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TASUTA

Peipsiääre valla kooliõpilastel on tore
võimalus osaleda projektis „Sünnipaik“
Peeter Volkonski kaardistab
koos Eesti Rahva Muuseumiga
suurkujude sünnikohti.
Projekti „Sünnipaik” toel valmib
kolme aasta pärast virtuaalne
kaart Eesti suurmeeste sünnikohtadega. Peeter Volkonski siht on
kaardistada vähemalt kolmsada
mälestuskivi või -plaadiga tähistatud sünnipaika.
Projekti „Sünnipaik” tulemusel on kaardistatud suurkujude
sünnikohad ja nendest on loodud
digitaalne andmekogu, mis on
avalikult kättesaadav veebiplatvormidel.
Lisaks filmitakse iga suurkuju
sünnikohal tema loomingut või
saavutusi iseloomustav 30–40sekundiline videoklipp. Klipis loeb
mõni kohalik kooliõpilane Peeter
Volkonski valitud ja lavastatud
katkendit suurkuju loomingust
või temaga seotud muudel ainetel.
Klippidest kujuneb e-ERMis
suurkujude virtuaalnäitus. Igas
paigas leitakse koht, mis varustatakse QR-koodiga, et ka kohapeale
sattudes oleks võimalik seda klippi
vaadata.
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Peipsiääre vallas on kavas jäädvustada järgmised sünnikohad:
• Luuletaja Anna Haava (1864–1957) sünnikoht Haavakivi külas
• Keelemees Villem Ernitsa (1891–1982) sünnikoht Nõva külas
• Luuletaja Jakob Liivi (1859–1938) sünnikoht Alatskivi alevikus
• Kirjanik Juhan Liivi (1864–1913) sünnikoht Riidma külas
• Mullateadlase Osvald Halliku (1906–1964) sünnikoht Torila
külas
• Helilooja Eduard Tubina (1905–1982) sünnikoht Kallastel
• Kirjanik Arvo Mägi (1913–2004) sünnikoht Koosa külas
• Lavastaja, näitleja ja lastekirjanik Karl Adra (1903–1993)
sünnikoht Koosa külas
• Geograaf Eduard Markuse (1889–1971) sünnikoht Meoma külas
• Raamatukogutegelase Aleksander Sibula (1884–1981) sünnikoht
Sookalduse külas
• Kirjanik ja ajakirjanik Jakob Kõrvi (1849–1916) sünnikoht Passi
külas

KUTSE INFOÕHTULE
Lugupeetud valla kodanikud, soovime teiega
arutada meie valla jaoks üht olulisemat arengusuunda.
Valdade ühinemisel osutus võimalikuks viia ellu projekt
„Esmatasandi Tervishoiukeskuse väljaarendamine“,
mille rahastuse otsus on juba saadud.
Projekt tõstatas valla kodanike seas küsimuse:
„Kas meil ikka on seda keskust vaja?“.
Kutsume teid sellel teemal arutlema
Kodanikupäeva üritusel
Alatskivi lossis
26. novembril kell 18.00.
Olete kõik oodatud osalema ja
sõna sekka ütlema.
Kohtumiseni Alatskivi lossis.

KULTUURISÜNDMUSED
Peipsiääre vallas
NOVEMBER 2018
N, 1. novembril kell 13 Vara Raamatukogu 135. sünnipäeva pidu
L, 3. novembril kell 16 Peipsi lääneranniku noorteprojekti
„Talendijaht“ finaalshow Tabivere rahvamajas
R, 9. novembril kell 13 noortekonverents „Õppimine läbi
elamuste ja kogemuste“ Koosa rahvamajas
L, 10. novembril kell 20 isadepäeva pidu Ranna rahvamajas
P, 11. novembril kell 13 isadepäeva pidu Kokora külakeskuses

Kultuuriministeerium ootab
kandidaate aasta kodaniku aunimele
Kultuuriminister Indrek Saar
kuulutas välja konkursi aasta kodaniku kandidaatide leidmiseks.
Aasta kodanik 2018 konkursi
moto on „Ühine riik liidab”, mis
lähtub Eesti Vabariigi saja aasta
juubelist ja Euroopa kultuuripärandiaastast.
Aasta kodaniku aunimetus
antakse Eesti Vabariigi alalisele
elanikule, kes on aasta jooksul
üleriigiliselt silma paistnud panusega ühiskonna arengusse või
saavutustega, mis aitavad kaasa
kodanikuteadvuse ja ühiskonna
sidususe suurendamisele ning
ühiskonnaelu edendamisele.
„Eesti juubeliaastal on kohane esile tõsta inimesi, kelle
mõtte ja tegude toel elame
avatud, sõbralikus ja tulevikku
vaatavas riigis.
Riigis, kus on kõigile loodud
võimalused eneseteostuseks
ja ühiskonnaelus osalemiseks.
Iga inimene on eriline, meid
liidavad ühised väärtused. Eri
mõtteviiside kohtumine, millest

tugevneb ühise riigi tunne, ongi
tänavuse aasta kodaniku otsimise võti,» ütles kultuuriminister
Indrek Saar.
Kandidaate aunimetusele
võivad esitada kõik soovijad. Esitatud taotluses tuleb juhinduda
statuudis toodud põhimõtetest,
sealhulgas põhjendada kandidaadi sobivust ja seost aasta
motoga.
Aasta kodaniku aunimetuse
kuulutab kultuuriminister välja
28. novembril Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones
toimuval tunnustussündmusel.
Samas annab siseminister Andres Anvelt üle kodanikupäeva
aumärgid inimestele, kes on
edendanud kodanikukasvatust,
väärtustanud kodanikuteadvust
või teinud vabatahtlikku tööd
oma kogukonnas.
Aasta kodaniku kandidaatide
esitamise tähtaeg on pühapäev,
3. november. Kandidaate saab
esitada Kultuuriministeeriumi
veebilehe kaudu.

K, 14. novembril kell 12 seenioransamblite sõpruskontsert
„Iga päev on kingitus“ Alatskivi lossis
L, 17. novembril kell 20 meestepäeva pidu Koosa rahvamajas
P, 18. novembril kell 14 tantsurühma „Assikvere Leedid“
20. sünnipäeva pidu Assikvere seltsimajas
E, 19. novembril kell 19 EV100 raames ERSO keelpilliseksteti
kontsert Alatskivi lossis
N, 22. novembril kell 19 Tabivere harrastusteatri etendus
„Jaam“ Vara kogukonnakeskuses
K, 28. novembril kella 12-15 huvihariduse ja huvitegevuse
mess Alatskivi koolis

DETSEMBER 2018
P, 2. detsembril kell 19 Advendiküünla süütamine,
käsitöölaat ja õpitoad Vara kogukonnakeskuses
2.-7. detsembrini jõulumaa Koosa rahvamajas
L, 8. detsembril kella 10-16 Alatskivi lossi jõuluturg
K, 12. detsembril kell 10-14 jõululaat Pala kultuurimajas
P, 16. detsembril kell 13 Peipsiääre valla isetegevuskollektiivide talvekontsert „Tähesära“ Pala kultuurimajas
T, 18. detsembril kell 17 Alatskivi Kunstide Kooli jõulukontsert
N, 20. detsembril kell 13 laste jõulupidu Kolkja rahvamajas
R, 21. detsembril kell 19.30 Vara piirkonna jõuluõhtu Vara
kogukonnakeskuses
L, 22. detsembril kell 16 jõulupidu Kokora külakeskuses
N, 27. detsembril kell 15 jõulupidu Assikvere seltsimajas
R, 28. detsembril kell 20 aastalõpu maskiball Alatskivi lossis
L, 29. detsembril kell 20 aastalõpupidu Pala kultuurimajas
E, 31. detsembril kell 21 „Tere tulemast, 2019!“ Ranna rahvamajas
E, 31. detsembril kell 23 „Tantsides uude aastasse“ Kokora
külakeskuses
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istung 24.09.2018
• Eraldati MTÜ-le Pala Valla Noored Peipsiääre valla 2018. aasta
eelarvest tegevustoetust asutuse tegevuste elluviimiseks summas
5296 eurot.
• Eraldati SA-le Vara Sport Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve reservfondist Koosa Mängude Maja jõusaali väljaehitamiseks erakorralist
tegevustoetus LEADER-meetmeprojekti omaosaluse kulude katteks
3 100 eurot.
• Eraldati MTÜ-le Vara Laegas eelarve toetus- ja tasandusfondi riigi
eraldatud huvihariduse ja -tegevuse toetuse eelarve jäägist Vara
Savikoja saviahju parandamisekulude katteks 386 eurot.
• Eraldati Peipsiääre valla 2018. aasta reservfondist MTÜ-le Vara
Maanaiste Selts projekti „Mõisaaidaga piirneva õueala turvalisuse
tagamine ja kogukonna siduvuse suurendamine“ registreerimisnumbriga 2-8/111-1 omaosaluse kulude katteks sihtotstarbeliselt
5000 eurot.
• Otsustati sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest puudujääva
osa rahastamine.
• Määrati ajutine eestkoste.
• Määrati tugiisik.
• Kiideti heaks hajaasutuse programmi 2017. aasta taotlusvooru esitatud projekti taotluse ja toetuslepingu nr 6-5.4/21 alusel esitatud
aruanne.
• 13 korral võimaldati jäätmekonteineri harvem tühjendussagedus.
• Rahuldati 70 isiku taotlused korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt
mitteliitunuks lugemise kohta kuni 30.09.2021, sest jäätmevaldaja
viibib oma kinnistul vaid suveperioodil. Kinnistu omanikul on kohustus tellida perioodil 01. mai kuni 30. september jäätmevedu.
• 89 olmejäätmete valdajat loeti erandkorras korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks, sest kinnistul ei elata, maja on tühi.
Mitteliitunuks loetul on kohustus esitada igal aastal 20. jaanuariks
vallavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole aasta kestel või
korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise perioodi kestel
elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei esita
nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga
liitunuks alates 21. jaanuarist.
• 4 korral anti luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks.
• Väljastati ehitusluba Peipsiääre vallas Varnja alevikus Kesk tn 125
kinnistul elamu püstitamiseks.
• Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas Sookalduse külas Kasevalla
kinnistul biopuhasti kasutusele võtmiseks.
• Kooskõlastati Tartumaal Peipsiääre vallas Metsakivi külas Anu kinnistule, Torila külas Tõnsu kinnistule, Sudemäe külas Kungla kinnistule
ja Ätte külas Tasa kinnistule rajatavate puurkaevude asukohad.
• Täiendati Peipsiääre Vallavalitsuse 29. juuni 2018 korraldusi nr 324,
325, 326 ja 327 „Nõustumine kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa
erastamisega, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine“.
• Määrati munitsipaalomandisse antud katastriüksustele koha-aadressid.
• Määrati Kiriku tn 30 katastriüksuse maa maksustamishind.
• Kinnitati vallavara võõrandamiseks korraldatud avaliku kirjaliku
enampakkumise tulemused.
• Otsustati korraldada riigihange lumetõrje teostamiseks Alatskivi ja
Pala piirkondades.
• Pikendati munitsipaaleluruumi üürilepingut.
Vallavalitsuse istung 08.10.2018
• Määrati kolmel korral sotsiaalteenust. Neljal korral määrati sotsiaaltoetust.
• Pikendati kahel korral munitsipaaleluruumi üürilepingut.
• Väljastati ehitusluba Peipsiääre vallas Tähemaa külas Kurepesa
kinnistul puurkaevu rajamiseks.
• Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas Savimetsa külas Paukami
kinnistul biopuhasti kasutusele võtmiseks.
• Kooskõlastati Tartumaal Peipsiääre vallas Nina külas Pikk tn 6 kinnistule, Nina külas Ranna tee 9 kinnistule rajatavate puurkaevude
asukohad.
• Tunnistati peremehetuks 7 ehitist.
• Määrati 8 juhul munitsipaalomandisse antavatele maaüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Määrati katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele kohaaadressid ja sihtotstarbed.
• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 23.09.2015 korraldust nr 88.
• 9 korral võimaldati jäätmekonteineri harvem tühjendussagedus.
• Rahuldati 31 isiku taotlused korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt
mitteliitunuks lugemise kohta kuni 30.09.2021.
• 24 olmejäätmete valdajat loeti erandkorras korraldatud jäätmeveoga
tähtajaliselt mitteliitunuks, sest kinnistul ei elata.
• 2 korral anti luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks.
• Kinnitati riigihanke tulemused.
• Moodustati kriisikomisjon.
• Eraldati reservfondist tegevustoetust.
• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 10.09.2018 korraldust nr 408 „OÜ
Kenadron juhatuse liikme volituste pikendamine“.
PEETER KIURU,
Peipsiääre abivallavanem
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Väljaandja: Peipsiääre vallavalitsus Tartu mnt 4,
60201 Alatskivi Peipsiääre vald, Tartumaa Tel 730 2370
Trükk ja kujundus: AS Seitung Aia tn 1, 48306 Jõgeva
Jõgevamaa Tel 776 2301
Toimetusel on õigus kaastöid ja kirju nende selguse huvides
toimetada ja lühendada. Kõik toimetusele kasutada antud
materjalid tagastatakse andja soovil.
JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE TEATAJA ILMUB NOVEMBRIS 2018
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Volikogu oktoobrikuu istung toimus 10. oktoobril Varal. Volikogu
päevakorras oli 15 päevakorrapunkti.
Kahe esimese päevakorrapunkti sisu oli valla edasist arengut
silmas pidades põhimõttelise tähtsusega – võeti vastu Peipsiääre
valla arengukava 2018–2030 ning Peipsiääre valla eelarvestrateegia
2019–2022. Arengukava koostamise protsessist ja arengukavast andis
ülevaate arendusspetsialist Merike Järv. Arengukava koostamise käigus viidi läbi elanike küsitlus, kuhu laekus paberkujul ligi 40 vastust
ja elektrooniliselt 132 vastust. Peipsiääre valla arengukava eelnõu
avalik väljapanek toimus perioodil 28.08–12.09.2018. Avalik arutelu
toimus 11.09.2018.
Peipsiääre valla arengukava 2018-2030 lähtub Peipsiääre valla
reaalsest olukorrast ning reaalsetest vajadustest. Arengukavas on
määratud valla arengu põhisuunad, eraldi dokumendina on lisatud
valla hetkeolukorra lühiülevaade ja valla investeeringute- ja tegevuskava. Välja on toodud Peipsiääre valla arengueeldused, strateegia ja
rakendamine. Peipsiääre valla arengukava rakendamine käib nelja
meetme, millel igal on kolm alammeedet, ja arengukava lisas toodud
investeeringute ja tegevuskava alusel. Konkreetseid investeeringuid
kavandades lähtutakse eelarvestrateegiast ja valla aastaeelarves toodust. Arengukavaga saab tutvuda valla kodulehel, vallamajas ning
valla raamatukogudes.
Eelarvestrateegiat tutvustas finantsjuht Mirje Põld. Eelarvestrateegia on valla arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis
on arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegias
esitatakse eelarvestrateegia vastuvõtmisele eelnenud aasta tegelikud,
jooksva aasta eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositud
põhitegevuse tulud ja kulud, investeerimis- ja finantseerimistegevus.
Eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve
koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuste taotlemisel.
Eelarvestrateegiaga on võimalik tutvuda valla kodulehel.
Volikogu kehtestas Peipsiääre valla heakorraeeskirja ning tugiisiku
ja isikliku abistaja teenuse osutamise korra.
Oma avalduse alusel vabastati Kristina Drozdova vallavalitsuse
liikme kohustustest ning vallavanema ettepanekul kinnitati uueks
vallavalitsuse liikmeks Endla Vaarend.
Volikogu võttis vastu otsuse, millega anti nõusolek Rolevar OÜ-le
vee erikasutuseks põhjavee võtmiseks Kadrina külas Kalameistri kinnistutel rohkem kui 5 m³ ööpäevas ja heitvee juhtimiseks suublasse.
Otsustati rahuldada taotlused vallavara tasuta kasutusse andmiseks
järgmiselt:
• KÜ Koosa 2 taotlus vallale kuuluvale Haljasala kinnistule puukuuri
ehitamiseks;
• Finhol Blue OÜ taotlus vallale kuuluvale transpordimaale parkla
ehitamiseks Kallaste linnas aadressil Oja 23;

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS
võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:
1. Kokora külas asuva „Varbe” kinnistu, registriosa nr 9114350, katastritunnus 12601:001:0268, suurus 9193 m². Maa sihtotstarve elamumaa.
Alghind 3 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.
2. Varnja alevikus asuva „Vestnitsa tn 2” kinnistu, registriosa nr
4838504, katastritunnus 58701:005:0085, suurus 0,04 ha. Maa sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa. Alghind 10 000 eurot, osalustasu 50
eurot ja tagatisraha 1000 eurot
3. Pala külas asuva Mõisapargi kinnistu, registriosa nr 1753735,
katastritunnus 57602:002:0116. Alghind 70 000 eurot, osalustasu 50
eurot ja tagatisraha 7000 eurot.
4. Koosa külas Koosa 20 kinnistul asuva 2-toalise korteriomandi
(54,8m2), registriosa nr 4090504, katastritunnus 86102:001:0164. Alghind 7 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot
5. Kallaste linnas asuva „Võidu tn 38/Õnne 2” kinnistu 2/3 kaasomandist registriosa nr 10489850, katastritunnus 27901:001:0233, suurus
567 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3000 eurot, osalustasu
50 eurot ja tagatisraha 300 eurot

• Eesti vabatahtlik mere- ja järvepääste MTÜ taotlus Kallaste laevaremondi slipi maa-ala ja paadisilla kasutamiseks. Loodav Peipsiääre
vabatahtlik järvepääste üksus rajatakse koostöös politsei- ja piirivalveameti ja Eesti vabatahtliku mere- ja järvepääste ühinguga,
et tagada vabatahtlik järvepääste olemasolu seni veel katmata,
kuid aktiivsesse ranna- ning laevatatavasse piirkonda. Suviti on
Peipsi järv saanud üha atraktiivsemaks puhkusepaigaks. Inimesed
kasutavad ilusaid rannaalasid aktiivse puhkuse veetmiseks. Üha
populaarsemaks on läinud veeturism ja üha rohkem inimesi omab
veesõidukeid, millega tullakse järvele puhkama. Vajadus turvalisuse
suurendamiseks üha kasvab. Peipsiääre vabatahtlik järvepääste
ühing luuakse eesmärgiga aidata inimesi järvel nii päeval kui
öösel, suvel ja vajadusel ka talvel. Vabatahtlikud suurendavad nii
kohalike kui ka külaliste turvalisust veeteedel, ning koos riiklike
pääste- ja järelevalvejõududega ollakse valmis osalema ka suuremates otsingu- ja päästeoperatsioonides.
Volikogu andis loa Peipsiääre Vallavalitsusel korraldada ja viia
läbi riigihange Peipsiääre Vallavolikogu 22. augusti 2018 otsusega
nr 65 algatatud Peipsiääre valla üldplaneeringu koostaja leidmiseks.
Detailplaneeringute algatajate taotluste alusel võeti vastu otsused
lõpetada detailplaneeringute koostamine Terali ning Oti kinnistutel.
Volikogu spordi- ja kultuurikomisjoni esimehe Tarmo Leini ettepanekul kinnitati nimetatud komisjoni liikmeks vallavalitsuse kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
Volikogu eelarvekomisjoni esimehe Andu Tõrva ettepanekul vabastati eelarvekomisjoni liikme kohustustest Endla Vaarend ning kinnitati
komisjoni liikmeks volikogu liige Liidia Opikova.
Informatiivne päevakorrapunkt sisaldas järgmisi ettekandeid,
arutelusid ja kokkuleppeid:
• Vallavanem andis ülevaate Bulgaaria-Rumeenia, Poola ja Horvaatia
õppevisiitidest.
• Valmimas on Tartumaa arengustrateegia ning peagi toimub volikogu
ja vallavalitsuse liikmetele arengustrateegia eelnõu tutvustamine
ning meiepoolsete täiendusettepanekute esitamine.
• Otsustati korraldada infoõhtu, kus volikogu ja vallavalitsuse liikmed
saavad kohtuda valla elanikega, anda infot tehtust, tutvustada tulevikuplaane ning kuulata valla elanike häid nõuandeid. Toimumise
ajaks sobib 26. november, mis on kodanikupäev ning ühtlasi on
selleks ajaks täitunud ka uue valla esimene aasta. Toimumiskohaks
Alatskivi loss.
• Lepiti kokku põhimõtted paremaks info liikumiseks volikogu
liikmete ja vallavalitsuse ametnike vahel ning tegevused volikogu
õigusaktide vormistusliku kvaliteedi parandamiseks.
JAAKO LINDMÄE,
Peipsiääre vallavolikogu esimees

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Peipsiääre vallavolikogu 10.10.2018. a otsusega nr 78 on lõpetatud
Piibumäe külas Oti (endine Otti) (katastritunnus 57601:001:0533)
katastriüksuse detailplaneeringu koostamine kinnistu omaniku taotluse
alusel.
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Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB Pangas enne
pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist.
Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine
esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt
4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga
„Varbe”, „Vestnitsa 2”, „Mõisapargi“, „Koosa 20“ või „Võidu 38“. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 16. november 2018 kell 12.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 13.00. Ümbrik peab sisaldama
täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti osalustasu ja tagatisraha
tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja
kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest

Peipsiääre vallavolikogu 10.10.2018. a otsusega nr 77 on lõpetatud
Kodavere külas Terali (katastritunnus 57601:002:0702) katastriüksuse
detailplaneeringu koostamine kinnistu omaniku taotluse alusel.

Peipsiääre Vallavolikogu võttis 10. oktoobril 2018 ühehäälselt vastu
kaks olulist valla arengut puudutavat dokumenti – Peipsiääre valla
arengukava 2018-2030 ning Peipsiääre valla eelarvestrateegia 2019-2022.
Dokumentidega saab tutvuda valla kodulehel, paberkandjal valla fuajees
või valla raamatukogudes.

LUMETÕRJE
PEIPSIÄÄRE VALLAS
ALATSKIVI

Alatskivi alevik, Alasoo, Kuningvere, Kõdesi, Nina, Peatskivi, Päiksi,
Rootsiküla, Savastvere, – töid teostab FIE Enn Lõhmus, tel 506 1779
Haapsipea, Linaleo, Passi, Ronisoo, Torila, Tõruvere, Väljaküla – töid
teostab Friendsland OÜ, esindaja Jaan Soieva, tel 523 8091
Kesklahe, Kokora, Lahe, Lahepera, Naelavere, Orgemäe, Padakõrve,
Pusi, Pärsikivi, Riidma, Rupsi, Saburi, Savimetsa, Sudemäe, Toruküla,
Virtsu – töid teostab Friendsland OÜ, esindaja Jaan Soieva, tel 523 8091

Font- Vladimir Script
VARA

Info: Peeter Kiuru tel. 5393 2566
Kalmar Raudsepp tel. 515 4875

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest
Peipsiääre Vallavalitsus võttis vastu Vara Saeveski maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu.
Planeeritav ala pindalaga ligi 36 ha asub Vara külas. Planeeringu
eesmärgiks on korrastada Vara Saeveski kasutuses olevate
maatükkide sihtotstarbed teostades kruntide liitmise läbi strateegilise
planeerimise. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 12.11–25.11.2018. a
Peipsiääre vallavalitsuses.
Vastuväidete ja ettepanekute esitamise korral toimub avalik arutelu
26. novembril kell 13.00 Peipsiääre vallavalitsuses.

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

PALA

Assikvere (Assikvere-Haavakivi-Kirtsi) piirkond – töid teostab Palmet
OÜ, tel 5564 0485
Pala (Pala-Nõva) piirkond – töid teostab Mandlisalu OÜ, tel 515 9294
Ranna (Sääritsa-Piibumäe-Kodavere) piirkond – töid teostab AT
Maagrupp OÜ, tel 521 7945

PEIPSIÄÄRE

Peipsiääre piirkond – töid teostab Kiriltrans OÜ, tel 529 2594

KALLASTE

Kallaste linn – töid teostab kommunaalteenistus, tel 517 6641

Maakondliku
„hundilugemise“
võitis Liisa
Tollimägi
Alatskivi raamatukogu eestvedamisel võtsid Alatskivi kooli
õpilased neljandat aastat osa põnevast konkursist ja juba teist korda
pääses meie õpilane üleriigilisele
ettelugemisvõistlusele, seekord
teemal „Kus hundist räägitakse”.
Tartumaa eelvoorust Kõrvekülas
võttis osa 26 neljandate klasside
õpilast 14 koolist.
I koha saavutas toredate hundilugude seas Liisa Tollimägi – Juhan
Liivi nimelisest Alatskivi koolist
rahvajutuga „Ahne hunt“, juhendas õpetaja Kait Eiland.
Liisa esindas Tartumaad 20. oktoobril lõppvoorus Tallinnas, kus
sai osa Lastekirjanduse Keskuse
põnevast päevast. Täname teda
muheda esinemise eest ja õpetaja
Kait Eilandit juhendamise eest.
Kooliperel ja lasteaial on võimalik
raamatukogus hundijutte edaspidigi kuulata.
ANNE TOOME,
Alatskivi raamatukogu
juhataja

„Hundilugmise” võitja J.
Liivi nimelise Alatskivi kooli õpilane Liisa Tollimägi.

Peipsiääre valla
eakate peost
Koosa rahvamajal on ikka
kombeks oma eakaid meeles pidada. Seekord otsustati korraldada lausa ülevallaline eakate päev.
Kui rahvusvahelist eakate päeva
tähistatakse 1. oktoobril, siis
meie rahva pidu toimus 4. oktoobril Koosa rahvamaja saalis.
Eakaid tuli tervitama vallavanem Aleksandr Širokov ja Riigikogu maaelukomisjoni esimees
Aivar Kokk. Vajalikke teadmisi
eakate liikumisest ja toitumisest
jagas füsioterapeut ja Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud
Tiiu Lepp. Ühtlasi tehti lustaka
muusika saatel läbi ka mõned
mängulised ja lihtsad harjutused.
Harivale pooltunnile järgnes
muusiku Toomas Anni etteaste,
mille saatel tantsiti tunde! Pidu
tõi kokku rahva nii Koosalt, Varal, Välgilt, Alatskivilt, Palalt kui
ka Nõvalt.
Järgmine suurem võimalus
meie toredatest üritusest osa saada on 17. novembril kell 20.00,
mil toimub meestepäeva pidu.
Pidu alustab paroodiaetendusega Pille Pürg ja jalga aitab keerutada Mohiito ja DJ Ahto Kalda.
Täname kõiki peolisi ja taaskohtumiseni!
EVA-KRISTI HEIN,
Kultuuri- ja noorsootöö
korraldaja
MTÜ Koosa Noorteklubi

Ei me saa ilma tantsuta.
FOTO Eva-Kristi Hein
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Rehepeks uut moodi
6. oktoobril täitus Alatskivi
Looduskeskus trummide helidega.
Toimus löökpillide töötuba pealkirjaga Rehepeks.
Intrigeeriva nime taga olid tõsiasjad, et tegevus toimus hiljuti
valminud Alatskivi Looduskeskuse
kuivatinäituse saalis ning töötoa
läbiviimisel kasutati metronoomina videosalvestuse vahendusel
kootidega vilja löömise heli.
Töötoa raames said osalejad
katsuda ja tutvuda erinevate löökriistadega, õpiti erinevaid rütme
ning kõigile anti võimalus nii
soleerimiseks kui ka koos mängimiseks.
Pärast töötuba pakuti leiba ja
muud head paremat, mis antud
kohaga lähemalt või kaugemalt
seotud.
Peipsi lääneranniku koostöögrupi noorteprojekti „Noortelt noortele” raames Alatskivi looduskeskuse
kuivatinäituse saalis toimunud
töötoast võttis osa üle 20 noore
ja täiskasvanu. Töötuba viis läbi
Rauno Vaher, kes igapäevaselt
juhendab löökpilliringi Heimtali

AS Keskkonnateenused alustas
jäätmevedu endise Pala valla
piirkonnas ning Kolkja, Kasepää,
Varnja, Savka ja Sipelga külades

Rehepeksul osalejad löökpillide töötoas.
Põhikoolis ja mängib trumme reggaeansamblis Angus.
Suur tänu ja tunnustus Alatskivi noortekeskusele, Alatskivi
looduskeskusele, noortele ning
lapsevanematele.
„Noortelt noortele“ toimumist
rahastatakse haridus- ja teadus-

FOTO Reet Kruup

ministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi C
Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.
MIKK KIRIKAL,
Alatskivi Kunstide Kooli direktor

Kultuuririkkust avastamas
Peipsiääre valla kultuurivaldkonna inimesed võtsid 7. oktoobril ette sügisese kultuurireisi
koduvallas.
Reisi eesmärk oli tutvuda Peipsiääre valla erinevate piirkondade
kultuuriasutuste, muuseumide ja
turismiettevõtetega. Reis kulges
marsruudil Alatskivi-Kolkja-Kasepää-Varnja-Koosa-Vara-Välgi.
Külalislahkelt avasid reisiseltskonnale uksed Peipsimaa
külastuskeskus, Kolkja rahvamaja, Varnja palvela, Varnja Elava
Ajaloo muuseum, Mesi Tare kodumaja, Koosa rahvamaja, Vara
kogukonnakeskus, Vara mõisaait,
Välgi külamaja ja Välgi kirik. Lisaks rääkis reisisaatja Külli Must
Sibulateest ning tutvustas Kolkja
Vanausuliste Muuseumi, ambulARTooriumi ja Voronja galeriid.
Silmailu ja hingekosutust pak-

Mesi Tare kodumaja rõõmsameelne perenaine Herling
Mesi Peipsiääre valla kultuurivaldkonna inimesi vastu
FOTO: Viktoria Arro
võtmas.
kus ka sügisvärvides loodus.
Järgmine kultuurireis viib
avastama Alatskivi, Kallaste ja

Pala piirkonda.

REET KRUUP,
Kultuuritööspetsialist

Osale
kogumiskonkursil
“Märka marti!”

Kogumiskonkurss „Märka
marti!“ toimub Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 üleeestilise aktsiooni „Hakkame
santima!“ raames Rahvakultuuri Keskuse ja Eesti Folkloorinõukogu eestvedamisel.
Konkursile on oodatud fotod,
lühifilmid ja lood kohalikust
sandijooksmiskombestikust
neljas vanusegrupis algkoolilastest täiskasvanuteni. Konkurss
kestab 01.11.–05.12.2018.
Loe konkursist lähemalt:
https://www.parandiaasta.ee/
marka-marti/
de Marditrall Tiigi Seltsimajas;
10. novembril sanditamiskombestikku käsitlev konverents Dorpati konverentsikeskuses;
11. novembril suur sanditamise
pidu Eesti Rahva Muuseumis.

28. septembril jagasid koolinoortele ja noorterühmade juhendajatele oma sanditamise kogemusi
Kambja pärimusrühma Tähelinnud
noored. Iga osaleja sai endale valmistada toreda mardimaski. Tartu
linna toel oli osalemine kõigile
tasuta.
10. oktoobril toimus Tiigi Seltsimajas sanditamise koolitus linnade
ja valdade kultuurielu eestvedajatele, huviringides osalejatele ja
pärimushuvilistele. Koolitajaks oli
rahvapärimust hästi tundev Kairi
Leivo (August Pulsti õpistu eestvedaja). Loeng-praktikumi toetas
Eesti Kultuurkapitali Tartumaa
ekspertgrupp.
Toredate kohtumisteni mardikuul!
Täpsem info: TIINA KONSEN
tiina.konsen@raad.tartu.ee; tel
736 1562

Sügis Õnnetriinu lasteaias
Õnnetriinud on uut õppeaastat
alustanud tegusalt. Juhindume
selle aasta teemast „ ...näita mulle
ja ma mäletan, luba mul teha ja
ma õpin“.
Nii ongi Mõmmikute ja Naerupallide rühma lapsed jätkanud Huvitava Bioloogia Kooli katsetega:
septembris vaatlesime töökaid vihmausse ning oktoobris kasvatasime
hallitusseeni. Lepatriinude rühma
lapsed jätkasid oma kokanduse
traditsioone valmistades koos õpetajatega maitsvat pirni-martsipani

Lepingu allkirjastamata jätmine ei vabasta liitumiskohustusest!
Alljärgnev info on endise Pala valla piirkonna ja Kolkja, Kasepää, Varnja ning Sipelga ja Savka küla elanikele.
Eesti Keskkonnateenused AS saatis teile septembrikuus jäätmeveoga liitumise lepingu. Kui Te pole veel lepingut tagasi saatnud,
peate seda kiiresti tegema. Kontrollige teile saadetud lepingus ja
lepingu lisas olevaid andmeid, vajadusel parandage lepingut ja
saatke tagasi vedajale. Elektroonilselt saate täita lepingut, www.
keskkonnateenused.ee, vastuse saate oma e-postile. Kui teile või
teie tuttavale, sugulasele või naabrile ei ole lepingut saadetud , siis
pöörduge Eesti Keskkonnateenused, Tähe 108, Tartu, e-post:tartu@
keskkonnateenused.ee, tel 7386700.
Veograafik
Graafikujärgne tühjendamine toimub ka riigipühal, kui on graafikus nii märgitud!
Kindlasti vaadake ainult teile saadetud graafikut!

Hakkame santima!
Just sellist nime kannab tänavu,
Euroopa kultuuripärandi aastal,
Eesti valdades ja linnades toimuv
rahvusvaheline projekt, mille
eestvedajateks on Eesti Folkloorinõukogu ja Rahvakultuuri Keskus.
Enda maskeerimine ja sanditamas käimise tava on iidne, omane
paljudele rahvastele. Nii nagu
mujal, on meiegi rahvatraditsioonis auväärne koht pulma-, hinge-,
jõulu- ja vastlasantidel. Rohkem
teame mardi- ja kadripäeva eel
külla tulevatest maskeerunud
sõpradest-tuttavatest.
Mardipäevaks on Eestisse tulemas ja oma sanditamiskombestikku tutvustamas folkloorirühmad
Indiast, Itaaliast, Leedust, Lätist,
Soomest, Šveitsist ja Venemaalt.
8. ja 9. novembril käiakse koos
eesti folkloorirühmadega erinevates kohtades marti jooksmas ja
peetakse mardipidusid.
Tartus toimub projekti raames
mitmeid toredaid sündmusi:
9. novembril maakonna noorte
pärimusringide ja folkloorirühma-

Alates 1. oktoobrist 2018 on korraldatud jäätmevedu kogu valla
territooriumil.
Valda teenindab nüüd 2 erinevat jäätmevedajat:
AS Keskkonnateenused teenindab endise Pala valla piirkonnas ning Kolkja, Kasepää, Varnja, Savka ja Sipelga külades.
AS RagnSells teenindab juba mitmes aasta endise Vara ja
Alatskivi valla ning Kallaste linna territooriumil.
Kui kinnistul ei elata, kinnistut ei kasutata või kasutatakse seda
ainult periooditi (sh suvila omanikud), siis peab jäätmevaldaja
esitama vallavalitsusele taotluse jäätmeveost vabastamiseks.
Vallavalitsus võib vabastada suveperioodil kasutatava kinnistu
jäätmevaldaja soovil 1. oktoobrist kuni 30. aprillini. Suveperioodil
peab olema jäätmevedu.
NB! Taotluste (korraldatud jäätmeveo graafiku muutmise taotlus, korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamise
taotlus, kinnitus jäätmekäitluse kohta ja ühismahuti kasutamise
taotlus) vormid leiab valla kodulehelt.

maiust, mida on heategevuslikul
eesmärgil võimalik ka rühmast
endale soetada.
Naerupallide rühm tähistas
rahvusvahelist leivapäeva ise leiba
valmistades. Tänu Eliisabeti emale
segasid lapsed kokku leivataina,
mis hiljem maitsvaks leivaks küpsetati. Kuna sügis on pakkunud palju
kauneid päevi, siis on kõik rühmad
oma esimese õppekäigu loodusesse
juba teinud.
2018/2019 õppeaasta teeb
meie lasteaia jaoks põnevamaks

ja teguderohkemaks liitumine
rahvusvahelise keskkonnahariduse
programmiga Roheline kool.
Eestis koordineerib programmi
Eesti Looduskaitse Selts. Meie lasteaia jaoks tähendab see suuremat
tähelepanu keskkonnasõbralikkusele, elurikkusele, kliimamuutustele ning tervisele ja heaolule.
Sügisest alustasid tööd ka erinevad
huviringid nagu Fredy inglise keel,
Kolme Põrsakese teadusring ning
K-tantsukool.
SIGNE KLEMMER,
Vara lasteaia õpetaja

Segaolmejäätmete konteinerite suurused ja jäätmekoti
kasutamise võimalus
Jäätmevaldaja peab kasutama käsitsi teisaldatavaid ratastel, põhiliselt 80, 140, 240, 370, 600 või 800 liitriseid kaanega
suletavaid ning haaratavaid spetsiaalselt selleks otstarbeksvalmistatud väikekonteinereid
Eramajade omanikel on võimalus kasutada ka kuni
150 l kilekotte (max 10 kg), ehk ettemakstud kotiteenust. Kotte
on võimalik osta Eesti Keskkonnateenused AS, Tähe 108, Tartust.
Koti hind koos veoga on 2.42 eurot ja pärast arvet ei tule.
Kogumismahuti juurdepääsu tagab jäätmevaldaja või territooriumi haldaja. Käsitsi teisaldatavad kogumismahutid (kuni 370 l) võib
paigutada kuni 10 m ning alates 600 l kogumismahutid ratastega
kuni 4 m kaugusele auto peatuskohast. See teenus on tasuta.
Lubatust kaugemal on teenus tasuline vastavalt hinnakirja alusel.
Käsitsi teisaldatavad konteinerid peavad asuma kõvakattega alusel
ja nende transporditee peab samuti kõvakattega olema, sest pehme
pinnase pealt on mahutite liigutamine raskendatud.
Juhul kui teie kinnistu juurde on võimalik sõita erinevaid teid pidi,
siis teavitage kindlasti vedaja klienditeenindust sellest, et vältida
teenindamisega segadusi. Samuti teavitage vedajat, kui kinnistu
juures puudub raskeveokile mõeldud ringikeeramise võimalus või
kui kinnistu juurde viiv tee ei kannata raskeveokit.
Kogumismahuteid võite osta või rentida ja need ei ole seotud
veo ainuõigust omava vedajaga. Kogumismahuti rent on lisateenus
ning lisateenuse eest on jäätmevedajal õigus võtta tasu piirkonnas
kehtestatud hinnakirja alusel. Eesti Keskkonnateenused AS
käest ostetud või renditud kogumismahutid tuuakse
tasuta kinnistule ajavahemikul 1.10.2018-30.11.2018.
Veoperioodi lõppedes viiakse kogumismahutid ära, millele lisandub
kogumismahuti pesu tasu, kui on renditud Eesti Keskkonnateenused AS-lt.
Kui ajutiselt tekib rohkem jäätmeid kui mahutisse mahub, siis
vedajal on õigus nende jäätmete eest küsida lisatasu vastavalt hinnakirjale. Kogumismahutivälised jäätmed viiakse ära ainult tellimisel.
Konteinerisse võib panna segaolmejäätmeid nagu määrdunud ja katkised riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid,
kosmeetikatooted, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised
pastapliiatsid, hõõgniidiga lambipirnid, määrdunud pakendid,
jahtunud tuhk jms.
Kogumismahutisse ei tohi panna: tule- ja plahvatusohtlikud
jäätmeid, sealhulgas kuum tuhk, vedelad ja mudalaadsed jäätmed,
ohtlikud või erikäitlust vajavad jäätmed, sealhulgas probleemtooted,
käimlajäätmed või kogumiskaevude setted ning ained ja esemed,
mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt
jäätmete kokkupressimist.
Tühisõit
Tühisõit on kui jäätmemahutis on mittevastavad jäätmed, puudub
juurdepääs jäätmemahutile või puudub jäätmemahuti.
Jäätmevedajal on õigus esitada tühisõidu eest arve. Tühisõidu
tasu võrdub vastava kogumismahuti kogumistasuga. Jäätmevedaja
kohustus on teha foto tühisõidu tõendamiseks.
Keskkonnaspetsialist
MAIMU ARRO
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Kodaveres meenutati kihelkonna
koolihariduse 330 aasta pikkust ajalugu

Hoolivuslaager Kloogarannas
Vara põhikooli 6. klassi õpilased osalesid koos oma klassijuhataja Vallo Madariga 10. ja 11.
oktoobril „Hooliva klassi“ laagris
Kloogarannas. „Hooliv klass“ on
programm, mis on suunatud 6.–7.
klassi noortele, et õpetada neid
toimima hooliva meeskonnana,
tõsta koolirõõmu ja õpimotivatsiooni, ennetada koolikiusamist ja
koolist väljalangevust ning toetada
õpetajate ja noorsootöötajate kujunemist hoolivust märkavaks ja
esiletoovaks praktikuks.
Ööbimisime väga suures majas.
Meile anti suur ruum, kuhu mahtus 25–30 õpilast. Pidime tegema

erinevaid katseid ja ülesandeid.
Laagrijuhendajad olid imetoredad
Rene ja Hele. Nad võtsid meid väga
soojalt ja rõõmsalt vastu. Esimese
päeva lõpetasime lõkkeõhtuga, kus
grillisime virsikut martsipaniga
ning veetsime lihtsalt koos aega.
Mina jäin laagriga väga rahule,
oli uskumatult vahva ning sooviks
sellises laagris veel kaasa lüüa!
„Hooliva klassi“ laagris osalemine oli äärmiselt huvitav ning selle
tegid eriti põnevaks ja lõbusaks
meie laagrijuhatajad Hele ja Rene.
MERIL LAMPE,
6. klassi õpilane

Labürindist reipalt koolipinki
Kolmapäeval, 19. septembril
käisid Vara põhikooli õpilased
matkapäeval Sarapiku talu maisilabürindis. Kohale jõudes pidi
kõigepealt läbima kivilabürindi, et
peletada endast eemale halb. Seejärel koostati ise paberile erinevaid
keerdkäike. Rägastikus orienteerumiseks anti õpilastele kaasa leheke,
kus peal oli kassikujulise labürindi

pealtvaade ning punktid, mis tuli
leida. Kontrollpunkte oli kuus,
igaüks ise värvi, et keegi ei saaks
sohki teha. Kui punktid olid leitud,
pidi veel väljapääsu leidma. Õpilased, kes kõik punktid üles leidsid,
said omale auhinnaks meelepärase
maiustuse valida. Matkapäevalt
jõuti tagasi kooli juurde 14.30.
SVEN VENE, 9. klassi õpilane

Eesti pulm Erasmus+ moodi
8.-12. oktoober möödus Juhan
Liivi nim. Alatskivi koolis Erasmus+ tähe all. Projekti „Welcome
to my Family“ raames kohtusid
Eesti, Rumeenia, Türgi ja Itaalia partnerkoolide õpilased ning
õpetajad. Nädala jooksul toimus
palju põnevaid ettevõtmisi: tutvuti kohaliku elu-oluga Alatskivil,
külastati lossi, loodusrajal õpiti
tundma Kalevipoja lugusid ning
muid meie kultuurile omaseid
mütoloogilisi tegelasi ning tavasid.
Teisipäeval käisid õpilased Kolkjas
vanausuliste kombeid uurimas,
pärastlõunal said külalised õppetunni pulmakombestikust ning
õhtul nauditi üheskoos kontserti
„Hingetuli“, millest võtsid osa
kõik partnerkoolid, kohalikud
taidlejad ja ka Alatskivi kogukond.
Kolmapäeval pidasime maha tõsise
linnuselahingu Viikingite külas,
millele järgnes lepitav jalutuskäik
Tallinna vanalinnas koos õpetaja
Anne Ala huvitavate lugudega.
Nädala kõrghetkeks oli aga ehe
eestipärane pulm-etendus Liivi

Muuseumis, mille sünnile aitasid
kaasa nii koolipere, Liivi Muuseumi
inimesed, vanemad kui ka kohalik
kogukond.
Suur tänu kõikidele, kes selle
töömahuka, kuid põneva nädala
elluviimiseks oma nõu ning abi
pakkusid ja projektitegevustes
kaasagi lõid. Suur kummardus
meie kooli vapratele õpetajatele,
kes segadust täis ajale vaatamata
suutsid pakkuda põnevaid tegevusi kõikidele meid külastanud
õpilastele. Eriline tänu kuulub aga
meie tublidele ja julgetele õpilastele ning lastevanematele, kel oli
julgust ja suurt südant oma kodu
vahetusõpilastele avada.
Usun, et saadud kogemus oli igati rikastav ning nii mõneski mõttes
silmi avav. Õpime ju eelkõige läbi
isikliku kogemuse ja loodan, et
Erasmuse nädal puudutas paljusid.
Aitäh teile kõigile!
HELEN PAJU,
Projekti peakoordinaator ja
Alatskivi Kooli õppejuht

11. oktoobril 2018 sängitati Kodavere kalmistule ümber
Kodavere keskaegsest kirikaiast 2017. a tee-ehituse käigus
leitud inimeste säilmed. Kombekohaselt maetakse kristlikelt
kalmistutelt leitud luud võimalusel tagasi leiukohta või siis
lähimale kristlikule kalmistule. Kuna keskaegse kirikaia ala
jääb tee alla, teeserva ja kraavi, siis leiukohale tagasi matmine
ei olnud võimalik ning otsustati matta luud Kodavere praegusele kasutuses olevale kalmistule. Tartu Ülikooli arheoloogia
osakonna luu-uurija Martin Malve sõnul õnnestus 76 matuse
ja segatud materjali arheoloogilisel uurimisel tuvastada vähemalt 102 indiviidi säilmed.
Fotol vasakult: Veikko Vulf, Kodavere kirikuõpetaja Raigo
Ojamets, Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna tehnik-konservaator Andres Vindi, Peipsiääre abivallavanem Peeter Kiuru.
FOTO Viktoria Arro

13. oktoobril kogunesid Kodavere kooli mälestuskivi juurde
Alatskivi ja Pala kooli koolijuhid,
õpetajad ja õpilased, Peipsiääre
valla esindajad ja Kodavere kandi inimesed meenutama Kodavere kihelkonna koolihariduse 330
aasta pikkust ajalugu.
Oleme läbi sajandite haridust
tähtsaks pidanud. Meil on tavaks
olulised väärtused järeltulevatele põlvedele raamatusse ja
kivisse raiuda. Aukartustäratava
aastanumbriga Kodavere kooli
mälestuskivi paigaldati Kodavere
parki 2. oktoobril 1988. aastal
Kodavere Muinsuskaitse Klubi
algatusel. Toona osalesid mälestuskivi pidulikul avamisel ka
Alatskivi ja Pala kooli õpilased.
Täna esinesid siin juba nende
lapsed, uus põlvkond. Alatskivi
kooli 4. klassi õpilased Robert
Elken ja Kevin Laurisoo esitasid
Juhan Liivi luuletuse „Isa ma-

Kodaveres meenutati koolihariduse 330 aasta pikkust ajalugu.
nitsus pojale“ ning Pala kooli 8.
klassi õpilane Imre Nõmm luges
Mari Vallisoo “Kuoli puole”.
Kodavere kihelkonna koolihariduse 330 aasta pikkusele
ajaloole vaatas tagasi Alatskivi

keskkooli kauaaegne direktor
Karl Elken. Mõtteid koolist ja
haridusest jagas Peipsiääre valla
haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Pille Lille.
Järgnes mõttekoda Liivi muu-

FOTO Merle Müür

seumis, kus ühiselt arutleti „Kuda
elon oidä kodavere kiilt ja miilt”.
REET KRUUP,
kultuuritööspetsialist

Pala kooli nimetati juubelil Eesti parimaks
kogukonnakooliks
20. oktoobril 2018 tähistati Pala
kultuurimajas Anna Haava nimelise Pala kooli hoone 90. aastapäeva. Meenutati õppeasutuse ajalugu
ja silmapaistvat panust piirkonna
lastele põhihariduse andmisel
ning kogukonna elu hoidmisel ja
edendamisel.
Kultuurimaja saalis juhatas
piduliku sündmuse sisse õpilaste
etteaste, millele järgnes Pala
kooli direktori, Grete-Stina Haaristo kõne: „Pala kool on osake
Eestimaast. Täna tähistame Pala
koolimaja 90. sünnipäeva. Koolihoone rajamist Palale alustati 94
aastat tagasi ning selles protsessis
oli palju iseloomulikku tänapäevale. Nimelt koguti ehitusmaterjali muretsemiseks vajalik raha
suuresti annetustest, mis saadi
heategevuslikel pidudel. Ühiste
ettevõtmistena puhastati kooli
ümbrus ning rajati kooliaed.“
Säravamateks märgusõnadeks
tänasele Pala koolile nimetas koolijuht Eesti keskmisest paremaid
õppimistulemusi, edukat osalemist
aineolümpiaadidel, konkurssi-

Õpetajate ansambel aktusel.
del, spordivõistlustel ja tugevat
väärtuskasvatust. „Lapsevanematega on hea koostöö. Toimuvad
perepäevad, kus lapsevanemad
annavad tunde“ lisas Haaristo. Ta
ütles tänusõnad ja ulatas lilleõie
kauaaegsele direktorile Malle
Weinrauchile, kelle elutöö möödus
Pala koolis.
Omavalitsuse nimel tervitas kõiki kohalolijaid Peipsiääre vallavoli-

FOTO Kati Kirikal

kogu esimees Jaako Lindmäe, kes
ütles, et kuigi tänane Pala koolimaja saab 90 aastaseks on eestikeelset
haridust paikkonnas antud 1688
aastast. „Eestlased on alati olnud
hariduseusku. Selleks, et lapsed
saaksid kodulähedast haridust on
kogukonnakoolide püsimajäämine
ja arenemine väga oluline“ lausus
Jaako Lindmäe ning andis edasi
õnnitlused ka haridus-ja teadus-

ministeeriumi poolt.
„Pala kool on kõige ägedam
kogukonna kool Eestis!“ ütles oma
kõnes vilistlane Sander Sildver, kes
alustas kodukandi koolis õpinguid
1999 ja lõpetas selle 2008. Sanderil jätkus häid sõnu paljudele
õpetajatele ja koolitöötajatele. Tänavu kevadel Pala kooli lõpetanud
Anette Norring ütles, et mõeldes
Pala koolile tekib tal alati soe ja
hea tunne.
Pala kooli juubeli kontsertkava
panid kokku õpetajad Leili Lind,
Marve Juursalu ja Katrin Puusepp.
Kultuuriprogrammi sisustasid
2. ja 9. klassi õpilased, 8. klassi
noormees Imre Nõmm kodavere
murdes luuletusega, kodaverehõngulisi pajatusi koolielust rääkisid ka õpetajad ja kohaliku elu
edendajad Mare Nõmm ja Helgi
Vaga. Kooliteemalise laulu esitas
õpetajate ansambel.
Kultuurimajast mindi koolimajja, kus lauldi ja söödi torti. Klassiruumidesse kogunesid vilistlased
erinevatest lendudest.
JAAN LUKAS

Sügis Pala lasteaias
Traditsiooniline tervisepäev
toimus meil lasteaia õuel ja selle
ümber. Juba teist aastat on lasteaias toimunud Tervisemaraton.
Traditsioonilise tervisepäeva
raames toimus juba teist aastat
lasteaia õuel ja selle ümbruses
Tervisemaraton.
Õpetaja Killu eestvedamisel
olid üritusse kaasatud kõik lapsevanemad ja lapsed. Kokku
jooksid lapsed ja vanemad 404
lasteaia ringi, mis võrdub 131,3
km. Meie lastele panid vahvad
auhinnad välja meie lasteaia
pikaajalised sõbrad: Helle ja Allan Vunk, Priit Kaljund, Taavi ja
Tanel Pirk. Veel kord suur aitäh!
Lasteaed armastab ka sügise
algust nautimas käia. Keskmine
rühm vaatas üle naabertaluniku
lehmad, kitsed ja lambad, tee ääres kasvavad puud, juba ammu

tuttava koera – Tobiase. Vanem
rühm käis matkal selgi korral
ratastega. Õpetaja Killuga korrati
üle kõik liikluses vajaminevad
reeglid liiklusväljakul ja harjutati pidurdamist ning ühe käega
sõitmist. Matk oli edukas - see
tähendas, et põlved ja küünarnukid jäid terveks.
Vanem rühm võttis osa ka sellel aastal „Huvitava bioloogia“
katsetest. Esimeseks katseks oli
vihamusside elu ja töö uurimine.
Kuna lasteaia õuealalt leidsime
suure kaevandamise käigus vaid
ühe vihmaussikese, siis kodudest
said lapsed koos vanematega
ikka kordades rohkem neid. Nii
meisterdasimegi kaks vihmaussidele mõeldud terraariumit, kus
siis sai nende tähtsa töö tulemust
jälgida.
Mihklipäeval olid lapsed koos

õpetajatega meisterdamas erinevaid loodustegelasi. Näitus
oli üleval lasteaia ruumides, kus
emad – isad said oma laste töid
vaatamas käia.
Vanema rühma lapsed käisid
külas raamatukogus, kus tädi
Anu rääkis ja luges igasugustest
päris-, mängu- ja fantaasiaaedadest. Samuti rääkisime Anna
Haavast ja tema sünnipäevast.

2. oktoobril oli lasteaias tuletõrjepäev teemal „Tulest targem“. Õues ootas lapsi tervelt
kolm tuletõrjeautot. Näidati auto
sisustust ja varustust. Tuletõrjuja
Raul demonstreeris aga päästeteenistujate kostüümi koos
hapnikuballoonide ja maskiga.
TIINA KARU,
Pala lasteaia õppealajuhataja

Kirevad värvid lapitekkide maailmas
Alates 1. oktoobrist kuni aasta
lõpuni on Magasiaidas avatud
lapitekkide ja teiste lapitehnikas
valmistatud toodete näitus-müük.
Hinnad soodsad! Esindatud on
viie meistri stiili- ja värvirohke
looming.

Ilmad lähevad iga päevaga üha
külmemaks ja aina enam kasvab
nõudlus soojade riiete järele. Otsime käsitöölisi, kes varustaks meid
järjepidevalt uute kudumitega,
eriti on teretulnud sõrmkindad ja
suuremate mõõtudega sokid.

Võtke meiega ühendust: e-posti
aadress magasiait@hot.ee, tel
5140991,7344980 või külastage
meie poodi aadressil Hirveaia 11,
Alatskivi alevik, Peipsiääre vald,
Tartumaa. Oleme avatud E–R
9.00- 16.00 ja L;P 10.00–16.00.

Kui ei ole võimalik kohale tulla,
siis külastage meie e-poodi: www.
magasiait.ee.
Kaupluse lahtiolekuaegadel
osutame Eesti Posti teenuseid.
Kaunist sügist soovides,
Magasiait OÜ
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Koostöös peitub
jõud ja vägi!
Tartumaa noorsootöötajate
Ühendus esitas 2018. aasta kevadel Tartumaa Arendusseltsi meetmesse 3.1.TASi piirkonda jäävate
võrgustike loomine ja arendamine
projekti „Tartumaa noorsootöö
koostöövõrgustiku arendamine
ja võimestamine” ning sai positiivse rahastusotsuse taotletud
kogusumma 50 202 euro ulatuses,
sellest Tartumaa Leaderilt 40 162
eurot ja projekti partnerilt Tartumaa Omavalitsuste Liidult 10 040
eurot. Projekti on kaasatud kõikide
Tartumaa omavalitsuste noorsootöö valdkonna spetsialistid ja
noortekeskuste noorsootöötajad.
Projekt kestab kolm ja pool
aastat ning selle raames toimuvad
koolitusprogrammid, mille väljundiks on noortevaldkonna töötajate
juhtimisalase kompententsi arendamine ja iKT pädevuste tõstmine.
Õppereisidel, koostööseminaridel
ja teabepäevadel tutvustatakse
noorsootöö positiivseid näiteid
KOVides, käivitatakse tervist edendavate noortekeskuste pilootprogramm Tartumaa Leader piirkonnas
ning välisreisil Soome Vabariiki
tutvutakse naaberriigi noorsootöö
piirkondliku korralduse ja uute
meetoditega.
Lisaks regulaarsele võrgustikutööle ja kontaktkohtumistele
valmib Tartumaa noorsootöö
koduleht, mis koondab valdkonna
olulise info. Oluline on, et ühes
väärtusruumis tegutsevad spetsialistid saavad info ühest algallikast
ning koostöös kasutatakse mõistlikult väheseid ressursse, mille
tulemusena püsib noorsootöö
fookuses.
Tunnustuskonkursi loomise
mõtteks on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning TASi
piirkonna noortevaldkonda edendanud inimesi ja organisatsioone.
Tartumaa noorsootöö traditsioone jätkates on oluline hoida koos ja
arendada palju aastaid väga hästi
toiminud maakondlikku noorsootöö võrgustikku ning tunda
koostööst tuge ja õlg-õla tunnet.
Esimene infoseminar ja ideede
kogumine toimus käesoleva aasta
21. septembril Laeva Kultuurimajas, kus osales 28 noortekeskuste
ja omavalitsuste töötajat, kes
vastutavad noorsootöö ja selle
koordineerimise eest.
RiinA SEPMA,
projektijuht

TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
31.10.2018 kell 11.00
05.11.2018 kell 18.00
17.11.2018 kell 11.00

Lisainfo: www.peipsiääresport.voog.com

Peipsiääre minispordipäev

FOTO Kristjan Kallavus

Kallaste staadion võõrustas
minispordipäeva
neljapäeval, 27. septembril
kogunesid Spordinädal 2018
raames Kallaste staadionile Peipsiääre valla koolide 4.-7. klassi
õpilaste võistkonnad, et maha
pidada üks sõbralik ja sportlikult emotsionaalne minispordipäev. Kohapeal jagati erinevate
koolide õpilased segamini nii,
et igasse võistkonda satuksid
võimalikult palju erineva kooli

poisse ja tüdrukuid. Kallaste
staadioni muruväljakul said õpilased mõõtu võtta võistkondlikus
teatevõistluses, palliviskes viskekiirusele, palliviskes kaugusele,
kaugushüppes ja maastikuteatejooksus. Sõbralikul toonil toimunud minispordipäeval märgiti
küll spordialade tulemusi, kuid
lõplikku paremusjärjestust ei
arvestatud ning turniir lõppes

FOTO Kati Kirikal

meeleoluka autasustamisega.
Osalejad said tubli ja aktiivse
osalemise eest mälestuseks ning
tänutäheks Peipsiääre valla minispordipäeva diplomi, medali,
sümboolse šokolaadi ja Spordinädala nokamütsi.
PRiiT ALLiKiVi,
Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

Koolispordi esimene meister on
Pala kooli jalgpallimeeskond
Peipsiääre valla koolispordi
meistrivõistlused said ajaloolise
alguse Kallaste jalgpalliväljakul,
kuhu kogunes kolmapäeval 10.
oktoobril neli Peipsiääre valla koolide 5.-8. klassi jalgpallivõistkonda
Kallastelt, Kolkjast, Alatskivil ning
Palalt. Esimestest mängudest jäid
Vara kooli jalgpallurid kahjuks
kõrvale. Mängud olid väga väravaterohked ning pakkusid erinevaid
emotsioone.
Kõige pingelisemaks ja traagikat
pakkuvamaks mänguks kujunes
Alatskivi ja Pala koolide omavaheline vastasseis, kus mängus
võis näha isegi punast kaarti,
mis ilmselt aitas natuke kaasa
ka mängu saatuse otsustamisele.
nimelt pärast Alatskivi võistkonna
vähemusse jäämist, suutis Pala
võistkond ka kohe värava lüüa
ning võitis esikohta otsustava
mängu napi paremusega 1:0. Pala
koolile seega esimestelt Peipsiääre
valla koolispordi meistrivõistlus-

Peipsiääre koolide MV jalgpallis.
telt meistritiitel. Alatskivi koolile
hõbemedalid ning pronksmedalid
suutis endale välja mängida Kolkja
Lasteaed-põhikooli esindus.
Peipsiääre valla koolispordi
jalgpallimeister A. Haava nim Pala
Kooli võistkond mängis koossei-

FOTO Kristjan Kallavus

sus: Kairon Põldver, Henri Põld,
Kerdo Aromets, Karl-Mathias
Kaasik, Mairo Leppik, Sebastian
Sildver, Rico Päll, Rasmus Lille,
juhendaja Peep Päll.
PRiiT ALLiKiVi

Juku käsipallipoisid jäid Eesti
karikavõistlustel seekord võiduta

Kulp, pann ja käsisaag.
FOTO Kristin Sikk

Alatskivi noortekeskusel käis
12. oktoobril külas Meelis Pällo,
kes tutvustas meile muistsete
viikingite sõjariistu. Kohalolijad
said proovida vibu- ja ammulaskmist, kirve-, noa- ja odaviset. Visata sai veel tainarulli,
praepanni, kulpi ja käsisaagi.
Tegevused olid väga põnevad ja
pakkusid huvi nii suurtele kui ka
väikestele.
Videomeenutuse sündmusest
leiate Alatskivi noortekeskuse
Facebooki lehelt Huvi korral
saab Meelisega ühendust läbi
Facebooki lehe „KiBE KÄSi”
https://www.facebook.com/
kibekasi/

Peipsiääre valla koolispordi MV
rahvastepallis 4.-5. kl
Vara Kogukonnakeskuses
Peipsiääre valla meistrivõistlused
indiacas
Koosa mängude Majas
III Lembit Holsti mälestusturniir
välkmales
Alatskivi koolis

12.-14. oktoobril osalesid oma
hooaja esimestelt võistlustel Alatskivi spordiklubi Juku käsipallipoisid. D-vanuseklassis 2006 ja hiljem
sündinute võistkonnaga mängiti
Eesti karikavõistlustel Põlvas kokku kuus mängu. Võistlustel osales
kokku 14 võistkonda, kes olid
jagatud kahte alagruppi Põlvas ja
Viimsis. Alatskivi spordiklubi Juku
võistkonnaga mängisid A-alagrupis
koos Põlva SK, Viljandi SK, HC
Tallinn 1, HC Pärnu/Rager, Valga
Käval ning HC Tallinn/Mustamäe.
Võistluste kolmes esimeses mängus
ei saadud vastu tugevate HC Tallinn 1, HC Pärnu/Rager ja Põlva SK
eakaaslaste vastu ning need mängud kaotati kindlalt. Järgmistes
mängudes pusiti küll kõvasti vastu
HC Tallinn/Mustamäe, Valga Kävali ja Viljandi SK võistkondadele,
kuid võidupunkte siiski napsata ei
suudetud. Kokku kaotasid Alatskivi
käsipallipoisid kõik mängud ning
jäid oma alagrupis viimaseks ehk
jäid kokkuvõttes jagama 2018 Eesti

SK Juku
karikavõistlustel 13.-14. kohta.
Eesti karikavõistlustel valitakse ka
iga võistkonna parimad mängijad
ning Alatskivi spordiklubi Juku
võistkonnast tunnistati võistluste
parimaks mängijaks Kaur Kruusaauk.
Alatskivi spordiklubi Juku võistkonnas 2018. aasta käsipalli Eesti
karikavõistlustel mängisid Al-

FOTO Merilin Must

var Must, uku Suursild, Mairold
nikitkin, Martin nikitkin, Kaur
Kruusaauk, Ranel Pärn, Venriko
Vulf, Mathias Alois Katsan, Ruudi
Suursild, ivan Artamonov, Kristjan
Punder ja Kevin Soieva.
PRiiT ALLiKiVi,
Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

Pala kooli septembrikuu märksõnadeks olid tervis, liikumine
ja sport.
10. septembril toimus kooli
minispordipäev, kus õpilased
osalesid 60 m jooksus, kaugushüppes, palliviskes/kuulitõukes
ja 300 m jooksus.
10.–14.09 oli liikumisnädal, mille tulemusena liikus kool
õuevahetundides kokku 1684
staadioniringi ehk 505,2 km!
17.09 Ootas sügisene mets
oma jooksuradadega (500m ja
1000m) – toimusid kooli MV
krossijooksus.
19.09 olid meil koolis külalisõpetajad Kristjan ja Tauri, kes viisid läbi slackline töötuba. Kool
sai endale ka slackline-liini, mis
on õpilaste seas väga populaarne.

20.09 toimus Tartumaa
koolinoorte MV maastikuteatejooksus Lähtel, kus meie
kooli võistkond (Britten Berg,
Anna-Liisa Oras, Sandra Malene
Ottson, Viktoria Kivirand, Rico
Päll,Sten Markus Ottson, Siim
Markkel Kask ja Mario Päll)
saavutasid 7. koha.
21.09 anti start 14. Pala
Rattamaratonile. Starti asus
60 Pala Kooli õpilast.
27.09 toimusid I Peipsiääre
valla koolide minispordipäev Kallastel. Meie koolist
võistlesid Rico Päll, Oliver Maran, Britten Berg, Patrik Johann
Jaanisk, Eliise Värk, Sebastian
Sildver, Annika Hallik ja Viktoria
Kivirand.
KiLLu VunK
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ

В ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ
Заседание волостного правления от 24.09.2018
• Из бюджета волости Пейпсияэре на 2018 год было выделено пособие на
деятельность в размере 5296 евро некоммерческому объединению Pala
Valla Noored для осуществления деятельности учреждения.
• Из резервного фонда бюджета волости Пейпсияэре на 2018 год целевому учреждению Vara Sport было выделено внеочередное пособие на
деятельность, на строительство тренажерного зала Koosa Mängude Maja,
для покрытия расходов собственного участия по проекту мероприятий
LEADER, в размере 3 100 евро.
• Государственным фондом поддержки и уравнительным фондом из
остатков бюджета пособия на образование по интересам и деятельность,
некоммерческому объединению Vara Laegas было выделено 386 евро для
покрытия расходов на ремонт глинобитной печи Vara Savikoja.
• Из резервного фонда бюджета волости Пейпсияэре на 2018 год было
выделено 5000 евро некоммерческому объединению Vara Maanaiste Selts
для покрытия целевых расходов на проект “Обеспечение безопасности,
на граничащей с мызой территории двора и увеличение связности общины” с регистрационным номером 2-8/111-1.
• Было принято решение о финансировании недостающей части стоимости места в учреждениях социального обеспечения.
• Было назначено временное опекунство.
• Было назначено опорное лицо.
• Был одобрен предоставленный отчет, поданный во время приема заявок
на программу редкого заселения 2017 года на основании ходатайства о
представленном проекте и грантового соглашения № 6-5.4/21.
• В 13-и случаях позволили осуществлять менее частый сбор отходов из
контейнеров.
• Были удовлетворены ходатайства 70 лиц о признании их временно
неприсоединившимися к системе организованного вывоза отходов до
30.09.2021, потому что собственник отходов находится на своем участке
только в летний период. Владелец участка обязан заказывать вывоз
мусора в период с 1-го мая до 30-го сентября.
• 89 собственников бытовых отходов в экстренном порядке были признаны временно неприсоединившимися к системе организованного
вывоза отходов, потому что на участке никто не проживает, дом пустой.
Признанный неприсоединившимся обязан каждый год к 20 января
представлять письменное подтверждение волостному правлению о том,
что на протяжении года или на протяжении периода освобождения от
системы организованного вывоза отходов на участке никто не проживал
или не пользовался участком. Собственника отходов, который не предоставит подтверждение в указанный срок, определят присоединившимся
к организованному вывозу отходов, начиная с 21-го января.
• В 4-х случаях было выдано разрешение на использование общего контейнера для отходов.
• Было выдано разрешение на строительство участку, находящемуся по
адресу ул. Кеск 125 в поселке Варнья, волость Пейпсияэре, для возведения здания.
• Было выдано разрешение на пользование участку Касевалла в деревне
Соокалдусе, волость Пейпсияэре, для использования биоочистителя.
• Были согласованы местоположения буровых колодцев, строящихся в
Тартуском уезде, в волости Пейпсияэре, в деревне Метсакюла на участке
Ану, в деревне Торила на участке Тынсу, в деревне Судемяэ на участке
Кунгла и в деревне Ягте на участке Таса.
• Были дополнены распоряжения Волостного правления Пейпсияэре
№324, 325, 326 и 327 от 29 июня 2018 «Согласие c приватизацией подходящей земли для присоединения недвижимого имущества, определение
адреса места и целевого назначения».
• Были определены адреса мест кадастровых единиц, отданных в муниципальное владение.
• Была определена налогооблагаемая цена земли кадастровой единицы
по адресу ул. Кирику 30.
• Были утверждены результаты организованного публичного письменного аукциона на отчуждение имущества волости.
• Было решено организовать государственные закупки для осуществления
уборки снега в регионах Алатскиви и Пала.
• Был продлен договор об аренде муниципального жилого помещения.
Заседание волостного правления от 08.10.2018
• В трех случаях была назначена социальная услуга. В четырех случаях
было назначено социальное пособие.
• В двух случаях был продлен договор об аренде муниципального жилого
помещения.
• Было выдано разрешение на строительство участку Курепеса в деревне
Тяхемаа, волость Пейпсияэре для сооружения бурового колодца.
• Было выдано разрешение на пользование участку Пауками в деревне
Савиметса, волость Пейпсияэре, для использования биоочистителя.
• Были согласованы местоположения буровых колодцев, строящихся в
Тартуском уезде, в волости Пейпсияэре в деревне Нина, на участке по
адресу ул.Пикк 6 и в деревне Нина, на участке по адресу ул. Ранна теэ 9.
• 7 сооружений были признаны бесхозными.
• В 8-и случаях были определены адреса и целевые назначения мест для
земельных единиц, отдаваемых в муниципальную собственность.
• Были определены адреса и целевые назначения мест для кадастровых
единиц, возникающих при делении кадастровой единицы.
• Было изменено распоряжение Волостного правления Пейпсияэре №88
от 23.09.2015.
• В 9-и случаях позволили осуществлять менее частый сбор отходов из
контейнеров.
• Были удовлетворены ходатайства 31 лица о признании их временно
неприсоединившимися к системе организованного вывоза отходов до
30.09.2021.
• 24 собственника бытовых отходов в экстренном порядке были признаны
временно неприсоединившимися к системе организованного вывоза
отходов, потому что на участке никто не проживает.
• В двух случаях было дано разрешение на использование общего контейнера для отходов.
• Были подтверждены результаты государственных закупок.
• Была сформирована кризисная комиссия.
• Из резервного фонда было выделено пособие на деятельность.
• Был изменен указ Волостного правления Пейпсияэре №408 от 10.09.2018
«Продление полномочий члена правления паевого товарищества
Kenadron».
ПЕЭТЕР КИУРУ,
Заместитель старейшины волости Пейпсияэре
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Октябрьское заседание волостного собрания состоялось 10 октября в
Вара. В повестке дня волостного собрания было 15 пунктов.
Первые два пункта повестки дня имели принципиальную важность,
учитывая дальнейшее развитие волости – была принята программа развития волости Пейпсияэре на 2018-2030 и бюджетная стратегия волости
Пейпсияэре на 2019-2022. Обзор о процессе составления программы
развития и о программе развития представила специалист по вопросам
развития Мерике Ярв. В процессе составления программы развития был
проведен опрос жителей, в ходе которого набралось около 40 ответов в
бумажном виде и 132 – в электронном. Проект программы развития волости Пейпсияэре был выставлен на публичное обозрение в период с 28.08
по 12.09.2018. Открытое обсуждение состоялось 11.09.2018.
Программа развития волости Пейпсияэре на 2018-2030 исходит из
реального положения и действительных потребностей волости Пейпсияэре. В программе развития обозначены основные направления развития
волости, отдельным документом добавлен краткий обзор текущего положения дел волости, и план инвестиций и действий волости. Изложены
предпосылки развития волости Пейпсияэре, стратегия и осуществление.
Осуществление программы развития волости Пейпсияэре происходит в
4 этапа, каждый из которых состоит из 3-х подэтапов, и на основе плана
инвестиций и действий, указанного в приложении к программе развития.
Планируя конкретные инвестиции, исходят из бюджетной стратегии и
данных, приведенных в годовом бюджете волости. С программой развития
можно ознакомиться на домашней странице волости, волостном доме и
в библиотеках волости.
С бюджетной стратегией ознакомила бухгалтер волости Мирье Пыльд.
Бюджетная стратегия – вытекающий из программы развития волости
финансовый план с пояснениями, который является самостоятельным
документом, связанным с программой развития. В бюджетной стратегии
предоставляются за предшествующий принятию бюджетной стратегии
год действительные, предполагаемые на текущий год и прогнозируемые
на период бюджетной стратегии доходы и расходы основной деятельности,
инвестиционная и финансовая деятельность. Бюджетная стратегия – основа для составления бюджета единицы местного самоуправления, принятия
обязательств, совершения операций с имуществом, планирования инвестиций и ходатайства о получении пособий для инвестиций. С бюджетной
стратегией можно ознакомиться на домашней странице волости.
Волостное собрание установило правила благоустройства волости Пейпсияэре и порядок оказания услуги «Опорное лицо и личный помощник».
По своему заявлению член волостного правления Кристина Дроздова
была освобождена от обязанностей, и по предложению волостного старейшины новым членом волостного правления была назначена Эндла Вааренд.
Волостное собрание приняло решение, которым было дано согласие
паевому товариществу Rolevar на взятие подземных вод для частного использования, в деревне Кадрина на участке Каламейстри, объемом более,
чем 5м³ в сутки, и для отвода сточных вод в водоприемник.
Было решено удовлетворить ходатайства о передаче волостной недвижимости в бесплатное пользование, следующим образом:
• Ходатайство квартирного товарищества Кооса 2 о постройке дровяного
сарая к недвижимости Хальясала, принадлежащей волости;
• Ходатайство паевого товарищества Finhol Blue о постройке парковки
на транспортной земле, принадлежащей волости, в городе Калласте по
адресу Ойя 23;
• Ходатайство некоммерческого объединения Морской и озерной добровольной спасательной службы Эстонии об использования территории
для судоремонта и причала Калласте. Образованное подразделение
Озерной добровольной спасательной службы Пейпсияэре создается
совместно с Департаментом полиции и погранохраны и товариществом
Морской и озерной добровольной спасательной службы Эстонии, чтобы
обеспечить наличие добровольной озерной спасательной службы в еще
необслуживаемом, но активном прибрежном и судоходном районе.

Летом Чудское озеро становится одним из самых привлекательных
мест для отдыха. Люди используют красивые прибрежные территории
для проведения активного отдыха. Все более популярным становится
водный туризм, и все больше людей имеет водный транспорт, на котором они приезжают к озеру отдыхать. Потребность в увеличении
безопасности только возрастает. Объединение Озерной добровольной
спасательной службы Пейпсияэре создается с целью помочь людям на
озере как днем, так и ночью, летом и, в случае необходимости, также
зимой. Добровольцы увеличивают безопасность на водных путях как
для местных, так и для гостей, и готовы участвовать вместе с государственными спасательными и надзорными службами в больших поисковых
и спасательных операциях.
Волостное собрание дало разрешение Волостному правлению Пейпсияэре на организацию и проведение государственной закупки, начатой
решением волостного собрания Пейпсияэре № 64 от 22 августа 2018 для
поиска составителя общей планировки волости Пейпсияэре.
На основании ходатайств инициаторов детальной планировки были
приняты решения о прекращении составления детальных планировок
недвижимостей Терали и Оти.
По предложению председателя комиссии волостного собрания по культуре и спорту Тармо Лейни, членом упомянутой комиссии был назначен
специалист по культурной работе Рээт Крууп.
По предложению председателя бюджетной комиссии волостного собрания Анду Тырва, Эндла Вааренд была освобождена от обязанностей
члена бюджетной комиссии, и новым членом комиссии была назначена
член собрания Лидия Опикова.
Информационный пункт повестки дня содержал следующие доклады,
обсуждения и соглашения:
• Волостной старейшина предоставил обзор об учебных визитах БолгарииРумынии, Польши и Хорватии.
• Подготавливается бюджетная стратегия Тартуского уезда, и в скором
времени состоится ознакомление членов собрания и волостного правления с проектом бюджетной стратегии и предоставление предложений
о дополнении с нашей стороны.
• Было решено устроить инфо-вечер, на котором члены собрания и
волостного правления смогут встретиться с жителями волости, дать
информацию о проделанной работе, ознакомить с планами на будущее
и послушать хорошие советы жителей волости. Для времени проведения
подходит 26 ноября, когда отмечается «День гражданина», и, в целом, к
тому времени завершится первый год новой волости. Место проведения
– замок Алатскиви.
• Договорились о принципах обмена информацией между членами собрания и чиновниками волостного правления, и о действиях для улучшения
качества оформления правовых актов собрания.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ,
Председатель волостного совета Пейпсияэре

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ИНФО-ВЕЧЕР
Дорогие граждане волости, мы желаем обсудить с вами одно
важнейшее для нашей волости направление развития.
При объединении уездов появилась возможность осуществить
проект «Разработка первичной ступени центра здравоохранения»,
решение по финансированию которого уже получено. Проект вызвал среди граждан волости вопрос: «Действительно ли нам необходим этот центр?» Приглашаем вас обсудить эту тему на мероприятии
«День гражданина» в замке Алатскиви 26-го ноября в 18.00.
Приглашаем всех принять участие и высказаться.
До встречи в замке Алатскиви.

120 лет Калластеской школе
Вот и отшумел в Калластеской школе большой праздник – 120-летие! Затихли звуки
школьных песен, радостные восклицания при встрече и долгие
разговоры, разошлись и разъехались по своим домам, городам и
странам выпускники и учителя…
Уже немного грустно, но перед
глазами ещё мелькают лица в переполненном зале, оживлённые
школьные коридоры и открытые
настежь двери всех классов. И яркие наряды, и улыбки, и цветы….
К празднику педагогический
коллектив готовился долго и
напряжённо, ибо дата – 120 – это
не только торжественно и удивительно, но и очень ответственно.
Хотелось предусмотреть всё!
Только в юбилейные встречи
выпускников наша школа принимает столько гостей. И хотелось,
чтобы всем было хорошо, удобно
и радостно. Несмотря на то, что
школьный зал не смог вместить
всех желающих присутствовать
на торжественной части, начало
мероприятия понравилось всем.
Учителя нашей школы постарались затронуть в своих выступлениях все моменты чудесной
школьной жизни, поговорить
обо всех дорогих школе людях,
вспомнить самые важные события. Звучали речи, дарились
цветы и подарки… Любое внимание, каждый цветок и каждый

Учителя — ветераны: Фроловский Д.С, Сорокина Л.А, Кабацкая
ФОТО В. Арро
И.А, Майер Е.И, Мухина Л.П, Керекеткина О.Ф.

Мозжухина Л.Ю

подарок, были для нас большой
радостью!
Большим событием стал выход
в свет первой книги о Калластеской школе. Автор, наш историк
Шлендухов А.Д., сам лично дарил
её педагогам – ветеранам, ибо нет
ничего прекраснее, когда память
о их нелёгком, долгом труде запечатлилась ещё и на бумаге.
Тёплые, благодарственные
слова о школе, о педагогическом
коллективе были сказаны педагогами, ранее работавшими в
школе, официальными гостями
и, конечно же, выпускниками.
Торжественная часть длилась

работе Пилле Лилле, которая
представляла волостное руководство, спасибо Григорию Григорову за безукоризненную озвучку
праздника, спасибо Алексею и
Ирине Орловым за маленькое
кафе и Софии Тыльниковой
за большой выбор цветов! Вы
были с нами и наш праздник –
120-летие Калластеской школы
– состоялся!
Ну, а дальше….будем жить,
трудиться и втайне надеяться,
что следующий юбилей, 125 лет,
тоже состоится…

более двух часов! А дальше были
посиделки в классах, в кафе и
танцы.
Большое спасибо всем, кто
отпраздновал с нами это большое
событие. Нам есть, чем гордиться и есть, чему радоваться, но
вдвойне приятнее, когда твою
радость и гордость разделяют
друзья! Спасибо всем выпускникам! Спасибо нашему новому
директору Диане Виллемсон,
которая поддержала коллектив
при подготовке, спасибо представителям школ Колькья и
Алатскиви, спасибо специалисту
по образованию и молодёжной
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Elukohaandmete
korrastamiseks
on aega aasta
lõpuni

FILMIKUU ALATSKIVI LOSSIKINOS
21. novembril

kell 14.00 EV100 dokumentaalfilm „TUULTE TAHUTUD MAA“
Pilet 4 €; sooduspilet 3 € pensionäridele ja õpilastele

kell 16.30 lastefilm „MUUMID JA TALVINE IMEDEMAA“
Pilet 3 €; soodustus suurperedele

1. jaanuarist 2019 jõustub
rahvastikuregistri seaduse muudatus, mis puudutab inimesi,
kelle elukoht rahvastikuregistris
on ainult kohaliku omavalitsuse
täpsusega. 2018. aasta jooksul
tuleb neil inimestel esitada vallavalitsusele oma elukoha täpne
aadress.
See on väga oluline selleks, et ka
edaspidi oleks võimalik kasutada
mitmesuguseid omavalitsuse või
riigi teenuseid (näiteks lasteaiakoht, elukohast sõltuvad toetused
jms) ja osaleda valimistel.
Selline olukord, et registris on
elukohana märgitud vaid Peipsiääre vald, on tekkinud sel põhjusel,
et pärast kolimist ei ole inimene
oma elukohaandmeid muutnud
ja endise elukoha omanik on
palunud omavalitsusel inimene
oma korterist või majast välja registreerida. Uue rahvastikuregistri
seadusega kaotavad omavalitsuse
täpsusega elukohaandmed kehtivuse, mis tähendab, et pärast seda
nende inimeste elukohaandmeid
rahvastikuregistris enam pole.
Elukohaandmete uuendamine
on lihtne ja selleks tuleb vallavalitsusele esitada elukohateade.
Seda saab teha nii riigiportaalis,
saata e-postiga või tavakirjaga või
täita elukohateade vallavalitsuses
kohapeal. Täpsema info elukohateate esitamise kohta leiab valla
kodulehel www.peipsivald.ee.
Esitades täpsed elukohaandmed, on võimalik saada ka uuel
aastal soovitud teenuseid. Õiged
andmed rahvastikuregistris annavad vallavalitsusele ülevaate, kus
inimesed elavad, aidates paremini
planeerida teenuseid ja võimaldades vajadusel inimesega paremini
ühendust saada.

kell 19.00 Eesti-Islandi-Norra krimipõnevik „MIHKEL“
Pilet 4 €

27. novembril
kell 14.00 eluloofilm „ASTRID LINDGRENI RÄÄKIMATA LUGU“
Pilet 4 €; sooduspilet 3 € pensionäridele ja õpilastele

kell 16.30 kogupere animafilm „TALVELUGU“
Pilet 3 €; soodustus suurperedele

kell 19.00 Henrik Normanni mängufilm "ELU HAMMASRATASTEL"
Pilet 5 €; sooduspilet 3.50 € pensionäridele ja õpilastele

Asustusjaotuse muutmise algatamine ajaloolise Tedreküla
ennistamise eesmärgil

Riigihalduse ministri määruse „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine“ lisa

Pärsikivi ja Kodavere külade
Tedreküla piirkonna endised ja
praegused külaelanikud Peipsiääre
Vallavalitsusele ja Peipsiääre Vallavolikogule pöördumise ajaloolise Tedreküla nime taastamiseks.
12.02.2018.a toimunud Peipsiääre
Vallavolikogu spordi- ja kultuurikomisjon on nõustunud Tedreküla
nime taastamisega.
Pe i p s i ä ä r e Va l l a v o l i k o g u
22.08.2018 otsusega nr 66 on
algatatud asustusjaotuse muutmine ajaloolise Tedreküla nime
taastamise eesmärgil.
Seoses Tedreküla nime ennistamisega, korraldab Peipsiääre
Vallavalitsus Tedreküla aladele
jäävate Pärsikivi ja Kodavere küla
elanikele ja samale alale jäävate
kinnistute omanikele koosoleku
kodanike kaasamiseks ja arvamuse
avaldamiseks. Koosolek toimub
08.11.2018. a Peipsiääre vallas, Alatskivi alevikus, Tartu
mnt. 4, algusega kell 17.00.

SASSUKVERE KÜLA

KADRINA KÜLA

KODAVERE KÜLA

PUNIKVERE KÜLA

TEDREKÜLA

PÄRSIKIVI KÜLA

T ORILA KÜLA

KALLAST E LINN

PASSI KÜLA

TARTU MAAKONNA
PEIPSIÄÄRE VALLA
KODAVERE KÜLA
lahkmejoonte muutmine

M 1 : 10 000
ennistatav Tedreküla
asustusüksuste lahkmejooned

ДЛЯ УПОРЯДОЧЕНИЯ ДАННЫХ О МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА, ЕСТЬ ВРЕМЯ ДО КОНЦА ГОДА
Начиная с 1-го января 2019 года в силу вступит изменение Закона
о регистре народонаселения, который коснется тех людей, чье место
жительства в регистре народонаселения указано только с точностью
до местного самоуправления. В течение 2018 года таким людям нужно представить свой точный адрес места жительства волостному
правлению.
Это очень важно для того, чтобы также и в дальнейшем иметь
возможность пользоваться различными услугами, которые предоставляются местным самоуправлением или государством (например,
место в детском саду, зависящие от места проживания, пособия и т.д.)
и участвовать в выборах.
То обстоятельство, что в регистре местом жительства отмечена
лишь волость Пейпсияэре, возникло по причине того, что после переезда человек не изменил свои данные о месте жительства, и прежний
владелец обратился в местное самоуправление с просьбой выписать
человека из своей квартиры или дома. Со вступлением в силу ново-

го Закона о регистре народонаселения, данные о месте жительства с
точностью до самоуправления станут недействительными, из чего
следует, что после этого в регистре народонаселения больше не будет
данных о месте жительства этих людей.
Обновить данные о месте жительства – просто, для этого необходимо представить извещение о месте жительства в волостное правление. Это можно сделать на государственном портале, отправить по
электронной почте или обычным письмом, или заполнить извещение
о месте жительства на месте в волостной управе. Более подробную
информацию о подаче извещения о месте жительства можно найти
на домашней странице волости www.peipsivald.ee.
Предоставляя точные данные о месте жительства, можно получать
желаемые услуги также в новом году. Правильные данные в регистре
народонаселения дают волостной управе представление о том, где
живут люди, помогают лучше планировать предоставление услуг и
позволяют при необходимости быстрее связаться с человеком.
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AKNAD VÄLISUKSED
UKSED LÜKANDUKSED
Tartu: Turu 30
Avatud: E-R 9-17
turu30@glasaken.ee
tel: 7457 171
mob: 517 9242

PeipsiääreTeataja
PeipsiääreTeataja

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

glasaken.ee

Korstnapühkija Marko Mesi
puhastab Teie kodu korstnad
ja küttekolded.
Vajadusel küttekollete
remont ja puhastusluukide
vahetamine.

Tel 5805 0201

E-post: info@korstnapuhkimine.ee

EELK ALATSKIVI KOGUDUSE TEATED

• Jumalateenistused Alatskivi kirikus toimuvad pühapäeviti
kell 12.30. Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus
koos armulauaga.
• 6. oktoobril 2018. a toimus kiriku sügistalgud. Suured tänud
talgulistele, tänu kellele sai kirik taaskord puhtaks ja säravaks.
Annetusi ja liikmeannetusi on võimalik teha ka EELK Alatskivi
koguduse a/a EE371010102021391000

EELK KODAVERE KOGUDUSE TEATED

Font- Vladimir Script
• Jumalateenistused Kodavere Mihkli kirikus pühapäeviti kell 10.30.

OÜ ESTEST PR ostab METSA- ja PÕLLUMAAD.
Tel 504 5215, 514 5215, e-post: info@est-land.ee
Müüa 2,6 ha PÕLLUMAAD Mehikoormas.
Hind kokkuleppel. Lisainfo Tel (+372) 5334 1663

Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus koos
armulauaga.
Annetusi ja liikmeannetusi ja on võimalik teha ka EELK Kodavere
Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

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

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

Kutsetunnistusega korstnapühkija

Margus NikitKin
Tel 505 0040
E-post: korstmar@gmail.com
www.korstmar.ee

Font- Vladimir Script
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, kirstud alates 95 eurost.
Surnu korrastus matusebüroos või ka näiteks soovi korral kohalikus
surnuaia kabelis.
Lisainfo: www.mortematus.ee
Kontakt: 5668 0680 (24h / 7)
Morte Matuseteenused – FIE Arne Zekker
Vitamiini 7,Tartu

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
SEPTEMBER / OKTOOBER 2018
AIVAR VALS
RAISSA ANNAMA
NIINA SAAR
ERIKA KUUSIK
AKSEL KUNN
TIIT HILPUS

17.01.1959 – 22.09.2018
24.06.1932 – 24.09.2018
30.01.1948 – 07.10.2018
17.05.1929 – 08.10.2018
09.03.1958 – 09.10.2018
10.06.1951 – 22.10.2018

Tiit Hilpus
Mälestame endist Kallaste linnapead ja
Alatskivi vallavanemat
Avaldame kaastunnet omastele
Peipsiääre Vallavolikogu ja Peipsiääre Vallavalitsus

Müüa 2 HALLHANE (vanus 1 aasta) Sääritsa külas,
Peipsiääre vallas. Tel (+372) 5698 8529
Müüa ahiküttega 2-TOALINE KORTER Pala külas.
Korter 64m², juurde kuulub laudaboks. Hind kokkuleppel
Lisainfo Tel (+372) 5334 1663
Müüa keskküttega 3-TOALINE KORTER Alatskivil.
Hind 18 000 eurot. Lisainfo: Tel (+372) 5827 1187

