide asukohad

Vaata ka interaktiivset kaarti, kuhu on võimalik hääletama minna:
https://valimised.rahvastikuregister.ee/

VALIMISJAOSKOND NR 1 –
Peipsiääre teeninduskeskus, Metsakivi tee
2, Kolkja alevik, Peipsiääre vald,
Tartu maakond. Kontakttelefon: 5411 0384
VALIMISJAOSKOND NR 2 –
Juhan Liivi nim Alatskivi Kool, Kooli 1,
Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu
maakond. Kontakttelefon: 5411 0385
VALIMISJAOSKOND NR 3 –
Kallaste lasteaed-põhikool, Oja tn 28,
Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu
maakond. Kontakttelefon: 5411 0386

VALIMISJAOSKOND NR 4 – Pala
kultuurimaja, Pala küla, Peipsiääre vald,
Tartu maakond. Kontakttelefon: 5411 0387
VALIMISJAOSKOND NR 5 – Vara
teeninduskeskus, Vara küla, Peipsiääre
vald, Tartu maakond. Kontakttelefon:
5411 0388

VALIMISJAOSKOND NR 6 –
Koosa noorteklubi ruumid, Koosa küla,
Peipsiääre vald, Tartu maakond.
Kontakttelefon: 5411 0389.

Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 2.

Valimisjaoskonnad võtavad telefoni vastu jaoskonna lahtiolekuaegadel.

I Kodus ja koolis Kodavere
kihelkonnas
Kiirpilk kodukandi kujunemisloole
Saatuse tahtel on siinkirjutaja lapsepõlv
ja esimesed seitse kooliaastat möödunud
üksluisel laugel maal, kuigi tahtnuksin need
mööda saata vaheldusrikkal küngasmaastikul.
Mõni kilomeeter lääne pool algasidki künkad,
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Vaiga koos Soopolitsega teiste muinas-Eesti
maakondade hulgas.
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ПУНКТЫ СБОРА ОТХОДОВ
В ОКРУГЕ ПЕЙПСИЯЭРЕ
Округ Алатскиви и Калласте:

Площадка в посёлке Алатскиви на ул. Пяйкси-теэ 2а
открыта по понедельникам, средам и пятницам с 11:00 до
12:00 (в другое время – по договорённости, тел. 5661 8290).
Принимаются крупногабаритные отходы, опасные отходы,
бумага и картон, тара, бытовая электроника и электроприборы.
В Кокора рядом с многоквартирными домами, в деревне
Нина и в посёлке Алатскиви около магазина и рядом с 5-этажными жилыми домами находятся публичные пункты сбора
бумажных и смешанных бытовых отходов.
Рядом с автобусной остановкой в Варнья – публичный
пункт сбора смешанных бытовых отходов.

Округ Вара:

Площадка в деревне Вара открыта по средам с 16:15 до
17:15 (в другое время – по договорённости, тел. 522 4165 и
510 6713)
Принимаются электроприборы, бытовая электроника,
крупногабаритные отходы.

Старые автомобильные покрышки частные лица могут
бесплатно привезти в тартуский пункт обслуживания AS
Kuusakoski в разумном количестве, то есть до 8 покрышек от
легкового автотранспорта на одного человека в год (логичное количество покрышек, получаемое в результате замены
летней и зимней резины).

Тартуский пункт обслуживания AS Kuusakoski
ул. Тегури 53, 51013 Тарту
тел. 7 367 772
пн. – пт. с 8:00 до16:30
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В ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ
Заседание волостного управления 15.01.2019
Выдано разрешение на строительство бурового колодца на
участке Эдуарди в деревне Кауда волости Пейпсияэре.
Выдано согласие на установление личного права пользования в отношении Telia Eesti AS по причине строительства
сооружения связи на улице Хирвеайа.
Признано бесхозным строение в деревне Тагумаа.
Выданы условия проектировки для составления проекта
расширения жилого дома на участке Пыллу в деревне Куузику,
для составления проекта расширения надворной постройки на
участке Рехетаре в деревне Ныва и для составления проекта
жилого дома на участке Пийринымме в деревне Торукюла.
Выдано разрешение для ввода в эксплуатацию септика и
дренажного поля на участке Луйга в деревне Сипелга волости
Пейпсияэре.
Согласовано оставление земельного участка в государственной собственности, определены адрес и целевое назначение этого участка.
Определены адрес и целевое назначение земельного
участка, расположенного в посёлке Казепяэ, относительно
которого подано ходатайство о передаче его в муниципальную
собственность, а также назначена земля, необходимая для
обслуживания этого участка.
Внесены изменения в распоряжение Волостной управы
Вара от 9 октября 2015 г. № 141 «Согласие с установлением
права застройки на принадлежащем государству земельном
участке».
Согласовано два ходатайства о более редком графике опорожнения контейнера для сбора отходов.
Удовлетворены ходатайства трёх владельцев бытовых
отходов о признании их временно не присоединившимися
к системе организованного вывоза отходов, поскольку владельцы отходов посещают свои земельные участки только в
летний период.
Принято решение о признании 18 владельцев бытовых
отходов в порядке исключения временно не присоединившимися к системе организованного вывоза отходов, поскольку
на земельном участке никто не проживает.
Согласована приватизация земельного участка с реализацией преимущественного права покупки.
Назначена услуга опорного лица и принято решение об
оплате за эту услугу.
Специалист по социальной работе в Вараском округе Вайке
Тороквей назначена представителем Волостного управления
Пейпсияэре в Вараском округе по вопросам, связанным с
административными процедурами и делопроизводством в
сфере опекунства.

По одному заявлению назначено социальное пособие, другое заявление о социальном пособии решено не удовлетворять.
В отношении двух человек назначено оказание услуг на
дому.
Принято решение о назначении услуги последующего
ухода.
По двум заявлениям принято решение о покрытии части
оплаты за проживание в учреждении социальной опеки.

Заседание волостного управления 23.01.2019

Отклонены все оферты в рамках упрощённой государственной закупки «Проектные работы в туристическом регионе "Луковый путь"», принято решение о проведении нового тендера.

Заседание волостного управления 29.01.2019

Выданы следующие разрешения на строительство: для
расширения школьного здания на участке ул. Кооли 1 в посёлке
Алатскиви, для строительства бурового колодца на участке
Казе в деревне Саваствере, для расширения жилого дома на
участке Маасикавялу в деревне Вялги более чем на 33% от
первоначального объёма.
Выданы разрешения для ввода в эксплуатацию следующих
объектов: солнечной электростанции на участке Лауда в деревне Пыдра, солнечной электростанции на участке Тулевику в
деревне Вара, системы земляного отопления в церкви старообрядцев, расположенной по адресу ул. Кеск 70 в деревне Варнья.
Проведены процедуры, связанные с квалификацией оферентов и признанием оферты соответствующей условиям
тендера и победившей в рамках упрощённой закупки «Предоставление услуг надзора собственника при строительстве
станции отходов Алатскиви».
Проведены процедуры, связанные с квалификацией оферентов и признанием оферты соответствующей условиям
тендера и победившей в рамках упрощённой закупки «Услуга
обслуживания ИКТ в подведомственных учреждениях».
Недоходному объединению «Sibulatee» выдано разрешение на проведение 03.02.2019 в посёлке Колкья мероприятий
«Kolkja Kelk» и «Зимний праздник 2019».
Предприятию Mesi Tare OÜ выдано разрешение на проведение 09.02.2019 на Луковом пути публичного мероприятия
«Sibulatee saunafEST 2019».
ПЕЭТЕР КИУРУ

Заместитель старейшины волости Пейпсияэре

В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ

ЗАКАЗ ТАБЛИЧЕК
С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ
И НОМЕРОВ ДОМОВ

Волостная управа Пейпсияэре собирается в ближайшее
время заказать новые таблички с названиями улиц. В
связи с этим предоставляется
и домовладельцам волости
возможность заказать таблички с номерами домов
через волостную управу. Для
этого необходимо до 15 марта
2019 года сообщить специалисту по строительству
волостной управы (инфотелефон 5301 5887, эл. почта
raimond.voimre@peipsivald.
ee), кто и какой номер желает приобрести. Табличку
с номером необходимо сразу
оплатить. Стоимость одной
таблички 7 евро.
Сейчас наступило последнее время ликвидировать
ситуацию, при которой из-за
отсутствия табличек с названиями улиц и номеров домов
в волости Пейпсияэре можно
заблудиться.
Давайте вместе приведём
свою волость в порядок!

Первое в этом году заседание волостного совета прошло
30 января в Кооса. В повестку дня было включено 16 пунктов.
Далее будет представлен краткий обзор основных тем, рассмотренных депутатами.
Состоялось первое чтение бюджета волости на 2019 год.
Второе чтение и возможное утверждение бюджета запланировано на следующее заседание волостного совета, которое
пройдёт в феврале.
Сформирован новый состав волостной избирательной
комиссии, утверждены окружные комиссии по выборам в
Рийгикогу.
Волостной совет одобрил стратегию развития Тартуского уезда до 2040 года. Стратегия вступит в силу, если за неё
проголосует не менее 2/3 самоуправлений Тартуского уезда.
С материалами стратегии развития можно ознакомиться на
интернет-странице Союза самоуправлений Тартуского уезда
по адресу http://www.tartumaa.ee/arengustrateegia/, а также
на домашних страницах местных самоуправлений.
Серьёзная дискуссия состоялась по вопросу о реорганизации волостных библиотек. Несмотря на длительное обсуждение, собравшимся вновь не удалось прийти к полному
консенсусу. Большинством голосов всё же было принято решение о реорганизации сети библиотек волости Пейпсияэре.
В результате запланированных изменений на базе библиотеки
Кооса будет сформирована центральная библиотека волости
Пейпсияэре. В качестве филиалов центральной библиотеки и
пунктов обслуживания продолжат работать все действующих
до сих пор независимо библиотеки в посёлке Алатскиви, в городе Калласте, в посёлке Колкья, в деревнях Кокора, Люмати,
Пала и Вара, а также в посёлке Варнья и в деревнях Вялги и
Нина. Цель проводимой реорганизации – посредством централизации руководства упростить модель управления библиотеками и уравнять качество предлагаемых услуг.
Волостной совет утвердил устав Палаской основной школы
им. Анны Хаава, а также программы развития детских садов
в Кооса и Вара.
Волостной совет утвердил решение, согласно которому за
заслуги перед волостью титулы почётных жителей волости
присуждаются Урмасу Пирку и Вахуру Афанасьеву. Вручение
титулов и награждение орденами состоялось 22 февраля в
замке Алатскиви в рамках торжественного мероприятия,
приуроченного к празднованию Дня независимости Эстонской
Республики.
Далее собравшиеся ознакомились с результатами работы
комиссий волостного совета в 2018 году. Комиссии проделали
серьёзную работу: за год на многочисленных заседаниях членами комиссий было рассмотрено немало насущных вопросов
и проблем, требующих решения. Депутат волостного совета
Мадис Ави заявил о претензиях к организации работы двух

комиссий, поскольку отсутствовали протоколы заседаний или
же заседания проходили реже, чем один раз в квартал, что не
соответствует порядку, предусмотренному уставом волости.
Члены волостного совета обсудили предложение Яака Уйбу
– консультанта парламентской группы поддержки эстонского
народа – сформировать в волостном совете комиссию по вопросам воспроизводства народонаселения. Данное предложение
было признано нецелесообразным и не получило поддержки
депутатов.
Дмитрий Цуркан был освобождён от обязанностей члена
комиссии по вопросам развития и защиты окружающей среды,
так как распорядок его жизни не позволяет ему участвовать в
заседаниях комиссии.
Был обсуждён вопрос о получении в волостную собственность кадастрового участка Кирбуроху, принадлежащего
государству. Этот объект уже многие годы пребывает в запустении, при этом он расположен в непосредственной близости
от походной тропы Алатскиви и рядом с несколькими принадлежащими волости aземельными участками. На участке
Кирбуроху находится историческая аллея вековых дубов,
которая полностью заросла кустарником и нуждается в уходе. Волостной совет решил подать ходатайство о получении
данного недвижимого имущества в волостную собственность.
Принято решение о проведении письменных торгов с
целью отчуждения следующих принадлежащих волости объектов недвижимости:
состоящая из двух комнат квартирная собственность № 1
в квартирном товариществе «Линнупеса» в деревне Пала по
начальной цене 3 600 евро;
земельный участок Ыуэнурга в деревне Кусма по начальной
цене 10 000 евро;
земельный участок Келдри в деревне Роотсикюла по начальной цене 10 000 евро.
Волостной совет принял решение об отчуждении предприятию AS Emajõe Veevärk сооружений центральной сети
водоснабжения и канализации деревни Пала вместе с земельными участками и относящимися к ним принадлежностями, в
качестве неденежного взноса за эмитируемые в пользу волости
акции. Передача имущества пройдёт без проведения торгов.
Данная сделка позволит предприятию AS Emajõe Veevärk ходатайствовать о региональных пособиях от целевого учреждения
«Центр инвестиций в окружающую среду» с 20 %-ной ставкой
самофинансирования.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре
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Полиция просит отозваться владельцев камер
наружного наблюдения

С целью повысить безопасность уезда Пейпсияэре
просим связаться с полицией всех, у кого установлены камеры наружного наблюдения на территории
частного владения либо
предприятия.

Записи видеокамер, принадлежащих как предприятиям так и частным лицам
являются для полиции важным источником информации при расследовании
разных преступлений, будь
то кражи топлива, взломы,
либо подозрительные лица,
замеченные в нашем уезде.
Запись видеокамеры помогает быстро установить
личность преступника и вернуть жителям уезда чувство
безопасности. На сегодняшний день камеры наружного
видеонаблюдения стали неотъемлемой частью практи-

чески каждого учреждения
или частного дома.
Для того, чтобы в будущем мы смогли еще эффективнее расследовать преступления, мы призываем
жителей к сотрудничеству,
чтобы установить в каких
местах сейчас имеются камеры.
Если вы поделитесь информацией о месторасположении вашей камеры,
полиция может быстрее действовать в ситуациях, когда
дорога каждая минута и
оказать помощь. Ваша камера может помочь установить
вызывающие подозрение автомобили и людей, которые
могут находиться в нашем
регионе и выяснить мотивы
их действий.
Если ваши владения охраняет камера, напишите
kaupo.sirel@politsei.ee или

позвоните мне по номеру
5917 7853.

Каупо Сирель
Участковый полицейский уезда Пейпсияэре

Обслуживание местных автодорог в волости Пейпсияэре

В текущем году волостной
управой Пейпсияэре запланированы следующие
работы по обслуживанию
местных дорог: ликвидация поросли и вырубка
опасных деревьев в полосе
отвода.
Целью данных работ является повышение безопасности движения (улучшение боковой видимости) и
предотвращение зарастания
дорожных канав. В ходе выполнения работ кустарник
и аварийные деревья будут вырубаться в полосе
шириной 2 м от внешнего
края дорожного покрытия.
Если дорога проходит вдоль
канавы, то обочина будет
очищена от поросли и опасных деревьев на ширину не
менее 1 м от края дорожного
покрытия до внешнего края
канавы. В зонах, примыкающих ближе, чем на 10 м
к перекрёсткам, вырубка

кустов и деревьев будет
осуществляться в полосе шириной не менее 5 м. Боковая
видимость будет обеспечена
в тех местах, где этому не
препятствует рельеф местности или существующая
застройка, в том числе здания, заборы и т. п. Склади-

рование большинства спиленных кустов и деревьев
планируется осуществлять
на участках земли, принадлежащих самоуправлению
или государству. Работы по
вырубке, складированию
и утилизации деревьев и

кустарника финансируются
из бюджета волости.
Волостное управление
обращается к жителям волости с просьбой присылать на адрес электронной
почты vald@peipsivald.ee
сообщения о местных дорогах, движение по которым
осложнено наличием кустарника и аварийных деревьев.
В сообщении необходимо
указать имя и контактные
данные отправителя.
Расположение местной
автодороги на карте можно
увидеть на интернет-странице http://geoportaal.maaamet.
ee/, выбрав в меню слева
услугу «Картографическое
приложение Земельного
департамента».
Волостное управление
Пейпсияэре

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

Ждём местных жителей на рыбную
ярмарку Варнья торговать своими
рыбными и садоводческими продуктами, рукоделием и домашними
заготовками.
Необходимо сообщить о своём участии
по адресу peipsitulevik@gmail.com
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6. märtsil alates 10.00
PALA KULTUURIMAJAS
ETTEREGISTREERIMINE
telefonidel
510 7867
773 4689
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PalJu ÕNNe!

UUED VALLAKODANIKUD

AMELIA ŠUNINA

104 ENDLA
MÖLDER

14.01.2019
Koosa piirkond

MIA-EMILYA MARDIMÄE
01.02.2019
Pala piirkond

93 TEODOR LEA
91 LEIDA PARTS
90 NIKIFOR DUBININ
90 LIIDIA ALAOJA
89 SINAIDA ÖÖPIK
89 LEILI SUNNE
89 ÕIE KOOL
88 MARIA KLJAVINA
87 SILVIA-LISETTE PRUEL
87 MAIE TAARAMÄE
87 GERT-VELLER PIIRI
87 VALENTINA LEBEDEVA
87 KARL ELKEN
86 OILLA-AKSELLA PÄRTEL
86 AIME VESKIMETS
86 MILVI PERSIDSKAJA
86 ADELE PRUULI
85 VIRVE JÜRIMÄE
85 ASTRID MÜÜRSEPP
85 HILDEGARD KAUR
85 ARNOLD SELGE
84 MARIA KAMAZAKOVA
84 HELGA SIDOROVA
84 ANNA REMETS
84 HANS JÄRV
83 MILVI KUUSIK
83 AILI UNT
83 MARIA ŠUNINA
83 AGU HALLIK
83 JENAFA BARANINA
82 VALENTINA SUHHANOVA
81 SEMJON SERGIN
81 VALVE KOORT
81 MARIA SILINA
80 LEMBIT MÜÜRSEPP
80 ZOJA NIKOLAJEVA
75 MILVI JOONUS
75 GALINA GAMZINA
75 ANNA PUZANOVA
75 JÜRI METSMA
75 VALENTINA BUDAROVA
70 MEERI KONDRAŠEVA
70 VIIA TÜRNA
70 ÜLO VAU
70 ENDEL LAKSAAR
70 MIHHAIL KOROBOV

SUSAN SAAREMÄE
01.02.2019
Koosa piirkond

REIKO KAIV
05.02.2019
Vara piirkond

EELK ALATSKIVI KOGUDUSE TEATED
Jumalateenistused Alatskivi pastoraadis pühapäeviti kell 12.30.
Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus koos
armulauaga.
Annetusi ja kõikidel Alatskivi koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja ka
EELK Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

EELK KODAVERE KOGUDUSE TEATED
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.
Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus koos
armulauaga.
Annetusi ja kõikidel Kodavere koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja ka
EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

EELK VARA BRIGITTA KOGUDUSE TEATED
Pühapäeval, 10. veebruaril kell 12 jumalateenistus armulauaga
Pühapäeval, 10. märtsil kell 12 jumalateenistus armulauaga

Morte Matuseteenused

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
hind 45 eurot ja külmkamber
6 eurot ööpäev.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Matuse tervikpaketi
korral 20% allahindlus.
Järelmaksu võimalus.

Suur valik urne ja kirste,

Alatskivi Varahalduse OÜ teeb:
- remondi- ja üldehitustöid
- kipsi- ja maalritöid
- paigaldab parketti
- plaadib
- ehitab saunu, teeb haljastus- ja tänavakivitööd

Küsi pakkumist!

ehitusguru@mail.ee (+372) 5373 5283

5-liikmeline perekond soovib
osta maakodu Peipsiääre vallas
eelistatuna Torila - Kokora - Alatskivi
piirkonnas.
Tulevasel maakodul peaks olema
väike maalapike, kus saaks kasvatada
omatarbeks aed- ja juurvilju.
Kogu krundi suurus võiks olla u 1 ha.
Naabermajad võiksid olla nägemiskaugusel, aga mitte
kuuldeulatuses. Maja peaks olema elamiskõlbulik, võib vajada
sanitaarremonti või vähest renoveerimist. Kui Sa ise ei müü, aga
tead, et kusagil läheduses on selline uut peremeest ootav koht,
siis anna sellest teada, edastades info e-posti aadressile
kristi.vaino@gmail.com või helistades telefonil +372 529 9777.

kirstud alates 95 eurost.

Surnu korrastus

matusebüroos või ka näiteks soovi
korral kohalikus surnuaia kabelis.

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
JAANUAR / VEEBRUAR 2019
VLADIMIR MUROV

09.12.1941 – 25.01.2019

02.08.1959 – 09.02.2019

ENE SOO

13.08.1946 – 27.01.2019
VOLDEMAR
KORNEJEV

25.06.1948 – 28.01.2019

Mälestame
ja avaldame
kaastunnet
omastele
ELMAR VENE
surma puhul.
Lydia Pärli, perekond
Soo, perekond Ansip ja
perekond Knude

Kõrgus 2 m, laius 2 m,
pikkus 2 m.
Käib lahti paneelidena,
temparatuuriskaala
-30 kuni +30.
Hind kokkuleppel.
Info tel 5384 4715.

külas Peipsiääre vallas
pakub tööd autojuhile
(C-kategooria+amet,
osaline töö kasvuhoones)
ja kasvuhoonetöötajale.
Info tel 5660 8773

Märtsikuu sünnipäevalastel,
kes ei soovi äramärkimist valla lehes,
palume sellest teada anda
18. märtsiks e-posti aadressile:
viktoria.arro@peipsivald.ee
või telefoni teel 523 8740

KOKAABILE

ELMAR VENE

Info tel 506 7605,
e-postiaadressil
info@kivikorts.ee
või kohapeal

LIIDIA SOMELAR

14.02.1932 – 17.02.2019

Leinavad omaksed

MÜÜA KÜLMKAMBER

PAKUB PÜSIVAT TÖÖD

19.08.1928 – 16.02.2019

05.05.1935–15.02.2019

Rendin heinamaad Pala või
Kokora piirkonnas. Sven Ottson,
tel 5358 6967.

ALATSKIVIL

05.05.1935 – 15.02.2019

ELLA LÕHMUS

Ohtlike puude langetus,
okste ja tüvede äravedu,
kändude juurimine, viljapuude
hoolduslõikus jpm.
Info: www.2arboristi.ee
või tel 5818 5222.

KIVI KÕRTS

ELLA LÕHMUS

Teatame sügava
kurbusega, et meie
hulgast on lahkunud
kallis ema, vanaema
ja vanavanaema

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

Veeta OÜ Sääritsa

Lisainfo: www.mortematus.ee
Kontakt: 56 680 680 (24h / 7)
Morte Matuseteenused – FIE Arne Zekker
Vitamiini 7,Tartu

MARGARETA UIBO

KUULUTUSED

Выражаем
глубокое
соболезнование
семье в связи с
внезапной кончиной
жены, матери, бабушки,

ЕЛЕНЫ ЕРШОВОЙ.

Скорбим вместе с вами,
ученики и классный
руководитель10 класса,
коллектив Пейпси
гимназии

Ostame
metsamaad,
põllumaad
ning raieõigust
parimate
hindadega Eestis!
Ootame pakkumisi
telefonil 528 8784 või
e-post:
info@metsavara.ee

Metsa Tohter omab laialdasi kogemusi
metsa hoolduse vallas.
Kogemusi on korjunud Rootsist,
Soomest, Kanadast, Prantsusmaalt,
Austraaliast ja muidugi koduses Eestis.

Metsa Tohter OÜ pakub järgmisi teenuseid:
₪
₪
₪
₪
₪

Ohtlike puude langetamine
Võra hooldus
Võsa lõikus
Viljapuude lõikus
Vihmaveerennide puhastamine

Talvehooajal pakume:

Mikk Veerpalu

₪ Lume- ja jäätõrje katustelt Mob: +372 55 601 059
E-mail: mikk.veerpalu@gmail.com
₪ Jääpurikate eemaldamine

