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Peipsiääre vallas

L, 1. juunil kell 11.00 Peipsiääre vallas 2018. aastal sündinud lastele
nimetunnistuste ja hõbelusikate üleandmine Alatskivi lossis
L, 1. juunil kell 12.00 lastekaitsepäev Kallaste keskväljakul
L, 1. juunil kell 13.00 lastekaitsepäev Alatskivi noortekeskuses
P, 2. juunil kell 11.00 lastekaitsepäev Koosa noorteklubi juures
T, 4. juunil kell 18.00 Alatskivi Kunstide Kooli kevadkontsert ja
lõpuaktus Alatskivi looduskeskuses
L, 8. juunil kell 14.00 suvine tantsupäev „See rõõm on meis endis“
Pala staadionil
L, 8. juunil kell 16.00 Kodavere Pärimuskeskuse avamine ja
suvistepühäd Pala vallamajas
P, 9. juunil kell 19.00 Assikvere külateatri etendus „Rätsep Õhk ja
tema õnneloos“ Koosa rahvamajas
K, 12. juunil kell 19.00 Assikvere külateatri etendus „Rätsep Õhk ja
tema õnneloos“ Pala vallamaja hoovis (vihma korral Pala kultuurimajas)
L, 15. juunil kell 12.00 Naboika ehk kangatrüki päev Kolkjas
Peipsimaa külastuskeskuses
L, 15. juunil kella 9.00-15.00 Kallaste laat
L, 15. juunil kell 15.00 Anna Haava nim Pala Kooli lõpuaktus
P, 16. juunil kell 14.00 Voronja galerii VI suvehooaja avamine Eesti,
Läti ja Leedu meediakunstnike näitusega „Wanderlust”
P, 16. juunil kell 12.00 Vara Põhikooli lõpuaktus
Vara kogukonnakeskuses
T, 18. juunil kell 14.00 Peipsiääre valla tublide õpilaste tunnustamine
Alatskivi lossis
T, 18. juunil kell 18.00 Eduard Tubina 114. sünniaastapäeva tähistamine
kontserdiga Alatskivi lossis Tubina muuseumis
Esinevad Petra Vahle (vioola, Rootsi) ja Johan Randvere (klaver, Eesti)
K, 19. juunil kell 16.00 Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli lõpuaktus
Alatskivi lossis
N, 20. juunil kella 10.00-13.30 XXVII laulu- ja XX tantsupeo
„Minu arm“peotuli Peipsiääre vallas
N, 20. juunil kell 16.00 Kolkja Kooli lõpuaktus
R, 21. juunil kell 16.00 Koosa küla suvealguspidu
R, 21. juunil kell 19.00 jaaniõhtu Varamõisas
R, 21. juunil kell 20.00 jaanipäev Kokora külakeskuses
L, 22. juunil kell 20.00 jaaniõhtu Lümati külaplatsil
P, 23. juunil kell 19.00 jaaniõhtu Kallaste keskväljakul
P, 23. juunil kell 20.00 jaaniõhtu Alatskivil Hirveaia laululaval
P, 23. juunil kell 21.00 jaaniõhtu Pala laululaval
E, 24. juunil kell 16.00 jaanipidu Assikvere seltsimajas
L, 29. juunil kell 18.00 Alatskivi Lossi Restorani 10. sünnipäeva pidu
Kalender täieneb jooksvalt:
www.peipsiaarekultuur.webs.com
Lisainfo: tel 525 0987

Foto: Jan Lepamaa

Alatskivi matkarada ootab külastajaid
Alates 2019. aasta jaanuarist kuulub Alatskivi
matkarada ametlikult
Peipsiääre vallale. Vahelduva reljeefi ja kaunite vaadetega Lossijärve ümber kulgev 4,5 km
pikkune rada pakub külastajatele palju elamusi
ja vaatamisväärsusi igal
aastaajal.
Rada saab alustada
Alatskivilt või Kalevipoja sängi juurest. Rajale jäävad Alatskivi loss
ja lossipark, Hirveaed,
Truuduse tamm, Punane
allikas, Turbasild, Lambasild, tamme-sanglepa
allee, Kalevipoja säng,
lõkkeplats, Veskijärv ja
Lossijärv.
Rajal asuvad 2 suurt
infotahvlit, Kalevipoja
sängis palktrepp, 2 silda,
viidad ja väikesed infotahvlid kaitseala üksikobjektide tutvustamiseks.
Alates 19. aprillist saab
Alatskivi lossi lahtioleku a e ga de l l a e n u ta da
administraatori kaudu
lossijärvel sõitmiseks
vesijalgrattaid. Eelnevalt
peab tutvuma vesijalgratta kasutamise eeskirjaga.

Fotod: Peeter Kiuru

Matkarada puudutavate küsimuste korral saab pöörduda Peeter Kiuru poole
tel (+372) 5393 2566, e-kirjaga aadressil peeter.kiuru@peipsivald.ee
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Peipsiääre vallavolikogu 19. istung toimus 6. mail
Koosal.
Päevakorras oli 16 päevakorrapunkti, millest ühe, mis
käsitles loa andmist Alatskivi Tervisekeskuse ehitamisega
seotud hangete korraldamiseks, otsustas volikogu päevakorrast välja jätta ning lükata arutelu ja otsuse tegemine edasi
järgmisele volikogu istungile.
Järgnevalt lühike ülevaade päevakorrapunktidest ning
otsustest:
täiendati ja parandati valla põhimäärust;
kinnitati valla valimisjaoskondade komisjonide koosseisud;
anti vallavalitsusele luba laenude võtmiseks kuni
900 000 euro ulatuses, mis on vajalikud mitmete projektide
omafinantseeringute tagamiseks;
delegeeriti kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusega ning selle alusel välja antud õigusaktidega kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud ülesannete lahendamine
Peipsiääre Vallavalitsusele;
kuulutati välja avalik konkurss Kolkja Lasteaed-Põhikooli
direktori ametikoha täitmiseks;
kinnitati eluruumi kohandamise meetme „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotluste
menetlemise kord;
kinnitati volikogu sotsiaalkomisjoni põhimäärus;
kinnitati volikogu sotsiaalkomisjoni uueks liikmeks Inga
Jegorova ja hariduskomisjoni uueks liikmeks Marina Lõsak;
otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada
Varnja alevikus Vestnitsa tn 11 kinnistu alghinnaga 5000
eurot;
lubati vallavalitsusel korraldada riigihanked Kallaste katlamaja operaatori leidmiseks ja kütte ostmiseks Pala, Alatskivi ja Kallaste piirkonnas 2019-2029 kütteperioodideks;
otsustati mitte osaleda liikmena MTÜ-s Eesti Tervislike
Linnade Võrgustik ja MTÜ-s Eesti Linnade ja Valdade Liit;
moodustati volikogu ajutine 11-liikmeline Peipsiääre
valla koolivõrgu ümberkorraldamise komisjon eesmärgiga
töötada välja optimaalne lahendus Peipsiääre vallas elavatele
muukeelsetele õpilastele kvaliteetse ja kestliku haridustee
tagamiseks;
kuulati ära info valla võimalikust osalemisest projekti
„Tartu – Euroopa kultuuripealinnaks“ tegevustes.
Kõik volikogu istungiga seotud materjalid on leitavad
Peipsiääre valla dokumendiregistrist.
Jaako Lindmäe

Peipsiääre vallavolikogu esimees

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest
Peipsiääre Vallavalitsus võttis 07.05.2019 korraldusega nr 204
vastu Noodaranna kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritav ala pindalaga ligi 0,7 ha asub Kasepää alevikus. Planeeringu eesmärgiks on rajada Noodaranna kinnistule supluskoht
ja teenindav taristu. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele
ja tehnovõrkudega varustamisele. Detailplaneering on kooskõlas
kehtiva üldplaneeringuga. Avalik väljapanek toimub 27.0525.06.2019. a Peipsiääre Vallavalitsuses Tartu mnt 4, Alatskivi
alevik.

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 ar vele
peremehetu ehitistena abihoone Haapsipea külas (piirneb Pajuvälja, 12601:001:0210, kinnistuga).
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.

Väljaandja: Peipsiääre
vallavalitsus, Tartu mnt 4,
60201 Alatskivi, Peipsiääre
vald, Tartumaa
Trükk ja kujundus:
OÜ Vali Press, Pajusi mnt 22,
Põltsamaa 48106 Jõgevamaa
JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE
TEATAJA ILMUB JUUNIS 2019

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.

Vallavalitsuse istung 23.04.2019
Väljastati järgmised ehitusload: Kolkja alevikus Sadama tn 12
kinnistul puurkaevu rajamiseks ja Sipelga külas Kivimaa kinnistul
garaaži püstitamiseks.
Väljastati kasutusluba Vara külas asuva Kaarli keskuse kinnistul
asuva päiksepargi kasutusele võtmiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Kauda külas Eduardi
kinnistule elamuprojekti koostamiseks.
Kooskõlastati Alajõe külas Kuusiku kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
Kooskõlastati Savastvere külas Kase ja Rootsikülas Sassi
kinnistutele rajatavate puurkaevude asukohad.
Algatati Alatskivi alevikus Päiksi tee 1, Puiestee tn 13 ja
Pargisalu katastriüksuste vahel asuva 394 m² suuruse kinnisasjaga
liitmiseks sobiva maa erastamise menetlus.
Muudeti Alatskivi Vallavalitsuse 22.12.2015 korraldust nr 335
ja 22.12.2015 korraldust nr 339.
Määrati Rootsikülas ja Särgla külas asuvatele munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele teenindusmaa, koha-aadress ja
sihtotstarve.
Otsustati maa ostueesõigusega erastamine ja õigusvastaselt
võõrandatud maa tagastamine.
Anti kaks luba avaliku ürituse korraldamiseks.
Jäeti rahuldamata kaks sotsiaaltoetuse taotlust.
Kahel korral võimaldati jäätmekonteineri harvem tühjendussagedus.
Üheksa olmejäätmete valdajat loeti erandkorras korraldatud
jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks, sest kinnistul ei elata.
Rahuldati kolme isiku taotlused korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta, sest jäätmevaldaja viibib
oma kinnistul vaid suveperioodil.
Kiideti heaks viis hajaasustuse programmi toetuslepingu
täitmise aruannet.

Kinnitati Koosa raamatukogu-Peipsiääre Valla Keskraamatukogu direktori avaliku konkursi tulemused.
Vaadati läbi revisjonikomisjoni otsus ja revisjoniakt.
Otsustati mitte avada 2019. a suvel Kallaste linnas infopunkti.
Vaadati läbi Kallaste Lasteaed-Põhikooli lastevanemate
pöördumine.
Kinnitati SA Alatskivi Loss nõukogu kaks liiget.
Muudeti vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri.

Vallavalitsuse istung 07.05.2019

Võeti vastu Noodaranna detailplaneering ja suunati avalikule
väljapanekule.
Väljastati kaks ehitusluba.
Võeti arvele peremehetu ehitis.
Määrati Kolkja alevikus asuvatele maaüksustele koha-aadress
ja sihtotstarve.
Otsustati ühel juhul sotsiaaltoetuse määramine ja ühel juhul
sotsiaaltoetuse taotluse rahuldamata jätmine.
Otsustati sõlmida kaks sotsiaaleluruumi üürilepingut.
Neljal korral pikendati sotsiaaleluruumi üürilepingut.
Jäeti rahuldamata hooldajatoetuse taotlus.
Otsustati raha eraldamine reservfondist.
Anti luba avaliku ürituse korraldamiseks 19. mail Kallastel.
Kinnitati avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused.
Otsustati suunata volikogule lahendamiseks Varnja ohvrikivi
paigaldamise taotlus.
Vaadati läbi taotlus kõnnitee rajamiseks Kallaste linnas.
Otsustati sõlmida Koosal asuva garaaži kasutamise leping.
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks
Alates 1. augustist saavad
korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK)
taotleda toetust biomassil või
fossiilkütustel (va maagaas)
töötava või otsest elektrikütet
kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab
toetust maja ühendamiseks
kaugküttesüsteemiga.
  

Toetust saab taotleda:
• biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega,
• biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne
teise taastuvkütuse lahendusega,
• fossiilset kütust kasutav
küttesüsteemi (va maagaas)
asendamiseks taastuvkütuse
lahendusega,
• biomassil või fossiilsel kütusel
töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga.

Julge sekkuda
2018. aasta juunis algatas
politsei- ja piirivalveamet
kampaania „Aga mina julgen
sekkuda“. Kampaania eesmärgiks oli kutsuda inimesi
üles reageerima lähisuhtevägivallale ja andma sellest
teada.
Lähisuhtevägivalla juhtumite arv kasvab palgapäevade ja
pühade ajal. Vägivalla all võivad
kannatada nii naised, mehed kui
ka lapsed. Kõige sagedamini esineb lähisuhtevägivalla vorm, kus
mees kasutab vägivalda naissoost pereliikme, eelkõige oma
abikaasa või elukaaslase vastu.
Ei ole harvad ka need juhtumid,
kui tüli näeb pealt laps. Laps, kes
on kodus pealt näinud füüsilist
või vaimset konflikti oma vanemate vahel, võib saada sellest
hingelise trauma ja sattuda tulevikus ise kas vägivalla ohvriks
või vägivallatsejaks. Vanemate
kohustus on lapse eest seista
ja tagada tema turvalisus. Talle
tuleb tagada turvaline keskkond,
seda eriti veel tema kodus.
Lähisuhtevägivald ei kujuta
endast ainult füüsilist mõju-

tamist. Sinna alla kuulub ka
veel vaimne vägivald, mille mõneks näiteks on paarilise pidev
kontrollimine, alandamine ja
ähvardamine. Lisaks majandusliku sõltuvuse tekitamine, mis
tähendab, et üks osapool suhtes
otsustab perekonna rahakoti
ja sisseostude üle või hoopiski
keelab kaaslasel tööle minna.

Kuidas sekkuda?
Kuuldes näiteks kõrvalkorterist kisa, sõimu või appihüüdeid
või nähes vägivalla kasutamist,
helista hädaabinumbril 112.
Vägivallatseja võib rünnata
ka kõrvalist isikut, seega ei
pruugi olla mõistlik minna ise
tüli lahendama.
Kui puutud ohvriga kokku,
räägi temaga. Aita ohvril mõista,
et tema ei ole vägivallatsemises
süüdi. Julgusta otsima abi ja
pöörduma politseisse, ohvriabisse, naiste tugikeskusesse või
arsti poole, et fikseerida füüsilise vägivalla tagajärjed.
Ära anna hinnanguid, aita
leida kontakt ja abi!
Kaarel Saar
politseipraktikant

Toetuse taotlemiseks ei ole
oluline, et maja oleks eelnevalt
rekonstrueeritud, kuid korteriühistul tuleb taotluse esitamisel
lisada visioon ja kavandatud
tegevused maja soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab
omaosalus olema 50% projekti
abikõlblike kulude maksumusest.

Ta o t l u s t e e s i t a m i n e
toimub 1. augustist kuni
30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu,

kuid taotlusi saab sisestama
hakata juba suve alguses.
Toetust jagatakse riigisisese
keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist.
Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.
Täpsema info leiab KIKi
kodulehelt või saab küsida
projektikoordinaator
Reet Utsult
(reet.utsu@kik.ee, 627 4328).

TÖÖPAKKUMINE
MTÜ KO O S A N O O RTE KLUB I O TS I B
KULTUURI - JA N O O RS O O TÖ Ö TAJAT

TÖÖ KIRJELDUS
Vahetu töö noorte ja noortegruppidega. Noorte arenguks sobivate
tingimuste loomine. Noorte erinevatesse tegevustesse kaasamine,
noortega usaldusliku suhte loomine ja hoidmine ning noorte
omaalgatuse ja vastutuse arendamine.
Abistamine kultuurisündmuste ettevalmistamises ja läbiviimises.
Seoses ürituste korraldamisega tuleb valmis olla paindlikuks
tööajaks (õhtud, nädalavahetused).
Noortekeskuse ruumide korrashoidmine.

NÕUDMISED KANDIDAADILE
• Vähemalt keskharidus ja motivatsioon töötada antud valdkonnas.
• Hea suhtlemisoskus ja valmidus meeskonnatööks.
• Omaalgatusvõime.

PAKUME
Meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda, toetavat juhtkonda, arenguja koolitusvõimalusi. Võimalus huviringe läbi viia.

Asukoht: Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartumaa
Töö tüüp: osaline tööaeg
Tööle asumise aeg: 2. september 2019

CV ja MOTIVATSIOONIKIRI saata hiljemalt 29. juuliks 2019
aadressile koosa.noorteklubi@gmail.com, lisainfo 5886 8266.
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Ühisnäitus „Meie laulu- ja tantsupeod“

Pala segakoor aastal 1978. Esireas keskel koori dirigent Julia
Raudmäe
Pala segakoor laulupeorongkäigus 1985. a
Inimesed, kes kasvõi saatma mälestuskildude, aga
kord oma elus on osalenud ka jäädvustatud fotode ning
laulu- ja tantsupeol, on teis- peolt ostetud meenete abil.
test rikkamad – nad on kogePala raamatukogu palub
nud nii ülevaid emotsioone lauljatel – tantsijatel oma
ja rahvuslikku ühtekuulu- peomuljeid jagada, et neist
vustunnet, mida ükski teine kokku panna näitus „Meie
sündmus pakkuda ei suuda. laulu- ja tantsupeod“. OodaSaadud elamused jäävad neid tud on fotod; meened mär-

kidest särkideni; kirjatükid
peomuljetest, oma kooridest
ja tantsurühmadest ning
nende juhtidest. Teretulnud
on ka fotod kollektiivide
„argielust“ - proovidest ja
esinemistest. Raamatukogu
ootab teie koostööd 10.juuniks. Näitust saab vaadata

18.juunist 18.septembrini.
Head kaasalöömist!
Info Tel 773 4505, pala.
raamatukogu@peipsivald.ee
ANU SAUL

Pala raamatukogu
juhataja

Raamatukogutöötajate reis Helsingi
raamatukogudesse

Peipsiääre valla raamatukogude töötajad külastasid
Helsingi raamatukogu Oodi
ja Helsingi ülikooli raamatukogu Kaisa-talo.
Oodi on Soome kingitus
oma rahvale riigi 101. aastapäevaks. Uus raamatukogu
asub Helsingi südalinnas otse
parlamendihoone vastas.
Hiiglasliku kolmekorruselise hoone pindala on 17 250
ruutmeetrit. Korruseid ühendab spiraaltrepp, mille mustadele seintele on trükitud
kellele kõigile see hoone on
ehitatud: ehitajatele, presidentidele, vääritimõistetuile,
armastajatele…seega - meile.
Oodi, see on kohtumispaik kõigile. Raamatukogus
on ruumi nii vaikseks kui
ka mürarikkaks tegevuseks.
Esimesel korrusel asuvad
aktiivsed avalikud ruumid –
kino, kohvik, mitteotstarbeline avalik saal ja loomulikult
infosaal. Teine korrus on
suuremalt jaolt isetegemise

jaoks. Siin asuvad fotograafia,
video- ja helisalvestusstuudiod, samuti töötoad õmblusmasinate, 3D printerite, laserlõikurite jms. Helikindlad
ruumid nõupidamisteks ja
seminarideks. Ja loomulikult
ka kokkamisnurgad.
Oodi Raamatutaevas - nii
kutsutakse raamatukogu kolmandat korrust, on koht olemiseks. See on koht, mis mahutab ligi 100 000 raamatut,
kuid tänu online teenustele
ja raamatuid sorteerivatele
robotitele on ligipääs umbes
3,4 miljonile raamatule. Kolmas korrus ise on igati oma
nime vääriline: klaasseinad,
mis võimendavad avarust
veelgi, sume taevas, mille all
elus puudega olemise kohad,
kus võib olla koos või eraldi,
ruumi jätkub mõlemaks.
Kaisa-talo on Helsingi
ülikooli pearaamatukogu ja
Soome suurim teadusraamatukogu.
Raamatukogu kasutamine on väga intensiivne.

XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Tule tulemine“ on
avamäng juubelipeole, kandes
endaga laulu- ja tantsupeo
väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka. 2019. aastal
saab tuletulemise traditsioon
50-aastaseks – esimest korda
toimus üle-eestiline tule-tulemine 1969. aastal seoses
laulupeo sajanda juubeliga.
Seekordse juubelilaulu- ja
tantsupeo juhtmõttest „Minu
arm“ lähtudes on 2019. aasta
„Tule tulemisel“ tule hoidjad
ja edasikandjad taas maakonnad, nii nagu ka 1969.
aastal. „Tule tulemine“ on
alati väga emotsioonide rohke

ja võimsaid elamusi pakkuv
suursündmus. Sel korral maakonnast maakonda liikudes
tekib väga paljudel inimestel
võimalus „Tule tulemisest“
isikliku pühendumise kaudu
osa saada.
Tule teekond saab alguse
1. juunil Tartust, kus XXVII
laulu- ja XX tantsupeo „Minu
arm“ kunstilised toimkonnad
keskpäeval laulu- ja tantsupeo
tule ERM-i pargis süütavad.
Järgnevad 33 päeva on tuli
maakondade hoida, liikudes
läbi terve Eesti. Tule teekond
algab Saaremaalt ning lõpeb
4. juuli õhtul Tallinnas Kalevi staadionil, kus kell 19

XI seeniorlauljate
päev Palal
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11. mai hommikul kõlas Pala kultuurimaja rõõmsast jutukõminast, aeg-ajalt kostis siit ja sealt klaverimängu ja lauluhääli,
oli sagimist ja ootusärevust. Algas XI seenioransamblite päev.
Veidi ajaloost: esimene lauluansamblite kokkusaamine oli
2009. aasta maikuus. Kohal oli 10 Jõgevamaa ansamblit, külalised Aserist ja Alatskivi ansambel Kanarbik. Ühislaule saatis
akordionil Pala ja Halliku ansamblite juhendaja Heino Sulger.
Aastad on möödunud kui linnutiivul. Toredaid inimesi on
meie hulgast igavikuteele läinud. Maakondade piirid on muutunud ... aga laulurahvas ... laulab ikka ja tahab kokku tulla.
Seekord oli Palal 14 lauluansamblit ja koori, osalejaid ligikaudu 150. Uhke number!
Muusikalise tervituse lauljatele tõi Pala kultuurimaja trio
Miraaž. Ühislaule saatsid väsimatu ja nooruslik Heino Sulger
ning meie lauljatele tulevikulootusena Artur Aunap.
Tänan teid, armsad sõbrad, et tulite-olite-laulsite ja tegite
sellest päevast taaskord OMA PÄEVA!
1. Kasepää rahvamaja ansambel Eluõied, juhendaja Diana
Siirak
2. Raja kultuurikeskuse ansambel Rainka, juhendaja Valentina Rohioja
3. Puurmani koor Oma Rõõm, juhendaja Laine Lemberg
4. Kaarepere Laulunaised, juhendaja Helgi Kaeval
5. Aidu Segaansambel, juhendaja Urve Minajev
6. -7. Jõgeva Kultuurikeskuse ansamblid Kuukressid ja Laulusõbrad, saatebänd, juhendaja Hillar Laane
8. Palamuse ansambel, juhendaja Kristiina Raja
9. Kuremaa Kultuuriseltsi Jensel segaansambel, juhendaja
Vello Pütsep
10. Põltsamaa koor Leelo, juhendaja Inge Peters
11. Tabivere Laulusõbrad, juhendaja Artur Aunap
12. Alatskivi Kanarbik, juhendaja Aili Tennosaar-Rannajõe
13.-14. Halliku ansambel Allikad ja Pala kultuurimaja Eluhelmed, juhendaja Heino Sulger
Aitäh toetuse ja abi eest selle suure sündmuse korraldamisel: Enely Kasemägi, Monika Nõmm, Eve Karv, Katrin Puusepp,
Malle Sildver, Peipsiääre Vallavalitsus.
Kohtumise ja laulmiseni 2020 kevadel!
MARGIT SOIEVA

Pala kultuurimaja direktor, ansamblite päeva
korraldaja

Oodi 3. korruse raamatutaevas.
Üliõpilased saavad enda
käsutusse magnetvõtme
(tagatisraha vastu), millega
pääseb õppimiskeskusesse
ka väljapool lahtiolekuaegu. Raamatukogus on lisaks
igal korrusel paiknevatele
õppekohtadele ka ruumid
lugemise tarvis, neis ei ole
sobilik kasutada arvutit. Rühmatööde jaoks on võimalik
broneerida ruume, mis on varustatud arvuti ja videoprojektoriga.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et raamatukogu on

Foto Olga Haljaste

Soomes inimesele lahutamatu elukeskkond, inimesed naudivad seal olemist, lugemist ja õppimist.
On mille üle mõelda ja mille
poole püüelda ka meie raamatukogudes.
Reis sai teoks tänu Võru
Keskraamatukogu ja Kõrveküla raamatukogu – Maakonnaraamatukogu koostööle.
SIRJE LEINI

Koosa raamatukogu
direktor

XXVII LAULU- JA XX TANTSUPEO
„TULE TULEMISE“
AJAKAVA PEIPSIÄÄRE VALLAS
20. juunil 2019
Tule laulu- ja tantsupeo tuld tervitama:
10.10 Kolkja puhkealale
10.35 Alatskivile Sepikoja külalistemaja õuele
11.05 Kallaste laululavale
11.35 Assikverre suure vankriratta juurde
12.00 Pala paisjärve äärde pulli juurde
12.30 Koosa turuplatsile
12.55 Vara kogukonnkeskuse õuele
Kui soovid laulu- ja tantsupeo tuld omale koju viia, võta
kaasa küünal või latern.
Me rõõmuga tantsime ilule ja laulame laulupeo tulele!

XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Tule tulemine“ kannab väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka
algab XX tantsupeo esimene
etendus.
Iga maakond annab tule
piduliku rituaaliga järgmisele
üle kahe maakonna piiril kell
10 hommikul.
Tartumaa võtab Põlvamaalt peotule vastu 20. juunil
Tartu vallas Piirissaare sadamas. Sealt liigub tuli vett
mööda Peipsiääre valda ja
jätkab teekonda mööda maismaad Luunja, Kastre ja pika
päeva lõpuks jõuab Kambja
valda, kus ööbib Reola kultuurimajas. Kõiki Tartu linna
ja maakonna rahvatantsijaid
oodatakse tulele tantsima 20.
juunil kella 23.55-07.00. Järg-

misel päeval jätkab tuli oma
teed Nõo ja Elva vallas ning
jõuab õhtupoolikuks Tartu
valda, kus veedab öö Äksi kirikus. Sinna on oodatud tulele
laulma kõik koorid, kes soovivad laulupeo tulele isiklikult
oma lauluga austust avaldada.
Selleks, et tulevalvajad teaksid
nii tantsijaid kui lauljaid oodata, saab oma tulekust teada
anda www.tartumaa.ee lehel.
22. juuni hommikul kell
10 algab laulu- ja tantsupeo
tuleteekond Tartus Maarja
kiriku juures, jõudes õhtuks
Tartu laulupeo rongkäiku, et
süüdata laulupeotuli Tartu
laululaval.

Pidutuli lahkub Tartu maakonnast 23. juuni hommikul
kell 10 Jõgevamaale. Teekonda
saab jälgida: https://2019.
laulupidu.ee/tuletulemine-2019/
Kogu Tartumaa ühine tuleteekonna nimetaja on SEPP.
Kätkeb ju see nimi endas nii
mitmeid ameteid ja eks meie
kollektiividki sepista oma
oskusi just selleks laulu- ja
tantsupeoks. Helju Mikkel on
loonud just Tartumaal tantsu
“Sõlesepad”, mis tuleb tantsimisele ka Tallinnas Kalevi
staadionil. Eesti mütoloogias
peetakse seppa üheks kõige tähtsamaks loojaks, tänu

kelle tööle on meie kohal tähistaevas ja saavad sündima
suured imeteod. Eesti keele
aastal on igal omavalitsusel
võimalik leida oma variant
laulu- ja tantsupeo tuleteekonnal sõnast sepp, on see
siis külasepp, mõisasepp,
sõlesepp, puusepp, raudsepp,
vasesepp, adrasepp, ankrusepp, kellassepp, lukksepp,
mõõgasepp, mündisepp, kiigesepp, kingsepp, laevasepp,
müürsepp, paadisepp, pottsepp, rattasepp, sadulsepp,
tõldsepp, vöösepp, laulusepp,
riimisepp, sulesepp, sõnasepp,
värsisepp …
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JACOB WILHELM REINHOLD EVERTH
(11.05.1775 Kodaveres– 6.02.1837 Tartus)

Traditsioonilised talgud Varal
Ma ise ilu tegija.
(tarkusetera)
Kui mingid üritused
on kestnud juba nii mitu
– mitu aastat nagu seda
on Vara Maanaiste Seltsi
korraldatud talgud Vara
kiriku ja koos rahvatantsurühmaga Kiljak Varamõisa loodusmaja juures,
siis võib neid traditsiooniks nimetada küll. Igal
kevadel võtab rehad ja
rõõmsa tuju kaasa ning
siblib seal enamasti ikka
sama seltskond, kellel

tahe midagi ära teha, ilumeel alles ja kodu ei lõpe
korteri välisuksega.
On juhtunud kuidagi
nii, et just eakamad on
need tragimad ja nobedamad, kuigi töö oleks kontimööda ka noorematele.
Siinkohal tuleks rõhutada,
et sugugi mitte ei ole talgulised ainult Vara kandi
inimesed, ka Koosa kandi
virgad naised on leidnud
aega oma koduste toimetuste kõrvalt – ikkagi
ühise asja eest väljas!
Kiitus neile!

Ka meespool on olnud
esindatud – varamõisakad Ain ja Ülo on alati
oma nõu, jõu ja tehnikaga
abiks. Pärast tööd oleme
rahvusvahelise tantsupäeva raames ka ühise
tantsu selgeks õppinud
ja perenaise Liisi valmistatud maitsva talgusupiga
keha kinnitanud – juba
sellepärast tasuks järgmisel aastal osa võtta! Enamasti on meid õnnistatud
ka ilusa ilmaga.
Sel aastal on valmimas
kauaoodatud kergliiklus-

tee Varamõisasse, tõenäoliselt hakkab ka asulast
rohkem inimesi mõisaparki uudistamas käima,
juba selle tõttu on rõõm
tehtud tööst suurem.
Loodan, et kõik, kes
oskavad seda ilu pargis
hinnata, leiavad aega järgmisel kevadel talgutel
osaleda. Jätkame seda traditsiooni koos! Tegusate
kohtumisteni!
MARGIT POLTAN

talguline ja Kiljaku
tantsija

Varnjas toimus viiendat korda kalalaat!
Va ev u t a lve h o o a j a
lõpetanud Varnja avas
juba aprilli lõpus kalalaadaga uue kevad-suvise
hooaja!
Aprilli viimasel laupäeval toimuv üritus kattub
juba kolmandat korda toimunud üleeestilise avatud
kalasadamate päevaga,
mistõttu on see olnud väga
hea võimalus teha koostööd Varnja sadamaga.
Nii saigi üheskoos kokku
pandud asjalik päevaprogramm, et külastajatele
rohkem tegevusi pakkuda.
Seekordse laada keskuseks saigi sadamaala, kus
esines bänd ja teater, toimusid hobusõidud, laevasõidud Peipsil ja mitmed
õpitoad. Sai paitada poni,
õppida Tartu loodusmaja
kaasabil kalu tundma ning
soetada Peipsi kala nii
värskelt, otse suitsuahjust
kui ka purki pandult.
Seekord tõstis tuju
ja tantsutas külastajaid
Väägvere külakapell. Laste

Varnja kalalaat 2019. 						

jaoks tuli kohale ja andis
edasi õpetliku loo Muff lasteteater, kes rääkis, kuidas
saada heaks.
Varnja kalalaada toimumist toetas sihtasutus
Kodanikuühiskonna siht-

kapital (KÜSK) kohaliku
omaalgatusprogrammist
ning avatud kalasadamate
päeva korraldasid maaeluministeerium ja kalanduse teabekeskus ja seda
rahastati Euroopa Liidu

Foto Herling Mesi

merendus- ja kalandusfondist 2014–2020.
MARKO MESI

Varnja kalalaada
korraldaja

Aastatel 1768–1803 Kodavere kirikuõpetajana töötanud Georg Simon Everthi (sünd 17.07.1740 Hermsdorfis,
surn 3.11.1803 Kodaveres) poeg Jacob Wilhelm Reinhold
sai lisaks isakodule ja Tartu linnakoolile haridust ka
Jena ülikoolis. Vene keiser Paul I keeld välismaal õppida
tõi aga noormehe tagasi kodumaale, kus ta teenis leiba
koduõpetajana.
13. juunil 1804 algas Tartus Jaani kirikus vaimulikuks
pühitsetud tollal 29-aastase J.W.R. Everthi töö Kodavere
koguduse kirikuõpetajana. Seda ametit pidas ta oma
surmani.
Jumalateenistused pühapäeviti ja kõikidel pühadel nii
kihelkonnakirikus Kodaveres kui abikirikus Alatskivil polnud pastoril ainukeseks kohustuseks. Hoolitseda tuli ka
piirkonna koolide eest. Koolimajad olid enamasti korstnata talumajad. Alles 1834. aasta sügiseks said kõik 21 koolihoonet korstnad. Paranes koolmeistrite tase. 1807. aastal
õpetas J.W.R. Everth Kodavere köstrikoolis isiklikult kaheksat andekat poissi, et saada neist külakoolidele õpetajaid.
Pastoritelt nõutud kooliaruanded õppeedukuse ja distsipliini kohta näitasid J.W.R. Everthi asjatundlikkust ja
põhjalikkust. 1822. a asutati Kodavere kihelkonnakool,
mille tarvis ehitati köstrimaja külge klassituba.
Pastor Everth tundis elavat huvi eesti keele ja kirjavara vastu. Ta avaldas kirjutise rahvalaulude, vanasõnade
ja eesti keele sõnavara kohta. 1814. a ilmus tema "Laul
rõmo ülle", mis oli tõlge Schilleri poeemist "An die Freude". (Mälu värskendamiseks: Friedrich Schiller kirjutas
poeemi "Rõõmule" 1785. a inimestevahelise sõpruse
tähistamiseks. Ludwig van Beethoven kasutas seda teksti
oma 1823. a loodud 9. sümfoonia kooriosas ning tänapäeval tunneme kahe Geeniuse loomingu ühist vilja – "Oodi
rõõmule" – kui Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu hümni
ning kogu Euroopa sümbolit)
Kui satute Kodavere kalmistule, otsige üles Jacob
Wilhelm Everthi haud, mida tähistab 1993. a muinsuskaitse klubi poolt paigutatud tahvel.

JUHAN (JOHANN) ELKEN
(13.05.1851 – 17.11.1931)

Kodavere kihelkonna Jõe vallas
talupidajate peres sündinud Juhanist
sirgus tuntud ja lugupeetud muusikaõpetaja, koorijuht, seltsitegelane ning
mitmete õpikute autor.
Nõva kooli ja Kodavere kihelkonnakooli virk ning lugemishimuline
õpilane saatis oma esimese sõnumi
Postimehele juba 15-aastaselt. Kolm
aastat hiljem, s.o 1869 sooritas ta
õpetajaeksami. Samal aastal võttis Juhan Elken Kodavere
meeskoori liikmena osa esimesest laulupeost, kus vägev
koorilaul ja isamaalised kõned tema meelt ja vaimu
sütitasid.
Enne õpetajakarjääri algust töötas Juhan Elken koduvallas vallakirjutaja abina. Aasta pärast sai temast Nõva
kooli abiõpetaja, Laiuse kihelkonna Villakvere vallakoolis
õpetas ta lapsi kolm aastat ning seejärel Assamalla koolis
Virumaal 38 aastat. Tema kirjutatud õpikuid ("Koolilaste
laulud (eesti heliloojate laulud ja lühike noodiõpetus)",
"Koduõppijate laste lugemise raamat", "Laste lõbumängud. Heade lastele kodu ja kooli juures mängida", "Eesti
noorerahva laulud", "Ringmängud nootidega", "Laste
jutustused") oleks väga põnev tänapäevaste kooliraamatutega kõrvutada.
Muusika oli Juhan Elkeni elu lahutamatu osa, ta mängis
viiulit, klaverit, saatis orelil koore ja asendas köstrit.
Vajadusel seisis ta ka orkestri ees. Tema juhatatud koorid
laulsid nõudlikke palasid. Samuti kirjutas Juhan Elken ise
muusikat. Näiteks komponeeris ta Jakob Liivi näidendite
laulutekstidele viise. Veel tõlkis ta laulusalme saksa ja
soome keelest.
Eesti Kooli Biograafilisse Leksikoni kantud Juhan Elkenil jätkus indu ja aega Postimehele sõnumeid saata, aktiivselt tegutseda Eesti Aleksandrikooli abikomitees, osaleda
kõikides Väike-Maarja kultuuriseltside juhatustes, koguda
rahvaluulet ja vanavara, tegeleda mesindusega.
Olid ajad, olid mehed!
					
MARGIT KILTER
			Tubina muuseumi giid-pedagoog
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Sibulatee 25 aaret ootavad
avastajaid
Aasta alguses said
Sibulatee elanikud ning
piirkonna suurimad fännid esitada oma kandidaadid avastamistväärt
objektide hulka. Nüüd on
objektide põhjal valmis
saanud mäng „Sibulatee
25 aaret“.
Kui eelmisel aastal said
mängijad üle Eesti kokku
otsida 100 aaret, siis sel

aastal saab lisaks keskenduda vaid Sibulateele. Siinse
25 aarde seas on nii teadatuntud loodusobjekte ja
ehitisi nagu kõigi armastatud Alatskivi loss või Kallaste liivakivipaljand. Samuti
on aardelistis kohti, mis on
tõenäoliselt ka Sibulatee
elanikele veel avastamata
või mille kohta ei teata.
Nende seas nii Tähemaa
kauplus kui Kadrina mõis.
Aardemängu saab mängida keskkonnas eesti-

100aaret.ee, kus tuleb luua
omale kasutajakonto, vaadata välja lähim aardeobjekt
ning see üles otsida. Aarde
juures saab oma mobiilseadmest lisainfot objekti
kohta ning tuleb ka vastata
aarde kohta käivatele küsimustele. Mängija kogub
punkte iga avastatud aarde
eest, samuti saab punkte
õigesti vastatud küsimuste
eest.
Kõigi mängijate tulemused loetakse kokku

oktoobri alguses. Ehk
täpselt nii kaua on aega
Sibulateed külastada ning
aardeid otsida. Tublimad
ja täpsemad mängijad saavad tasustatud auhindadega, mille on välja pannud
Sibulatee ettevõtjad.
Sibulatee 25 aaret mäng:
https://eesti100aaret.ee/
mangima/sibulatee25/

Sibulatee aaretemängu
valmimist toetab Peipsiveere arenguprogramm.

ALATSKIVI OTT uues asukohas!
Neljapäeval, 13. juunil
kell 19.30–20.30 toimub
Alatskivil järjekordne OTT
ehk otse tootjalt tarbijale
kaubakohtumine. Seekord
proovime uut asukohta,
mis on Alatskivi kaupluse
kõrval. Selliselt paistab
taluturg paremini silma ka
möödasõitjatele. Endiselt
toetab meie ettevõtmist
Kääpa OTT.

Kutsume osalema kõiki
Peipsiääre valla aiasaaduste
kasvatajaid ja toidutootjaid.
NB! kauplemise aeg on
täpselt 1 tund, ära siis
õiget kellaaega ära unusta!
On väga tähtis kohalikud
toidutootjad ja tarbijad
kokku tuua. OTT ootab!

Kevad Kodavere
pärimuskeskuses

Kerli Uibo, Külli Must
Alatskivi OTT korraldajad

Alatskivi OTT 			

Foto Liis Lainemäe

Emadepäeva kontsert Uku Suvistega

Uku Suviste

			

Foto Signe Tennisson

8. mail leidis Vara kogukonnakeskuses aset emadele pühendatud kontsert,
mis tõi lavale nii Vara lasteaia Õnnetriinu laululapsed,
Vara põhikooli noored kui
ka armastatud Uku Suviste.
Esitusele tuli nii Olivia
Saare „Esimene kiri” kui ka
Veljo Tormise „Targa rehealune”, viimane sai esitatud
erinevate pillidega.

Koos Uku Suvistega esitasid Vara põhikooli noored Ly Kuninga ja Toomas
Volli loo „Laulurõõm” ning
Anu Röömeli „Tuhanded
kodud”.
Teise poole kontsertist
täitis Uku Suviste repertuaar.
Iren Hansen

Vara kultuurikorraldaja

Ajarännak Vara põhikoolis
Eesti Rahva Muuseumi
ning Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi eestvõttel
toimus tänavugi ajarännak.
See on omamoodi rollimäng,
kus teadmistele toetudes ja
kujutlusvõimet appi võttes
kehastutakse varem elanud
inimesteks.
Möödunud õppeaasta
ajarännakul elati kaasa Eesti
Vabariigi väljakuulutamisele,
seekord aga laulupeotraditsiooni sünnile. Osalejaid oli
ligi 6000, sealhulgas Vara
põhikooli pere.
Rändasime täpselt 150
aasta taha, 30. aprilli 1869.
Stsenaariumi järgi leidis koolimajas aset eriline kokkusaamine, kus lauldi, arutleti,
tehti võid ja käsitööd ning
maitsti koduleiba.
Koolijuhataja (õp Merike
Pedaste) oli kohale kutsunud
koori (7.–9. kl), vallakirjutaja
(õp Vallo Madar), mõisa-

proua (õp Krista Tõnnov) ja
kirikhärra (õp Rein Schihalejev). Kiirele tööajale vaatamata oli tulnud kohalikke
taluperenaisigi (õpetajad).
Kõigi mõte oli peatse suure
peo asjus selgust saada, sest
küsimusi jagus. Segakoori
noored olid terve talve laulupeoks harjutanud, kuid
nüüd selgus, et minna saavad
ainult meeskoorid. Kuidas
edasi: kas kohaneda muutusega, jätta neiud-naised
koju või loobuda üldse?
Postimehest loetu põhjal oli
Tartus oodata uhket 3-päevast sündmust. Samas oldi
kuuldud lahkarvamustest
papa Jannseni ja Jakobsoni
vahel, viimane plaanivat
koguni oma pidu. Keda või
mida uskuda, kuidas suhtuda? Saksa autorite laulud
maakeeles – tuleb saksa või
eesti pidu? Lõpuks otsustati minna ja kõik ise järgi

2. klassi ajarändurid

vaadata, külalisedki lubasid
toetada.
Kuni suured nõu pidasid,
katsetasid 1.–4. kl lapsed
taluperenaiste (õpetajad
Iivi Raud, Eive Ambo, Pille Narits, Merli Kasemets)
juhendamisel uut kunsti,
heegeldamist, ja võitegu.
Kõik kohalviibijad said
maitsta koduvõileiba ning
muidugi ühiselt laulda.

Foto Külli Merivee

Ajarännakuks valmistumisel osalesid õpilased ajastut tutvustavates Laulupeomuuseumi haridusprogrammides. Koduste abiga mõeldi
sobivale riietusele, õpetajate
toel sai ettevõtmine teoks.
Tänu kõigile, kes oma aega
ja oskusi panustasid!
Krista Tõnnov

Vara Pk ajalooõpetaja

Vallamaja puhveti meeskond: Angela Ader, Kati Kirikal,
Ako Laugamets ja Grete-Stina Haaristo Foto: Ahto Sooaru

23. aprillil tähistati Kodavere pärimuskeskuse eestvedamisel Pala vallamaja sisehoovis jüripäeva. See oli
järjekorras kolmas pärimuskeskuse korraldatud üritus
sarjas „Pääv ei õle pääväle veli”. Tule tähendusest ja
selle kasutamisest rahvakalendri tähtpäevadel kõneles huvitavalt folklorist Reet Hiiemäe. Põnevas töötoas
juhendas Rutt Pirk, kuidas keeta kaerakilet ehk kohalike
kõnepruugis kiislit. Kõik said maitsta kiislit praetud
singi või vaarika toormoosiga. Meeldejäävaks muutis
kokkusaamise pillimees Urmo Markus, kellega koos
meenutati ja lauldi akordioni saatel vanu laule.
27. aprillil oli Sibulatee kalapuhvetite päeva raames
samas avatud Vallamaja puhvet, mille eestvedajateks
olid pärimuskeskuse poolt Grete-Stina Haaristo ja
Ako Laugamets. Menüüs olid kalapikkpoiss kartuli- ja
hernepüreega, kalapitsa ning imemaitsvad sefiirikorvikesed, mida serveeriti stiilsetel laastualustel. Vallamaja
sisehoovis toimus ka puhvetitepäeva järelpidu, kus
sai head õhkkonda ja elavat muusikat nautida hiliste
öötundideni.
16. mail tähistati vallamaja sisehoovis linnuristipäeva
Kristiina Ehini ja Silver Sepa luule- ja muusikaõhtuga
“Aga armastusel on metsalinnu süda”. Ürituse juhatas
sisse Ergo-Hart Västrik, kes kõneles linnuristipäeva
tähendusest Kodavere rahvakalendris. Kristiina Ehin
luges luulet oma hiljuti ilmunud samanimelisest luulekogust, kus on tähtsal kohal samuti linnud. Silver Sepp
laulis omi laule, saateks klarnet, kitarr ning isetehtud
suusa- ja naelapillid. Luule- ja lauluõhtu lõpetas Silver
Sepp oma uue looga "Nõuan linnurahu!", mille aluseks
Kristiina Ehini luuletus.
Pärimuskeskuse kalendritähtpäevade sarja korraldamist toetavad Peipsiääre vald ja Rahvakultuuri Keskus
Peipsiveere pärimuskultuuri toetusmeetme kaudu.
HELGI VAGA
ERGO-HART VÄSTRIK
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Juhan Liivi nim Alatskivi kool alustas
noorte ettevõtlikkuse arendamist
Kiiresti muutuvas maailmas, kus tuleb osata
leida lahendusi, pidevalt
õppida ja edasi liikuda,
on ettevõtlikud inimesed
eriti hinnas. Ettevõtlikud
ei ole ainult need inimesed, kellel on suurepärased äriideed, juhioskused
ja kes tegelevad ettevõtlusega. Ettevõtlikkus on
isiku omaduste ja hoiakute kogum, mis koondab
loovust, algatusvõimet,
arukat tegutsemist, vastutustunnet ning hoolivust.
SA Innove rahastas projekti „Ettevõtlusõppe ja
ettevõtlikkuse arendamine
Juhan Liivi nim Alatskivi
koolis“, mille kogumaksumus on 8622 eurot. Projekti
periood on 01.04.201930.09.2020 ja seal osalevad
III kooliastme õpilased.
Eesmärgiks on luua noortele head eeldused omaalgatuse ja ettevõtlikkuse kasvuks. Selleks korraldatakse
õppekäike ettevõtetesse

16. aprillil 2019 toimus ettevõtlusmäng „Raha liigub“ Foto Piret Kaur

ja osaletakse töötubades.
Õpitakse lähemalt tundma
iseennast ja ettevõtlusmaailma. Genereeritakse ideid,
arendatakse loovust, harjutatakse avalikku esinemist
jpm. Mais 2020 toimub
ideekonkurss, kus noored
esitlevad oma äriideid ja
toodete näidiseid. Konkursil hinnatakse idee mõju,
uudsust, tasuvust, esitlust
ja teostatavust.
Juhan Liivi nim Alatskivi koolis plaanitakse alates 2020. a septembrist

alustada ettevõtlusõpet
8. klassile, kus toimub praktilise osana ka minifirmade
loomine ja selle tegevus.
Minifirmad on lihtsustatud
variant õpilasfirmast, mis
on mõeldud õpilaste ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste
põhiteadmiste andmiseks.
Kool soovib liituda programmiga „Ettevõtlik kool“ ja
personal läbib ka vastavad
baaskoolitused.
Ettevõtlikkus areneb
kogemuste toel ja seda

Peipsiääre valla lasteaedade spordipäev

kujundab ümbritsev keskkond. Siin mängib olulist
rolli nii lapsevanemate,
õpetajate kui ka teiste laste
ja noortega tegelevate spetsialistide teadlikkus. Vajalik
on toetada noorte initsiatiivi, isetegemise- ja avastusrõõmu ning mitte laita
ebaõnnestumisi. Vähetähtis
ei ole siin ka täiskasvanu
enda eeskuju ning julgustus. Noortele tuleb anda
teadmine ja tunnetus, et me
ise seame enda unistustele
piirid, ise otsustame kui
kõrgelt ja kaugele julgeme
mõelda ning tegutseda. Kui
tahta elada tähendusrikast
elu, tuleb selleks varakult
valmistuda. Noorte ettevõtlikkus on soov midagi ise
ära teha ja seeläbi elukeskkonda paremaks muuta.

6. mail toimus Peipsiääre valla lasteaedade ühine
spordipäev Koosal. Kõikidest lasteaedadest osales
kokku 84 last vanuses 3–7 aastat. Spordipäeval
tegelesid lapsed ja õpetajad orienteerumisega.
Lapsed olid jaotatud 5-liikmelistesse gruppidesse,
kus iga laps sai elektroonilise ajavõtupulga ehk nn
piiksutaja, millega punktides ennast registreerima
pidi.
Gruppidel tuli läbida 1,2 km pikkune rada ning
üles leida 12 punkti. Kõik võistkonnad said väga hästi hakkama ning rada läbiti keskmiselt 30 minutiga.
Kohti spordipäeval ei jagatud – kõik, nii lapsed kui
ka õpetajad, olid võitjad ja pälvisid medali.
Täname MTÜ Seiklushunti, kes pani püsti raja ja
aitas üritust läbi viia ning meie sponsorit AS Bambonat, kes aitas täita kingikotte.
KRISTIN KAARNA

Koosa lasteaia direktor

See rõõm on elust endast

Piret Kaur

Juhan Liivi nim Alatskivi
kooli ettevõtlikkuse
arendamise
projektijuht

Anna Haava nim Pala kooli tegemised maikuus
30. aprillil toimus Pala 4H
klubi Pala Metsaliste eestvedamisel nõiamatk. Matkajaid
ootas metsas nõgesesupp,
valmistati luudasid, tutvuti
mürgiste taimedega, õpiti
tegema erinevaid sõlmi. Toimus luuaheitevõistlus ning
õhtu lõpetas nõidade pidu
noortekeskuse terrassil.
2. mail osalesid Rasmus
Lille, Henri Põld, Kerdo Aromets ja Kairon Põldver sillainseneride võistlusel.
3. mail käisid 6. ja 7. klassi
õpilased Endla LKA rabamatkal.
6. mail said 1.–6. kl õpilased tutvuda erinevate õppimisvõimalustega Alatskivi
kunstide koolis.
8. mail käisid 4. kl õpilased Tartu loomade varjupaigas üle andmas Vahepala
kohvikus teenitud annetust.

9. mail osalesid 6. ja
8. kl õpilased Tartus heategevuslikul jooksul, 5. kl
külastas Tallinna. 9.-11. mail
käis 9. kl lõpuekskursioonil
Rootsis.
10. mail oli külas Emili
kooli õpilased, kellega koos
veedeti üks korralik sportlik
päev.
13. mail toimusid kooli
meistrivõistlused jooksukrossis.
Kiiremad jooksjad:
1. klass 500 m I Peep Mathias Päll, II Hanna Kendra
Kaasik, III Egert Leppik.
2.–3. kl 500 m T I Anna-Liisa Oras, II Lenna-Riin
Oras, III Sandra Malene Ottson.
P I Mario Päll, II Siim
Markkel Kask, III Oliver Maran.

Vara lasteaia Õnnetriinu laululind Jasper Tammik

Kogukondlik nõiamatk 30. aprillil Palal

4.– 5. kl 1000 m T I Berit
Norring, II Katriin Mariia
Märtinson, III Meribel Tarto.
P I Sebastian Sildver, II
Rico Päll, III Martin Kiigjõe.
7.– 9. kl 1000 m T I MaiLiis Aasa, II Annika Hallik, III
Johanna Aren.
P I Kairon Põldver, II Randel Kivirand, III Ailar Jürgenson
14. mail oli kooliperel
võimalus osa saada kooli-

Foto Kati Kirika

Foto Gea Männiste

kontserdist “Sissi ja Jessica
rännakud”.
16. mail külastasid 6.–8.
klassi õpilased Tartu ettevõtlusküla, kus neile korraldati
rollimäng. Mängu kaudu said
õpilased muuhulgas teada,
mis tunne on olla ettevõtte
juht ja töötaja, mis on maksud ja mida riik nendega
teeb.

11. mail toimus „Tartumaa laululaps 2019“ lõppvoor, kus sai kuulata kauneid laule, vaadata säravaid
ja väga häid esinejaid. Olid ju kohal kõik need, kes
olid piirkondlikel võistlustel parimatest parimad.
Vara lasteaia Õnnetriinu laululind Jasper
Tammik saavutas oma vanusegrupis (13 võistlejat)
ERIPREEMIA.
Rõõmu jätkus Jasperile, õpetajale ja kõigile, kes
Jasperile kaasa elasid!
Kaunis päev Nõo muusikakoolis möödus täis
muusikat ja kevadist rõõmu!

Katrin Puusepp
juhiabi

Kaie Kangur

lasteaia muusikaõpetaja

Kevad Pala lasteaias

Pala lasteaed ülevallalisel näitemängupäeval

17. aprillil tantsis Pala
lasteaia rahvatantsurühm end
Tartumaa koolinoorte tantsupeokesele.

Foto Helen Lõhmus

18. aprillil toimus Pala
lasteaia poolt korraldatud
Peipsiääre valla lasteaedade
näitemängupäev Pala kultuurimajas. Osalema olid palutud

kõik kuus lasteaeda. Pala lapsed esitasid laulu ja tantsuga
põimitud näidendi „Vaeslaps
ja talutütar“. Lugu oli lustlik
algusest peale ja vahva lõpuga
nagu igale korralikule muinasjutule kohane. Alatskivi lasteaed esitas varjuteatri „Seene
all“, Koosa lasteaed tõi kaasa
näidendi „Punamütsikesed“
ja Kolkja lapsed esitasid näidendi „Punamütsike“. Vara sõimerühm mängis „Pöial-Liisit“.
Aitäh kõigi lasteaedade õpetajatele, kes sellele päevale

oma õla alla panid! Väga suur
töö on õpetada lastele selgeks
nii vahvad näidendid. Oli väga
tore päev, mis liitis meie suure
valla lasteaedasid.
23. aprillil osalesid Pala
lasteaiast Tartumaa etlemiskonkursil Mellistes Jakob Argel ja Andreas Tarto. Jakob
saavutas maakonnas 1. koha
Heljo Männi luuletusega “Hiire
hüppamine“. Andreas esitas
Leelo Tungla luuletuse „Kättemaks“ ja sai eripreemia hea

luulevaliku ja muheda esituse
eest.
3. mail külastasid Pala
lasteaeda ja kooli Tartumaa
lasteaedade direktorid, kes
tutvusid meie lasteaiaga ning
vaatasid vanema rühma etendust „Vaeslaps ja talutütar“.
6. mail osalesime väga vahval Koosa lasteaia poolt korraldatud orienteerumispäeval.
9. mail sõitsime Tartusse
Tamme staadionile maakondlikule spordipäevale.

10. mail esitasid kõik lapsed oma emadele väikese
emadepäevakontserdi.
13. mail ootasime Kääpa
lasteaia Siilikese rühma enda
juurde külla. Oli mõnus hommikupoolik spordi, pikniku ja
mänguga.
14. ja 15. mail matkasid väiksemad lapsed koos
seljakottidega kevadisse loodusesse.
Tiina Karu

Pala lasteaia
õppealajuhataja
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Alatskivi noored said tuletõrjespordivõistlustel neljanda koha!
Alatskivi julged ja hakkajad poisid said reedel
3. mail Rõngus peetud
tuletõrjespordivõistlustel oma vanusegrupis
kaheksa võistkonna seas
tubli neljanda koha.
Rõngu vabatahtlike
päästjate korraldatud võistlusel osalesid Alatskivi tuletõrjesportlased 8–13aastaste grupis, olles ühed noorimad teiste seas.
Alatskivi neljaliikmelisse võistkonda kuulusid Emil
Laumets (8), Nevil Laumets
(8), Andro Vares (10) ja Kevin Punder (10).
Kombineeritud võistlusel tuli ronida üle plangu,
joosta üle poomi, visata viimasesse viiendasse pange

Alatskivi noored tuletõrjujad

lõpuks kokku kümme palli,
teha voolikuliini hargnemine koos voolikute ja joatorude ühendamisega, mängida
päästestiilis keeglimängu,
komplekteerida sõiduauto
esmaabikomplekti, kokku
panna päästealane pusle

Foto Varmo Laumets

ja lõpuks kannatanu kanderaamil finišisse transportida.
Kuigi ilm ei soosinud
noori tuletõrjesportlasi,
oli nende tuju ja tahe võistelda ja võita väga kõrge.
Võistlustelt koguti uusi
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kogemusi ja tutvuti teiste
noorte tegevustega. Kohapeal oli võimalus kustutada
tulekahju tulesimulaatoris,
lasta õhupüssist ja proovida ise kustutada hüdropuldist.
Kõik võistkonnaliikmed
harjutasid esimest korda
selliseks võistluseks Alatskivi päästekomandos Rein
Varese ja Varmo Laumetsa juhendamisel. Poisid
olid võistlusega ise väga
rahul ja Emil Laumets lisas:
“Järgmise aasta võistluseks
harjutame veel rohkem!“
VARMO LAUMETS
Alatskivi päästekomando pealik

Idee ja teostus käivad käsikäes

ERASMUS + KOOLITUS: BiTriMulti rahvusvahelisel koolitusel osalejad

Aprillis toimus Archimedese SA Noorteagentuuri
poolt toetatud ja Poola
Haridussüsteemi Arendamise Organisatsiooni
poolt korraldatud rahvusvaheline koolitus BiTriMulti uustulijatele noortevahetuses. Kokku osales
koolitusel 13 Euroopa
Liidu (EL) liikmesriigi erinevate organisatsioonide
21 esindajat.
Koolituspäevad olid
väga sisutihedad ja informatiivsed. Hommikust õhtuni
tegime palju mõttetööd.
Õhtuti korraldasime organisatsioonide ja riikide
tutvustamise laatu, värbasime partnereid, õpetasime
üksteisele rahvakultuuri.
Pärast tantsu „Kaera-Jaan“
õppimist murdus müüt
eestlastest, keda peetakse
aeglasteks ning pärast sõna
JÜRIÖÖÜLESTÕUS korrektset hääldamist anti kõigile
C1 keeletase.
Omaette väärtuseks saab
pidada koolitajate poolt va-

litud metoodikat, mis toetus praktilisele õppimisele
mängimise ja simulatsioonide abil individuaalselt,
paarides ja rühmades. Iga
soojendus-, häälestus- või
virgutusmäng ja refleksioon
oli loogiliselt seotud eelneva
ja järgneva tegevusega ning
100% seotud õpitava väljundiga. Ükski liigutus polnud asjata! Kursuse tempo
ja maht pigistasid õppijast
viimse kui piisa energiast
ja ratsionaalsest mõtlemisvõimest, kuid samas olid
inspireerivad, positiivset
energiat ja suhtumist andvad. Taoline õppimise viis,
mis nõuab õpetajalt rohkem
loovat lähenemist reaalelu
ja õppeaine/te vahel seoste loomisel ning muudab
õppeprotsessi noore jaoks
teadlikumaks, väljundipõhisemaks ja oluliselt positiivsemaks, võiks olla ka
koolides.
Koolituse peamiseks
eesmärgiks oli sütitada osalejaid algatama omavahel
rahvusvahelist koostööd.

Euroopa Liit jagab noortevahetusprojektideks vahendeid eesmärgiga toetada liikmesriikide pidevat
arengut. Projekti rahastus
on 100% Euroopa Liidu
poolt. Noortevahetuses saavad osaleda kõik noored
vanuses 13–30, olenemata
sellest, milline on noore haridustase, pereseis, rahvus
või keeleoskus. Teiste riikide külastamist saab ühendada erinevate kultuuride,
noore jaoks huvitavate ning
sotsiaalselt oluliste teemade tundmaõppimisega. Väga
oluline on, et noored oleksid
kaasatud igasse projekti
etappi. Noortevahetusprojekti koostamise tähtajad
on oktoobris ja aprillis. Ühe
projekti koostamine koos
ideede genereerimisega,
partnerite otsimisega ja
kokkulepete sõlmimisega võtab aega kolm-neli
kuud. Kõik noored vanuses
13–30 ja noorsootöötajad,
kes soovivad midagi uut
katsetada ja õppida, andke

endast märku ja hakkame
tegutsema!
On rõõm tõdeda, et
võrreldes teiste riikidega Eesti noorsootöö valdkond on üks arenenumaid,
väga hästi struktureeritud ja riigi poolt toetatud.
Paljudes EL liikmesriikides
toimib noorsootöö vabatahtlikkuse alusel. Siiski
peab nentima, et meil on
arenguruumi noorte kaasamises otsustusprotsessidesse. See tuli ka koolituselt
väga tähtsa sõnumina. „Ära
kunagi tee noorte eest midagi, mida nad tegelikult
suudavad ise teha!“ Meil
tuleb lasta noortel endil
otsustada=vastutada ja teha
ning seeläbi kogeda=õppida.
Koolituse sõnum haakub ideaalselt Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL)
poolt Peipsiääre vallale
eraldatud noorte arendustegevustesse kaasamise
toetusega, mida saame
juba teist aastat järjest.
ENL-i eesmärgiks on käivitada igas Eesti omavalitsuses noortevolikogu, kes
saab osaleda vallavolikogu
otsustusprotsessides. Kuna
noortevolikoguni on meie
vallas veel pikk tee käia, siis
panustame üldharidusasutuste koolinoortes ja ka huvijuhtides, haridusjuhtides,
õpetajates jt teadlikkuse
tõstmisesse õpilasesinduse
rollist haridusasutuse arendustegevustes osalemiseks.
Eesmärgiks on aktiviseerida õpilasesindused senisest
enam teadlikult tegutsema.
Sellel teekonnal soovime
märgata ja leida koolinoorte
seas aktiivsemad õpilased,
kellest saavad Peipsiääre
valla noortevolikogu asutajad ja eestvedajad.

23. aprillil korraldasime
Peipsiääre valla käesoleva aasta esimese noorte
kaasamise seminari. Sellest võtsid osa Alatskivi,
Kallaste ja Kolkja noored,
noorsootöötajad, huvijuhid
ja noortenõustajad. Seminaril kuulati noorte arvamust
nende kaasamise võimalustest otsustusprotsessidesse ja nende kaasatuks
olemise soovist. Vaadati
üle ja üheskoos kavandati
tegevused valla koolide
õpilasesinduste senisest
aktiivsemaks osalemiseks
ja kaasa rääkimiseks kooli
otsustusprotsessides.
Rühmatöödes selgus, et
noored soovivad osaleda
otsustusprotsessides ning
neil on reaalsed ideed, mis
mõjutavad nii noorte endi
kui ka valla kogukonna elu
ja Eesti riigi heaolu tervikuna. Hea näitena võib ära
mainida Alatskivi noorte
väärtuspakkumist parendada Alatskivi noortekeskuses
köögikeskkonda ja arendada tegevused kohviku loomiseni kokandusringi abil,
kaasates kohalikud toitlustust pakkuvad ettevõtted. Huvitava ideega koolis
nutiseadmete kasutamist
praktiliseks muutmiseks ja
õppetööga integreerimiseks
WIFi parooli kättesaamisega ainealase küsimustiku
täitmise järgselt tulid välja Kolkja noored. Kallaste
noored ja noorsootöötaja
ning Peipsiääre noortekeskuse noorsootöötaja
mõtted suundusid mitteformaalset õpet toetavatele
rahvusvahelistele projektidele. Alatskivi noortekeskuse noorsootöötaja ning
Alatskivi ja Pala koolide
noortenõustajatest koosnev rühm mõtlesid noorte

kaasamisest kooli arengukava koostamisel. Rühmade
ideedega saab tutvuda valla
kodulehel.
Järgmine kohtumine
õpilasesinduste ja koolide
aktiivsemate noortega toimub suve lõpus. Kui eelmise
aasta suvel toimus noorte
kaasamise seminar koos
vallajuhtidega ja paljude
külalistega Ranna puhkebaasis, siis sel aastal kohtume Pala terviseradadel.
Nii et hoidke silmad lahti ja
jälgige või küsige infot!
Ameerika läbi aegade
parima korvpalluri Michael Jordani sõnul „Mõned
tahavad, et midagi juhtub,
mõned loodavad, et midagi
juhtuks, aga teised viivad
ellu“. Loodan, et meie valla
noored ning hariduse- ja
noortevaldkonnaga seotud
eestvedajad kuuluvad MJ
öeldu rühma, kes viivad
ellu. Seminaril väljakäidud
ideede elluviimisele saavad
aidata kaasa nii noorsootöötajad, huvijuhid-noortenõustajad kui ka haridusjuhid ja õpetajad.
Vallaametnikuna julgen
kinnitada, et olen valmis
toetama noorte algatuste
elluviimist nõu ja jõuga nii
minule ametialaselt antud
volituste raames kui ka vabatahtlikuna.
Siinkohal üleskutse:
„Hea noor inimene, tule
välja oma ideedega ja räägi
nendest kõva häälega õpetajale, huvijuhile, noorsootöötajale, kooli direktorile
ja valla ametnikule. OLEME
SINU JAOKS AVATUD!“
Pille Lille

haridus- ja noorsootööspetsialist,
osakonna juhataja
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Spordiklubi Peipsiäärsed maadlejad osalesid
edukalt õpilaste Eesti meistrivõistlustel

Naismaadlus MV Kozlova I koht 		
Fotod Maria Kilk
P õ l t s a m a a l t o i m u s i d 96 noort sportlast. Kõrgeimad
21. aprillil õpilaste Eesti kohad maadlesid mattidel välja
meistrivõistlused naiste- ja SK Peipsiäärsed naismaadlejad.
50 kg kaalukategoorias
vabamaadluses. Spordiklubi
Peipsiäärsed maadlejad osale- saavutas kuue maadleja seas
sid võistlustel neljas erinevas hõbemedali Maria Kozlova ning
võistlusklassis. Kokku osa- s a m a s k a a l u k a t e g o o r i a s
les õpilaste meistrivõistlustel 4. koha Melania Filippova.

SK Peipsiäärsed EMV võistkond
Eesti meistriks naismaadluses
tuli õpilaste meistrivõistlustel
58 kg kategoorias Sofia Kruglova, samas kategoorias maadles 5.
koha välja Alina Aksjonova ning
7. koha Valeria Rästas.
Vabamaadluses saavutasid meistrivõistlustel 7. koha

38 kg kaalukategoorias Aliaksandr Kisliak ning 41 kg kategoorias Artjom Kozlov.
Klubide arvestuses kokkuvõttes saavutas spordiklubi
Peipsiäärsed naistemaadluses
kõrge II koha.

Selgusid esimesed Peipsiääre valla meistrid discgolfis
Neljapäeval, 9. mai päikselisel, kuid tuulisel õhtul selgusid Alatskivil Peipsiääre valla
meistrivõistluste parimad
discgolfimängijad. Kahest
etapist koosnenud meistrivõistlustel osales kokku 16
mängijat, enim oli huvilisi
rajal meeste võistlusklassis,
kus viskeid demonstreerisid
kahel etapil kokku 11 mängijat, naismängijaid osales kolm
ning noori paraku ainult kaks.
Noortest saavutas Peipsiääre valla meistritiitli Koosa ja
Alatskivi etapi koondtulemusena Annely Kook konkurendi
Mari Kivitalu ees.
Naistest suutis mõlemal
etapilt kaasmängijaid edestada Ave Ots, kellele järgnesid
tasavägises heitluses vastavalt Merilin Must ja Mari-Liis
Must ning nende puhul sai

lõpptulemusena otsustavaks
just viimase Alatskivi etapi
tulemus.
Meeste võistlusklassis
käis meistritiitli nimel eriti pingeline ja tasavägine
heitlus ning sarnaselt naiste
võistlusklassile sai ka meeste
võistlusklassi meistritiitli saavutamisel määravaks Alatskivi etapi tulemus. Asja tegi
veel eriti põnevaks asjaolu,
et kaks mängijat, Illar Lood ja
Veiko Värk, viskasid Alatskivi
etapil välja võrdsed tulemused ehk meistrivõistluste
esikoha otsustas omakorda
ümbervise. Viimase sooritas
edukamalt Illar Lood, mis
andis talle kokkuvõttes esikoha ning Peipsiääre valla
meistritiitli discgolfis, II kohaga lõpetas Veiko Värk ning
kolmanda koha tulemusega

Foto Tarmo Eres

Teisipäeval, 14. mail peeti noorte meistrivõistlused
indiacas, mängupaigaks Tartus ülikooli spordihoone. Võisteldi segavõistkondades ühes vanuseklassis. Spordiklubi
Juku osales 9. klassi õpilastega ning vastamisi mindi gümnaasiumi lõpuklassi õpilastega neljast erinevast koolist.
Võistlustel osalesid lisaks Juku võistkonnale Hugo Treffneri
gümnaasiumi, Jaan Poska gümnaasiumi, Tartu Tamme
gümnaasiumi ja Kalmetu põhikooli võistkonnad. Spordiklubi Juku tublid indiacamängijad võitsid võistluspäeval
kaks mängu ning sama arv ka kaotati. Otsustavaks sai just
kaotus Hugo Treffneri gümnaasiumi segavõistkonna vastu,
sest võrdsete punktidega jäädi tänu omavahelise mängu
kaotusele neist tahapoole ja saavutati noorte meistrivõistlustelt pronksmedalid.
Spordiklubi Juku mängis noorte indiaca Eesti meistrivõistlustel koosseisus Crislin Kuklase, Edith Ostrat, Mattias
Sander Järs, Siim Noormägi, Sander Kook, Maksim Artamonov, Andre Pärn, treener Tarmo Eres.
Peipsiääre valla sporditööspetsialist

Peipsiääre valla discgolfivõistlustel osalejad

lõpetas meistrivõistlused
Merlis Saar, kes lõpetas küll
sarnase tulemusega Tõnis Piiriga, kuid just parem tulemus
Alatskivil andis just talle Peipsiääre valla meistrivõistlustel
III koha.

Spordiklubi Juku käsipallipoisid Eesti meistrivõistlustel käsipallis

Foto Edgar Übner

juba Alatskivi käsipallipoisid
vastastele selgelt alla ning
kaotasid mängu. Teisel võistluspäeval suutsid spordiklubi
Juku poisid võita kaks mängu
kohalike, esiteks Põlva Spordikooli 2 ning Võru poiste,
võistkondade vastu. Kohalikule meeskonnale, HC Pärnu/
Ragerile, kaotati teise päeva
viimases mängus aga kindlalt

Noorte indiaca EMV

Spordilehekülje tekstid koostas
PRIIT ALLIKIVI

TULEVASED
SPORDISÜNDMUSED
Foto Priit Allikivi

Kõigi vanuseklasside esikolmikukohad said endale
ettevõtte Puukujurid poolt
valmistatud spetsiifilised
discgolfimeistrivõistluste karikad ning lisaks valla sümboolikaga meened.

Spordiklubi Juku käsipallipoisid saavutasid Eesti
meistrivõistlustelt pronksmedalid

Veebruaris algasid Põlvas
esimese etapiga 2019. aasta
Eesti meistrivõistlused käsipallis noormeeste D2 (2007
ja hiljem sündinud mängijad)
vanuseklassis. Teisel etapil
10.–12. mai 2019 mängis
spordiklubi Juku käsipallivõistkond oma mänge Paikuse spordikeskuses. Võistlustel
osales kokku 8 meeskonda,
kes selgitasid paremusjärjestuse omavahel kaks korda
turniirisüsteemis läbi mängides. Spordiklubi Juku käsipallivõistkond saavutas veebruarikuiselt esimeselt etapilt
10 punkti, millega hoiti enne
teist etappi Paikusel III kohta.
Paikusel alustati teist etappi
tasavägiste ja pingeliste mängudega, kui magus ühe väravaline võit saadi lähima
konkurenti HC Kehra üle.
Teises mängus kohtuti juba
tugevama ja hilisema meistri
Põlva Spordikool 1 võistkonnaga. Selles mängus jäid

Spordiklubi Juku indiaca
segavõistkond saavutas noorte
Eesti meistrivõistlustelt III koha

ning viimase päeva mängudele mingi vastu kolme võidu ja
kahe kaotusega. Selleks, et
Eesti meistrivõistlused lõpetada pronksmedalitega, tuli
võita mõlemad viimase päeva
mängud ning seda ka Alatskivi käsipallipoisid suutsid,
võites esmalt Viljandi spordikooli võistkonda ning hilisemas mängus tasavägisemas

mängus HC Viimsi esindust.
Kokku saavutati kahelt etapilt 10 võitu ja 4 kaotust, mis
andis lõpptulemusena 2019.
a Eesti meistrivõistlustel D2
vanuseklassis ajaloolise III
koha.
Alatskivi spordiklubi
Juku võistkonnas 2019. aasta käsipalli Eesti meistrivõistlustel mängisid Alvar
Must, Uku Suursild, Mairold Nikitkin, Martin Nikitkin, Kaur Kruusaauk, Ranel
Pärn, Ruudi Suursild, Venriko Vulf, Mathias Alois Katsan ja Kristjan Punder ning
treenerid Merilin Must ja
Mari-Liis Must. Võistkonna
parimaks mängijaks valiti
meistrivõistlustel Alvar Must.
Järgmised käsipallivõistlused
toimuvad juba suvistel liivaväljakutel, alustades rannakäsipalli Eesti meistrivõistluste
Alatskivi etapiga 20. juulil.

29.06.19		
kell 10.30

Peipsiääre valla Suvemängud 2019		
Vara staadionil

20.07.19		
kell 10

Eesti meistrivõistlused rannakäsipallis
I etapp Alatskivi liivaväljakul

17.08.19		
kell 10	 

XV Vara Vuti Cup 1.-9. kl. 			
Vara staadionil

24.08.19		
kell 10

X Alatskivi Tänavakoss 2019			
Alatskivi tänavakorvpalliväljakul

Lisainfo: www.peipsiääresport.ee
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ
19-е заседание волостного совета Пейпсияэре состоялось 6
мая в Кооза. Изначально повестка дня содержала 16 вопросов,
один из которых — касающийся выдачи разрешения на проведение государственных закупок для строительства Алатскивиского центра здоровья — было решено снять с повестки дня, а
его рассмотрение и принятие решения перенести на следующее
заседание волостного совета.
Далее представлен краткий обзор пунктов повестки дня и
принятых волостным советом решений:
внесены поправки и дополнения в устав волости;
утверждён состав комиссий волостных избирательных
участков;
Волостному управлению Пейпсияэре выдано разрешение на
получение кредита в размере до 900 000 евро для обеспечения
самофинансирования по нескольким проектам;
Волостному управлению Пейпсияэре делегировано решение
таких задач, которые на основании Закона о приобретении
недвижимости в интересах общественности и в соответствии
с подзаконными актами относятся к компетенции местного
самоуправления;
объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность директора детского сада – основной школы Колкья;
утверждён порядок рассмотрения ходатайств в рамках
программы финансовой поддержки «Физическое приспособление жилых помещений для людей с нарушениями здоровья»;
утверждено Положение о социальной комиссии при волостном совете Пейпсияэре;
в качестве нового члена социальной комиссии утверждена
кандидатура Инги Егоровой, а в качестве нового члена комиссии
по вопросам образования — кандидатура Марины Лысак;
принято решение о продаже недвижимого имущества по адресу ул. Вестница 11 в посёлке Варнья путём проведения публичных
письменных торгов с начальной ценой в размере 5 000 евро;
волостному управлению дано разрешение на проведение
государственной закупки для заключения договора с оператором
котельной в Калласте и для приобретения услуг теплоснабжения
в Пала, Алатскиви и Калласте в течение отопительного периода
2019–2029 гг.;
решено не вступать в члены недоходных организаций «Сеть
здоровых городов Эстонии» и «Союз эстонских городов и волостей»;
сформирована временная комиссия волостного совета
Пейпсияэре по реорганизации волостной школьной сети; в комиссию вошло 11 человек, задача которых — выработать оптимальное решение, чтобы гарантировать учащимся с неэстонским
родным языком наличие качественных услуг образования и
возможность участия в устойчивом образовательном процессе;
выслушана и принята к сведению информация о возможном
участии волости в деятельности по проекту «Тарту — культурная
столица Европы».
Со всеми материалами заседания волостного совета можно
ознакомиться на домашней странице волости Пейпсияэре в разделе «Регистр документов».
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

Не бойтесь вмешаться

В июне 2018 года Департамент полиции и погранохраны
инициировал кампанию «А я не боюсь вмешаться», которая
призывает людей замечать насилие в близких отношениях и не
бояться сообщать об этом.
Число случаев насилия в близких отношениях вырастает в дни
выплаты заработной платы и во время праздников. Жертвами
насилия могут быть и женщины, и мужчины, и дети. Типичный
агрессор — это мужчина, применяющий в семье насилие по отношению к женщине, а жертвой чаще всего становится его супруга
или сожительница.
В более широком контексте понятие семейного насилия включает в себя формы насилия по отношению к детям, престарелым
людям, инвалидам или же среди них. Зачастую ссора вспыхивает из-за незначительных разногласий, но за короткое время
обостряется и нередко завершается физическим конфликтом.
Во многих случаях свидетелями ссоры становятся дети. Крайне
важно гарантировать детям безопасную обстановку, особенно в
стенах родного дома.
Насилие в семье не ограничивается только физическими
факторами воздействия. К этому же разряду относится и психологическое насилие, например: унижение партнёра, угрозы в его
адрес, стремление постоянно его контролировать.
Как можно вмешаться?
Если вы слышите из соседней квартиры вопли, брань, крики о
помощи, либо видите, что по отношению к кому-то применяется
насилие, позвоните по короткому номеру тревоги 112.
Человек, применяющий насилие, может в такой ситуации
напасть и на постороннего, поэтому не всегда разумно самому физически вмешиваться в ссору. Если вы знаете, что кто-то страдает
от насилия, то поговорите с этим человеком и помогите понять,
что жертва не виновата в сложившейся ситуации. Поддержите
жертву, чтобы человек смело обратился в полицию, в службу
помощи жертвам, центр поддержки женщин или к врачу, если
надо зафиксировать следы физического насилия.
Не надо давать ситуации оценку, помогите жертве найти
необходимые контакты и помощь!
Карел Саар

полицейский-практикант
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В ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ
Заседание волостного управления 23.04.2019

Выданы следующие разрешения на строительство: для
строительства бурового колодца по адресу ул. Садама 12 в
посёлке Колкья и для возведения гаража на участке Кивимаа в деревне Сипелга.
Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию парка солнечных батарей на участке Каарли-кескус в деревне Вара.
Выданы условия проектировки для составления проекта
жилого дома на участке Эдуарди в деревне Кауда.
Согласовано расположение планируемого бурового
колодца на участке Куузику в деревне Алайыэ.
Согласовано расположение планируемых буровых колодцев на участке Казе в деревне Саваствере и на участке
Сасси в деревне Роотсикюла.
Начато делопроизводство с целью приватизации земли,
подходящей для присоединения к участку площадью 394
кв. м, расположенному в посёлке Алатскиви между кадастровыми единицами ул. Пяйкси-теэ 1, ул. Пуйестеэ 13 и
Паргисалу.
Внесены изменения в распоряжения Волостного управления Пейпсияэре от 22.12.2015 № 335 и от 22.12.2015
№ 339.
Определены адрес, целевое назначение и земля, необходимая для обслуживания земельных участков, расположенных в деревнях Роотсикюла и Сяргла, относительно
которых поданы ходатайства о передаче в муниципальную
собственность.
Приняты решения о приватизации земли с преимущественным правом на покупку и о возврате противоправно
отчуждённой земли.
Выдано два разрешения на проведение публичных
мероприятий.
Решено оставить без удовлетворения два ходатайства
о назначении социального пособия.
Согласовано два ходатайства о более редком графике
опорожнения контейнера для сбора отходов.
Утверждено решение о признании девяти владельцев
бытовых отходов в порядке исключения временно не присоединившимися к системе организованного вывоза отходов,
поскольку на земельных участках никто не проживает.
Удовлетворены ходатайства трёх лиц о признании их
временно не присоединившимися к системе организованного вывоза отходов, поскольку владельцы отходов
посещают свои земельные участки только в летний период.
Одобрен отчёт о выполнении условий грантового договора в рамках Программы редкого заселения.

Утверждены результаты открытого конкурса по отбору
кандидатов на объединённую должность директора библиотеки Кооза и Пейпсияэреской центральной волостной
библиотеки.
Рассмотрено решение ревизионной комиссии и согласован акт ревизии.
Решено не открывать летом 2019 года туристический
информационный пункт в городе Калласте.
Рассмотрено обращение родителей, дети которых посещают детский сад – основную школу города Калласте.
Утверждены кандидатуры двух членов совета SA
Alatskivi Loss.
Изменена структура волостного управления.

Заседание волостного управления 07.05.2019

Утверждена детальная планировка Ноодаранна и принято решение об опубликовании детальной планировки
для всеобщего сведения.
Выдано два разрешения на строительство.
Принято на учёт бесхозное строение.
Назначены адрес и целевое назначение земельного
участка, расположенного в посёлке Колкья.
По одному ходатайству назначено социальное пособие,
второе заявление о получении социального пособия решено
не удовлетворять.
Принято решение о заключении двух договоров социального найма жилого помещения.
Решено продлить четыре договора социального найма
жилого помещения.
Оставлено без удовлетворения ходатайство о назначении попечительского пособия.
Принято решение о выделении денежных средств из
резервного фонда.
Выдано разрешение на проведение 19 мая в Калласте
публичного мероприятия.
Утверждены результаты публичных письменных торгов.
Заявление об установке жертвенного камня в Варнья
решено передать на рассмотрение волостному совету.
Рассмотрено ходатайство о строительстве тротуара в
городе Калласте.
Решено заключить договор пользования гаражным
помещением в Кооза.
ПЕЭТЕР КИУРУ

Заместитель старейшины волости Пейпсияэре

В Варнья в пятый раз прошла рыбная ярмарка
Едва завершив зимний
сезон, уже в конце апреля
в Варнья провели рыбную
ярмарку, которая дала старт
мероприятиям весенне-летнего сезона. Ярмарка состоялась
в последнюю субботу апреля
и совпала с Днём открытых
рыбных портов, который вот
уже в третий раз отмечался по
всей Эстонии. Это позволило
организовать ярмарочное мероприятие в сотрудничестве с
портом Варнья и общими усилиями составить насыщенную
программу, предлагающую
посетителям широкий выбор
развлечений и увлекательных
занятий. В этот раз центром
ярмарки стала территория
порта, где публику порадовали музыкальные номера, театральное представление, ка-

тание в запряжённой лошадьми упряжке, водные прогулки
по Чудскому озеру, общение
с пони и многочисленные
мастер-классы. Специалисты
из Тартуского дома природы
поделились знаниями о разных видах рыб. На прилавках
изобиловала рыба с Чудского
озера: свежая, копчёная и
консервированная.
Музыканты из сельской
капеллы Вяэгвере развлекали
гостей совместного мероприятия бодрой танцевальной
музыкой. Приехавший на гастроли детский театр «Муфф»
выступил с поучительным
спектаклем «Как стать хорошим».
Рыбная ярмарка в Варнья
проведена при поддержке
Целевого капитала граждан-

ского общества (KÜSK) через
Программу местной собственной инициативы. Организаторами Дня открытых портов являются Министерство
по делам сельской жизни и
Информационный центр по
вопросам рыболовства при

финансовой поддержке Фонда
морского дела и рыболовства 2014–2020 Европейского
союза.

С января 2019 года туристическая тропа Алатскиви
официально принадлежит
волости Пейпсияэре.
Тропа длиной 4,5 км огибает живописное озеро Лоссиярв и имеет переменный
рельеф. Многочисленные достопримечательности дарят
путешественникам яркие
впечатления, независимо от
времени года.

Прогулку можно начать
со стороны Алатскиви или от
ложа Калевипоэга. Маршрут
проходит через замок Алатскиви, замковый парк, Олений
парк, Дуб верности, Красный
источник, Торфяной мост,
Овечий мост, дубово-ольховую
аллею, ложе Калевипоэга, а
также озёра Вескиярв и Лоссиярв.
Тропа оснащена двумя
большими информационны-

ми щитами, указателями и
табличками, знакомящими с
отдельными объектами заповедника. Имеется место
для разведения костра. Путь
пролегает через два моста и
бревенчатую лестницу у ложа
Калевипоэга.
Начиная с 19 апреля, в
часы работы замка Алатскиви,
желающие могут обратиться к
администратору замка и взять
напрокат водный велосипед,

чтобы совершить прогулку
по озеру, расположенному
вблизи замка. Перед этим
необходимо ознакомиться с
правилами пользования водными велосипедами.
С вопросами и предложениями, связанными с туристической тропой Алатскиви,
можно обращаться к Пеэтеру
Киуру по тел. (+372) 5393 2566
или по электронной почте
peeter.kiuru@peipsivald.ee.

Марко Меси

Организатор рыбной
ярмарки в Варнья

Туристическая тропа Алатскиви ждёт посетителей

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

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

OLEREXI TANKLATE KASSADEST
SAAD OMA PANGAKAARDIGA
VÕTTA kuni 100 EUROT SULARAHA.

Metsa Tohter OÜ pakub
järgmisi teenuseid:

₪ Ohtlike puude langetamine
₪ Võra hooldus
₪ Võsa lõikus
₪ Viljapuude lõikus
₪ Vihmaveerennide
puhastamine

LISAINFO JA TINGIMUSED: WWW.OLEREX.ee

Mikk Veerpalu
Mob: +372 5560 1059
E-mail: mikk.veerpalu@gmail.com

Ostame
metsa-maad,
põllumaad
ning raieõigust
parimate hindadega
Eestis!

JUTA VAHI

Ootame pakkumisi
telefonil 528 8784
või e-post:

info@metsavara.ee

KLASSIKALINE MASSAAŽ
HIINA TUI NA MASSAAŽ
REIKI RAVI
PEDIKÜÜR

TEISIPÄEVITI JA NELJAPÄEVITI
Kellaajad kokkuleppel.

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

Müüa lilletaimed
peenrale ja amplitesse,
begooniad kalmistule,
paprika ja tšilli.
Asukoht Pala, Madise talu.
Tiia Mõisa, tel 5854 0244

Kutsetunnistusega
korstnapühkija
Margus Nikitkin
Tel. (+372) 505 0040
E-post: korstmar@gmail.com
www.korstmar.ee

MUUSIKAELAMUS
18. juunil kell 18 tähistame Tubina
muuseumis Alatskivi lossis
omakandi kuulsaima helilooja ja
dirigendi

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.

Lisainfo: www.mortematus.ee
Kontakt: 56 680 680 (24h/7)

Matuse tervikpaketi
korral 20% allahindlus.
Järelmaksu võimalus.

Suur valik urne ja kirste,
kirstud alates 95 eurost.

Eduard Tubina
114. sünniaastapäeva.
Kontserdi annavad
säravad muusikatähed
vioolamängija
Petra Vahle (Rootsi)
ja pianist Johan
Randvere (Eesti).

Surnu korrastus

matusebüroos või ka näiteks soovi
korral kohalikus surnuaia kabelis.

Morte Matuseteenused
FIE Arne Zekker
Vitamiini 7,Tartu

Pääsmeid 4.- / 3.- (seenior,
(üli-)õpilane) / 8.- (perepilet)
saab broneerida
tel 53541436 või
osta lossist enne kontserti.

peipsiääre teataja•nr 5• Mai 2019
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Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

EELK ALATSKIVI KOGUDUSE TEATED

EELK Kodavere Mihkli kogudus

Kaeve- ja planeerimistööd
Septikute ja imbväljakute paigaldus
Puistematerjalide vedu
Sissesõiduteed
Kändude juurimine jne

MATI.PADAR@GMAIL.COM
+372 58041985
WWW.DEMOONA.EE

KIVI KÕRTS
ALATSKIVIL

pakub tööd hooajaks:

klienditeenindaja
koka abi

EELK Vara Birgitta kogudus

(osaline tööaeg)

nõudepesija
(osaline tööaeg)

Info tel 506 7605

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

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
APRILL/MAI 2019
ALEKSANDR
ANDERSON

HARJU-VEIJONEN

08.05.1949 –13.04.2019

10.11.1950 - 28.04.2019

VASSILI
KOSTOUSOV

ELLI JOHANNES

17.06.1954–15.04.2019
ADELE PRUULI

18.02.1933 - 21.04.2019
JOSSIF KULL

06.01.1950 - 22.04.2019
VIKTOR PAHHURIN

05.05.1961 - 25.04.2019

LIA

08.12.1936 - 05.05.2019

SERGEI PAHHOV

04.03.1976 - 06.05.2019
OSKAR VASK

24.11.1929 - 07.05.2019

Teatame
kurbusega õe
LIA
HARJUVEIJONEN
lahkumisest maiselt
eluteelt.
Õed Silve ja Siiri

Выражаем
глубокие
соболезнования
Пахуриной
Наталие
Викторовне
в связи со смертью отца

ВИКТОРА
ПАХУРИНА

Коллеги из
Калластеской школы

Sügav kaastunne Silvi
Poolakesele
kalli abikaasa
EVALD
POOLAKESE
surma puhul.
Tantsurühm Õhakanupp

