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Lugupeetud Peipsiääre valla kodanikud ja kaasmaalased
Lubage tutvustada Teile uue,
ühinemise teel tekkinud, Peipsiääre valla esimest ajalehte –
Peipsiääre Teataja. Hoiate käes
paberlehte, mis edaspidi kajastab
Peipsiääre vallaelu olulisemaid
otsuseid, sündmusi, uudiseid;
tunnustab silmapaistvaid inimesi
ning annab sõnumi murettekitavate küsimuste kohta. Peipsiääre
Teatajasse kogutakse nii vallakodanike endi poolt edastatavad
teated kui valla asutuste tööd
puudutav informatsioon, samuti
võimaldatakse valla ettevõtjatel
ja aktiivsetel elanikel või piirkonda panustatavatel inimestel
avaldada oma mõtted, uudised,
olulised teadaanded ja avastused. Peipsiääre Teataja on kaheksa leheküljeline tasuta ilmuv
kohalik ajaleht, millest osa hakkab alati olema vene keeles, et
tagada valla 1/3 venekeelse või
vene keelt kõneleva elanikkonna
teadlikkus ja informeeritus. Nii
hakkab Peipsiääre Teataja jõudma valla territooriumi iga majapidamiseni igal kuul – kodanik
teadlik, ahi köetud ja tuba soe!
Lisaks Saate jälgida valla
tegemisi sotsiaalvõrgustikus,
Facebooki lehel Peipsiääre Uudised. Peipsiääre valla uus koduleht on hetkel valmimisel, kuid
kindlasti saab see nõuetekohaselt tehtud veebruarikuus 2018.
Viimased kuud pärast kohalikke valimisi 2017 olete elanud
teadmatuses, mis ja kuidas edasi? Kindlasti on Teil tekkinud
nii küsimused kui hirm – kus
ma nüüd elan ja mis saab minu
kodukandist? Pean tõdema, ka
mina ja minuga kaasa läinud
ühinemispiirkonna inimesed on
olnud teadmatuses, kuidas siis
kujuneb meie ühine elu pärast
üle 20 aasta Eestis hõljunud
haldusreformi lõpp-punktini
jõudmist. Ka meie seas oli hirm
ja kartus, et ei tule sellest midagi head välja ja ei hakka
me üheskoos rõõmsalt elama,
kuna oleme paraku piirkonniti
vägagi erinevad. Kuid siiski
sunniti meid juhtimis- ja organisatsioonisüsteemi muutmist
nõudva reformiga oma tahtmisi
kokku tõmbama, jõudu kokku
koguma ja üritama õppida ühes
majapidamises elama, eesmärgil
muuta piirkonna elu paremaks ja
kindlustada oma kogukondade
heaolu ja areng. Nüüdseks oleme
ja õpime koos.
Alustasime sellest, et meie
– erinevatest piirkondadest,
erineva elulaadiga harjunud ja
juhtima usaldatud inimesed –
õppisime üheskoos eksisteerima
ja lihtsalt kõrval olema. Praegu
saan Teile juba kindlalt öelda,
et hakkame tasapisi teineteisega
harjuma. Edasi üritame ka usaldada teineteist, et meie töö oleks

suunatud mitte valla juhtimise
poole, vaid vallaorganisatsiooni
väljapoole. Miks? Sest meie
eesmärk on võimekas ja haldussuutlik omavalitsus, kes suudab
vallaelu terviklikult arendada, et
valla inimestel oleks hea elada
ning pakkuda neile kvaliteetseid
ja kättesaadavamaid avalikke
teenuseid kuni valla ääremaani.
Olete usaldanud oma uue
vallaelu ehitamise ja paremaks
muutmise 15. oktoobril 2017
valitud Peipsiääre Vallavolikogu
liikmetele, kus on esindajaid
igast senisest omavalitsusest.
Olete usaldanud mind ja minu
mõttekaaslasi uue valla ehitamisel ja tööle hakkamisel. Aga kuidas siis meil, usaldatud juhtidel,
tegutseda, et teie elukorraldus
lähekski paremaks?
Lubage mul jagada teiega mõningaid mõtteid, mis puudutavad Peipsiääre valla, meie ühise
kogukonna tänaseid tegevusi ja
lähitulevikku.
Kindlasti kõige silmapaistvam sündmus 2017. aastast on
haldusreform ja 2018. aasta
algusest uue omavalitsuse üksuse asutuse – Peipsiääre Vallavalitsuse – tekkimine. Selleks et
aru saada, kuidas edasi toimima
hakkame, tutvustan teile valla
juhtimise struktuuri. Poliitilisel
tasandil juhib valda teie poolt
valitud Peipsiääre Vallavolikogu,
kes on valla esindusorgan ning
vallavolikogu poolt valitud Peipsiääre vallavanem ja nimetatud
kaks vallavalitsuse liiget – abivallavanemat, kes koordineerivad
neile määratud piirkondade
tööd. Administratiivsel tasandil
tegutseb Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutus, kuhu kuulub
viis osakonda – vallakantselei,
finants- ja raamatupidamisosakond, majandusosakond,
haridus- ja kultuuriosakond,
sotsiaalosakond.
Vallal on 6 teeninduspiirkonda – Alatskivi, Kallaste,
Peipsiääre, Koosa, Vara ja Pala
teeninduspiirkonnad. Alatskivil
asub vallakeskus ja vallamaja,
ülejäänutes piirkondades tegutsevad teeninduskeskused, mille
kaudu tagatakse iga piirkonna
elanikule avalike teenuste kättesaamine. Valla haridusasutused,
raamatukogud, vallale kuuluvad
vabaühendused ja huvihariduse
asutused jätkavad tööd endistel
alustel.
Minu, Peipsiääre vallavanema
ja ühtlasi Peipsiääre Vallavalitsuse kui täitevorgani ja ametiasutuse juhi, ees seisab vaieldamatult
raske ülesanne – panna vald
töötama ja toimima vastavalt
püstitatud eesmärkidele ja lubadustele. Seetõttu pean oluliseks
esialgu ennast tutvustada.
Olen sündinud Tartu linnas
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1978. aastal, lõpetasin Tartu 4.
keskkooli (Tartu Puškini Gümnaasium) 1996. aastal ja Tartu
Ülikooli majandusteaduskonna
ettevõttemajanduse eriala bakalaureuse õppe 2000. aastal. Olen
kogu oma lapsepõlve veetnud tol
ajal veel eksisteerinud Peipsiääre
vallas, Kolkja alevikus. Kolkjas
on sündinud ja oma elu elanud
minu vanemad ja vanavanemad.
Kogu minu suguvõsa on pärit
Peipsiäärest – alates ajast, mil
siia, Peipsiäärde, hakkasid tekkima asustused. II Maailmasõja
ajal, sarnaselt paljudele teistele
kaasmaalastele, küüditati mu
esivanemad Siberisse, kuid vaatamata sellele pöördusid nad
siiski tagasi Peipsiäärde oma
kodukanti, kui õnnestus Siberist
pääseda. Meie ühtne Peipsiääre
piirkond on minu jaoks alati olnud, on praegu ja on ka tulevikus
oluline ja südamelähedane.
Kuni 2013. aastani tegutsesin
erasektoris. Kuna nägin, et minu
kodukant vajab kiiret arengusüsti ja täielikku juhtimissüsteemi
muutmist otsustasin kandideerida 2013. aastal toimunud
kohalikel valimistel Peipsiääre
Vallavolikokku. Kodanikud läksidki minuga kaasa ja nii 2013.
aastal valiti mind kuni 2017. oktoobrikuu valimisteni toiminud
Peipsiääre valla vallavanemaks.
Sellest hetkest algaski sisuliselt
minu poliitiline elu ja panustamine Peipsiääre piirkonda. Nelja
aasta jooksul jõudsin arendada
Kolkja alevikku ja valla teisi
alasid tasemele, mille üle saavad
kodanikud vaid uhkust tunda –
vald on hoolitsetud ja külastajatele atraktiivsemaks muutunud,
kodanikud on teenindatud ja
avalikud teenused on tagatud.
Alates 2017. kuni oktoobrikuu
valimisteni juhtisin Kallaste linna

ja ka selle lühikese aja jooksul
õnnestus mul korda teha linna
rahapuudust kannatav eelarve
samaaegselt tagades elanikele
ohutu liiklemise kordatehtud
valgustatud teedel, võimaluse
jalutada hoolitsetud parkides,
nautida linna traditsioonilisi
üritusi, mängida lastega korralikul mänguväljakul jm. Alates
1. jaanuarist 2018 juhin nüüd
viie omavalitsuse ühinemise teel
moodustunud ühtset Peipsiääre
valda. Võtsin selle väljakutse
igati tõsiselt ja vastutustundega.
Tutvustan oma ühiskondlikkutegevust, millega olen oma
veel lühikese poliitilise karjääri
kestel jõudnud tegeleda. Olen
olnud Eesti Keskerakonna liige
2014-2017. Kandideerisin Riigikokku 2015. aasta valimistel,
kogusin 1152 häält ja selle
tulemusel olin erakonna üleriigilises nimekirjas 27. kohal. Olen
alates 2013. aastast Väike Kolkja
Vanausuliste Koguduse juhatuse
esimees, asutasin 2014. aastal
Peipsiääre Kalameeste Seltsi,
mis eksisteerib tänase päevani.
Peipsiääre vallavanema ametisse
astumisel nimetati mind 2014.
aastal Sihtasutus Peipsiveere
Hooldusravikeskus nõukogu
liikmeks ja valla esindajaks ning
jätkan seal käesoleva hetkeni.
2014. aastal nimetati mind MTÜ
Tartumaa Arendusselts juhatuse
liikmeks ja alates 2016. aastast
olen mittetulundusühingu juhatuse aseesimees.
Soovin aktiivselt jätkata ühiskondlikku tegevust, et meie
ühine vald saaks kõik vajalikud
investeeringud ja oleks igas
Eesti nurgas ja ka välismaal
esindatud. Loon sõprussuhteid
teiste riigisiseste ja ka välisriikide
omavalitsustega, osalen projek-

titegevuses, võimalusel otsin
partnereid ja investoreid, pööran
tähelepanu koostöövõimalustele
igas valdkonnas ja kannan vallaelanike sõna edasi.
Jagan teiega valla ja selle
asutuste tänaseid tegevusi. Ametikohustuste täitma asumisest on
nüüdseks möödunud mitu kuud.
Väär on arusaam, et ei ole midagi
tehtud, väär on arvamus, et olete
pärast ühinemist maha jäetud.
Selle aja jooksul on väga paljugi
tehtud! Oleme viimaste kuude
jooksul panustanud eelkõige
sellesse, et uus valla ametiasutus
– Peipsiääre Vallavalitsus – asuks
uuest aastast tööle teenindamaks
oma ühinenud elanikkonda.
Selleks ja ka vallaelu korraldamiseks said vastuvõetud ja
dokumenteeritud väga olulised
otsused. Täpsemat ülevaadet
valla juhtimisorganite õigusaktide ja otsuste kohta saate juba
käesolevast ajalehest.
Rääkides lähitulevikust toon
välja, et tööd teeme ikka samas
vaimus ja tempos kuni kõik
vajalikud eeltegevused ja organisatsioonilised sammud tehtud
ning säilitame juba saavutatu.
Kaardistame olemasolevad
hariduse, majanduse, kultuuri,
sotsiaalse, spordi ja noorsootöö,
keskkonna- ja sotsiaalprobleemid, et üheskoos neile lahendus
leida.

Teeme selgeks valla allasutuste, äriühingute ja vabaühenduste tegevuse kitsaskohad,
arengusuunad ja -võimalused,
et suunata nende tegutsemine
paremat teed pidi. Kindlasti
viime kõik investeeringud lõpuni ja kindlasti investeerime ka
edaspidi; kahtlemata arendame
ja kaasame ka teid; ilmtingimata
julgustame koostööks ja püüame
elanikkonda üheks tervikuks
sulandada.
Kuidas siis saavutada seda,
et saaksite kaasa rääkida ja
teie hääl oleks arvesse võetud
ja sõna oleks ära kuulatud? Olgem koostöövalmid, teineteiste
suhtes lojaalsed, kannatlikud ja
mõistvad, olgem heasoovlikud ja
piisavalt julged, et meelt väljendada, ja piisavalt nõudlikud, et
õiget kriitikat avaldada!
Üks and niidikese, teine and
niidikese, üle hulga saap ütele
hame!
Tervitan Teid Peipsiääre
Vallavalitsuse ja enda nimel
ja soovin uut ja parimat elu
uues ühinenud Peipsiääre
vallas!
Lugupidamisega
ALEKSANDR ŠIROKOV
Peipsiääre vallavanem
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istungid toimusid 15. detsembril 2017,
5. ja 12. jaanuaril 2018
• Rahuldati kolm taotlust sõidukulude osaliseks kompenseerimiseks.
• Määrati kolmele taotlejale ühekordne toetus, ühe taotleja suhtes
jäi taotlus rahuldamata.
• Kolmel korral otsustati osalemine hoolduskulude tasumisel.
• Kahel korral määrati koduteenus. Otsustati kompenseerida ülalpidamiskulud hoolekandeasutuses ja õpilaskodu kulude tasumine.
Otsustati maksta toetust raske ja sügava puudega lastele. Pikendati
sotsiaaleluruumi üürilepingut. Määrati sünnipäevatoetus eakatele.
Kahel korral määrati sotsiaaltoetus.
• Kiideti heaks 2016. a ja 2017. a hajaasustuse programmi toetuse
kasutamise aruanded.
•Pikendati 2016. a hajaasutuse programmist rahastuse saanud
projekti toetuslepingu tähtaega.
• Määrati katastriüksuse koha-aadress. Määrati hoonele aadress
ja muudeti katastriüksuse aadressi.
• Väljastati kolm kasutusluba.
• Otsustati nõustuda muruplatside maa erastamisega neljale Alatskivi aleviku korteriühistule.
• Otsustati moodustada Vara Vallavalitsuse kui ametiasutuse inventuurikomisjon.
• Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas, Vara külas, Vara saeveski
kinnistul paikneva LPG vedelgaasi mahuti kasutusele võtmiseks.
• Kinnitati “Peipsiääre valla IT-hooldusteenuse ja IT-süsteemide
arendustööde tellimine” riigihanke tulemused.
• Tunnistati nurjunuks riigihange “Peipsiääre valla ametiasutuste finantsarvestuse infosüsteemide ühtsesse infosüsteemi kokkuviimine”.
• Kooskõlastati Alatskivi alevikus vallale kuuluvatel kinnistutel XII
Alatskivi Vanavaralaada korraldamine 14. juulil 2018. a.
• Vaadati läbi Peipsiääre Vallavolikogu 21. detsembri 2017.a.
istungi eelnõud.
• Kinnitati “Bussihanke” tulemused uue bussi soetamiseks.
• Väljastati ehitusload päikeseelektrijaamade püstitamiseks Peipsiääre vallas Põdra külas Lauda ja Vara külas Tuleviku kinnistutele
• Väljastati ehitusluba Peipsiääre vallas Sääritsa külas Teelahkme
kinnistul kasvuhoone püstitamiseks.
• Rahuldati taotlus korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta kuni 30.04.2018.
• Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas, Kallaste linnas, Oktoobri
tn, Sõpruse tn, 1. Mai tn, Roheline tn, Rahu tn, Oja tn, Aia tn, Staadioni tänavatele rajatud külmaveetorustiku ja kanalisatsioonitorustiku
kasutusele võtmiseks.
• Määrati Peipsiääre vallas, Savastvere ja Vara külas asuvate katastriüksuste jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid
ja sihtotstarbed.
• Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas, Nina külas,
Ranna tee 9 kinnistul rajatava abihoone, sauna ja elamu projekteerimiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas, Kolkja
alevikus, Roheline tn 13 kinnistul rajatava sauna ja üksikelamu
projekteerimiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused abihoone ehitusprojekti
koostamiseks Kallaste linnas Turu 22 katastriüksusele.
• Peipsiääre Vallavalitsus andis korralduse nimetada SA Vara Sport
nõukogu liikmeteks volituste tähtajaga neli aastat Kaisa Edenberg,
Madis Avi, Tarmo Leini, Reigo Põdersalu, Väino Kivirüüt, Priit Allikivi
ja Allan Tsakuhhin.
• Anti nõusolek tähtajatu vee erikasutusloa taotlemiseks AS-le
Emajõe Veevärk eesmärgiga Alatskivi aleviku klientide varustamiseks
joogiveega ning reovee ärajuhtimiseks ja puhastamiseks.
• Väljastati ehitusluba Peipsiääre vallas Nina külas Peetri kinnistul
suvemaja püstitamiseks.
• Kinnitati Peipsiääre Vallavalitsuse väärteomenetluses kohtuvälise
menetleja nimel osalevate ametnike ametikohtade loetelu.
PEETER KIURU
Peipsiääre abivallavanem
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VALLAVOLIKOGUS
Peipsiääre vallavolikogu istung toimus 21. detsembril
Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkooli ruumides.
Volikogu otsustas haldusreformi tulemusena liitunud omavalitsuste koondatavatele teenistujatele preemia maksmise. Toetuse sai
eelarvekomisjoni poolt esitatud ettepanek, mille kohaselt makstakse
preemiat üle ühe aasta töötanud teenistujatele 1000 eurot ning üle
kümne aasta töötanutele 2000 eurot. Päevakorra teises punktis käsitleti teenistujatele aastalõpupreemiate maksmist. Eelarvekomisjoni
ettepanekul otsustas volikogu maksta preemiaid kõigile teenistujatele
võrdselt 200 eurot (sh koondatavad teenistujad).
Eelarvekomisjon esitas volikogule eelnõu liitunud omavalitsuste
lisaeelarvete kinnitamiseks. Kuna koostajateks olid veel erinevad
raamatupidajad, siis olid volikogule esitatud lisaeelarved koostatud
väga erinevalt. Alates uue valla struktuuri tööle asumisest 1.01.2018
nimetatud probleem laheneb. Volikogu kinnitas lisaeelarved.
Vallavalitsuse ettepanekul tehti väikesi muudatusi uue valla teenistuskohtades, suurendades Pala sotsiaalhooldaja teenistuskoha suurust. Samuti täpsustati abivallavanemate vastutusalasid osakondade
töö koordineerimise osas.
Abivallavanem Väino Kivirüüt tutvustas spordi- ja kultuurikomisjoni
ettepanekut nimetada SA Vara Sport nõukogusse volikogu esindajatena neli liiget. Volikogu kinnitas volikogupoolseteks nõukogu
liikmeteks Kaisa Edenbergi, Madis Avi, Tarmo Leini ja Reigo Põdersalu. Nimetatud päevakorrapunkti arutelul kõlas mitmeid arvamusi
sporditegevuse edasise juhtimise erinevate variantide osas – kas
asutused ja klubid tegutsevad edaspidi jätkuvalt täiesti iseseisvate ja
sõltumatutena või oleks mõistlik moodustada neid ühendav ja tegevusi koordineeriv katusorganisatsioon. Selle temaatikaga tegelemiseks
saab ülesande spordi- ja kultuurikomisjon.
Väga pikk ja emotsionaalne arutelu toimus päevakorrapunkti
juures, kus oli otsustamisel vallavalitsusele volituste andmine Alatskivi kooli ümberehitustega seonduvate riigihangete korraldamiseks.
Hariduskomisjon tõi välja mõtte, et kui õpilaste arv suureneb, siis

kas paralleelklasside loomiseks jätkub klassiruume. Volikogus juhiti
tähelepanu Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsile, mis näitab
õpilaste arvu pidevat vähenemist, mitte suurenemist. Väljendati
kahtlusi ümberehituste mõttekuses. Kuna kool gümnaasiumina ei
jätka, siis oli otstarbekas taotleda EL rahasid põhikooli ruumide
renoveerimiseks – ruumide ja ruumiprogrammi kaasajastamine,
amortiseerunud tehnovõrkude vahetamine jne. See kõik tagab
tulevikus Alatskivi kooli konkurentsieelise. EL rahade kasutamise
üheks eelduseks on pinnanõuete täitmine, mistõttu muutuvad ka
klasside suurused ja paigutus. Kooli III korrusel saab kaasaegsed
ruumid Alatskivi Kunstide Kool. Antud situatsioonis oleks ebamõistlik
rahaline toetus kasutamata jätta, sest teist sellist võimalust enam ei
tule. Projekti kogumaksumus on 1552008 eurot, valla omaosalus on
232 801 eurot, millele lisandub kunstide kooli osa väljaehitamiseks
kuluv summa. Nimetatud punkti arutelul esines sõnavõtuga ka AKAS
esindaja Ülo Must, kes manitses gümnaasiumi osa sulgemise otsuse
tegijaid. Toonane otsus oli siiski pragmaatiline ning tingitud õpilaste
arvu drastilisest vähenemisest. Volikogu otsustas anda vallavalitsusele
volitused riigihangete korraldamiseks.
Revisjonikomisjoni esimehe ettepanekul valis volikogu revisjonikomisjoni liikmeteks Grete-Stina Haaristo ja Janno Tomsoni.
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul kinnitati toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärad.
Volikogu kinnitas Alatskivi alevikus Päiksi tee 2c detailplaneeringu
algatamise ja sellega seotud lähteseisukohad.
Volikogu andis volitused vallavalitsusele notariaalse akti sõlmimiseks Perametsa tee katastriüksuse koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi kasuks. Paigaldatakse maakaabelliin.
Järgmisse volikokku lükkusid Alatskivi Kunstide Kooli arengukava
läbi vaatamine, esindajate nimetamine haridusasutuste hoolekogudesse.
JAAKO LINDMÄE
Peipsiääre vallavolikogu esimees

Teenetemärk Tartumaa Kuldne
Tammeoks
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TEADE
LASTEAEDADE LÕPURÜHMADE
LAPSEVANEMATELE
Eelkool hakkab toimuma teisipäeviti alates 06.02.2018 Alatskivi
Keskkoolis kell 8.05-9.45 ruumis 207.
Kokku 10 korda, välja arvatud 27.02.2018, sest siis on koolivaheaeg.
Viimane eelkoolipäev on 17.04.2018.
Täiendav info:
direktor Erki Larm, direktor@alatskivi.edu.ee
õpetaja Eve Tammeorg, eve.tammeorg@alatskivi.edu.ee
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Väljaandja: Peipsiääre vallavalitsus Tartu mnt 1,
60201 Alatskivi Peipsiääre vald, Tartumaa Tel 730 2370
Trükk ja kujundus: AS Seitung Aia tn 1, 48306 Jõgeva
Jõgevamaa Tel 776 2301
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Toimetusel on õigus kaastöid ja kirju nende selguse huvides
toimetada ja lühendada. Kõik toimetusele kasutada antud materjalid tagastatakse andja soovil.
JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE TEATAJA ILMUB VEEBRUARIS 2018

Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika
aja jooksul olulisel määral kaasa
aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste
heaolule.
Seoses maavalitsuste tegevuse
lõppemisega otsustavad teenetemärgi andmise maakonna omavalitsused ühiselt Tartumaa Omavalitsuste Liidu kaudu.
Teenetemärk antakse üle 24. veebruaril 2018 aastal Eesti Vabariigi
100. aastapäeva Tartumaa pidulikul vastuvõtul.
Kandidaate, kellele omistada teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks, saab esitada kuni 5. veebruarini 2018.
Tartumaa Omavalitsuste Liit

Peipsiääre valla sümboolika
konkursist
Peipsiääre valla sümboolika konkursile laekus 15. jaanuariks 28
tööd. Hindamiskomisjoni esimene koosolek toimus 17. jaanuaril.
Komisjon valis pingerea alusel välja 11 tööd, mille kohta küsitakse
Riigikantseleilt ekspertarvamust heraldikanõuetele vastavuse kohta.
Pärast ekspertarvamuse saamist esitatakse kolm enim punkte saanud tööd rahvahääletusele võidutöö väljaselgitamiseks.
Hääletusest saavad osa võtta Rahvastikuregistrisse kantud
Peipsiääre valla elanikud alates 16. eluaastast.
Elektrooniline rahvahääletus viiakse läbi ajavahemikus
05.02.2018 kella 08.00 st kuni 11.02.2018 kella 15.00 ni.
Hääletada saab ka Vara, Koosa, Kolkja, Pala, Kallaste teeninduskeskustes ja Peipsiääre vallamajas Alatskivil 09.02.2018 kell
10.00-16.00 ja 11.02.2018 kell 12.00-15.00. Hääletama
tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Rahvaküsitluse tulemusel enim hääli saanud töö kinnitab
Peipsiääre Vallavolikogu valla sümboolikaks. Hindamiskomisjoni
ettepanekul jaotatakse kolme enim punkte saanud töö autori vahel
3000 euro suurune auhinnafond.
PEETER KIURU
abivallavanem

Algas ulatuslik koostöö laste
ujuma õpetamiseks
Sellel kuul jõudsid kõikidesse
esimeste klassidega koolidesse
erilised pakid, mis sisaldavad
ujumismütse lastele, infovoldikuid lapsevanematele ja
plakateid kooli seinale. Eesti
Ujumisliidu ja Päästeameti
eestvedamisel algab ulatuslik
koostöö lastele ujumisoskuse
õpetamisel.
Kogu info kooliujumise kohta

on kõigile osalistele kättesaadav uuelt veebilehelt www.kooliujumine.ee. Lapsevanematega suhtlemiseks ning ujumisoskuse vajalikkuse selgitamiseks
on loodud ka uus Facebooki
leht “Kooliujumine”, mis asub
aadressil www.facebook.com/
Kooliujumine/.
EESTI UJUMISLIIT

Aleksandr Širokov Peipsiääre vallavanem
e-post: vallavanem@peipsivald.ee
Peeter Kiuru
Peipsiääre abivallavanem
e-post: peeter.kiuru@peipsivald.ee
Väino Kivirüüt
Peipsiääre abivallavanem
e-post: vaino.kiviruut@peipsivald.ee
Jekaterina Aader Peipsiääre vallasekretär
e-post: jekaterina.aader@peipsivald.ee
PEIPSIÄÄRE VALLAKESKUS
Tel. 730 2370; e-post: katrin.must@peipsivald.ee
Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa 60201
Peipsiääre Vallavalitsuse registrikood 77000192
PEIPSIÄÄRE VALLA TEENINDUSKESKUSED
Pala teeninduskeskus
Tel. 773 4401;
e-post: eveli.norring@peipsivald.ee Aadress: Pala keskus,
Pala küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond 49426
Vara teeninduskeskus
Tel. 731 5840;
e-post: vaike.torokvei@peipsivald.ee Aadress: Vara keskus,
Vara küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60426
Koosa teeninduskeskus Tel. 745 3271;
e-post: ingrid.katsan@peipsivald.ee Aadress: Lasteaia,
Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60432
Kallaste teeninduskeskus Tel. 745 2731;
e-post: endla.vaarend@peipsivald.ee Aadress: Sõpruse tn 4,
Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60104
Peipsiääre teeninduskeskus Tel. 745 3431;
e-post: tatjana.kohtova@peipsivald.ee Aadress: Metsakivi
tn 2, Kolkja alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond 60306

PEIPSIÄÄRE VALLA KULTUURIINFO KODULEHT
www.peipsiaarekultuur.webs.com
PEIPSIÄÄRE VALLA SPORDIINFO KODULEHT
www.peipsiääresport.voog.com

Mõtle kaasa: kus võiksid asuda
meie valla kirjakastid?
Omniva korrastab kirjakastide võrgustikku, et paigutada
kirjakastid nähtavatesse ja
käidavatesse asukohtadesse,
kus inimestel oleks neid mugav kasutada. Parimate asukohtade väljaselgitamiseks
palutakse kohalike inimeste
ja kogukondade abi.
Omniva palub vallaelanikel saata kirjakastide paremate asukohtade osas ettepanekuid kuni 12. veebruarini aadressile info@
omniva.ee. Ettepanekule tuleb kindlasti lisada valla ja küla täpne
nimi ning võimalikult täpne asukohakirjeldus.
Kirjakastide asukohtade valikul arvestatakse valla ja elanike ettepanekuid, lähtudes eeldusest, et igal juhul jääksid kirjakastid elu- ja
töökohtadest mõistlikusse kaugusesse.
Kirjakastid on need, mida inimesed kasutatavad kirjade saatmiseks.
Postkaste, mille kaudu inimestele ja ettevõtetele/asutustele posti kätte
toimetatakse, ümberkorraldus ei puuduta.
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Koosa noortekeskuse ja rahvamaja
tegemised
Uus aasta uue
hooga
Uuel aastal jätkame möödunud aasta lõpus hoo sisse saanud
huviringidega, mis saavad võimalikuks tänu riiklikule huvihariduse ja -tegevuse täiendavale
toetusele. Noorte südamed on
võitnud kolm põnevat huviringi: Saori telgedel loovkudumine, K-Tantsuklubi showtants
ja Omanäolise EraHuvikooli
kunsti- ja puutööring. Kuna
Koosa noored on väga suured
kokandushuvilised, alustame 1.
veebruaril, kell 15.30 Rahvusköökide ringiga, mille eesmärgiks on tutvustada võimalikult
paljude rahvaste kööke. Lisaks
avame märtsis graafilise disaini
ja fotograafia ringi, kus saab
põnevate programmide abil
kujundada endale laheda T-särgi
või visiitkaardi. Huvi korral võta
ühendust telefonil 5886 8266
(Eva-Kristi) või kirjutada koosa.
noorteklubi@gmail.com, sest
ehk saad ka sina mõnes ringis
kaasa lüüa! Samuti tasub hoida
pilk peal Koosa Noorteklubi
facebooki lehel, kus jagatakse
jooksvat informatsiooni ringide
kohta.
Kuid ka väljaspool huviringe on
Koosa noortekas siginat-saginat!
Noortega koos sai eelmise
aasta lõpus kirjutatud projekt

Kas oled Liivi Muuseumis juba
käinud?
Juhan Liivist on Eestis kuulnud
muidugi igaüks. Küllap teavad
siitkandi inimesed ka seda,
et kirjaniku kodukohas Rupsi
külas asub temale pühendatud
muuseum, mis on aastaringselt
avatud.
Lisaks kolmele püsinäitusele
ning vahelduvatele ajutistele näitustele kogume ja eksponeerime
piirkonna ajalugu, tutvustame
Kodavere murrakut ja korraldame erinevaid, sealhulgas üle
Eesti tuntud sündmusi.
Uue Peipsiääre ühendvalla
elanikele on Liivi Muuseumi
külastamine tasuta. Ootame
väga hea meelega külla gruppe

konkurssile “PickUp – Briti eri”,
mida rahastab Briti Nõukogu ja
Eesti ANK. Esimesest voorust,
kus tuli koguda Facebookis
m e e l d im is i, n o o r te pr o j e k t
“Sotsiaalsete oskuste areng läbi
mängu” raha ei saanud; kuid
teises voorus, kus otsustajaks
oli juba komisjon, otsustati
meie projekti kasuks. Nii saidki
noored soetada noortekasse
Xbox’i mängukonsooli ja nii
mõnegi interaktiivse mängu.
Peagi algavad põnevad mängupäevad, kuhu ootame kõiki
noori! Lisainformatsiooni saamiseks, hoia pilk peal Koosa
Noorteklubi facebook’i lehel.

13. veebruaril tähistame
Koosal vastlapäeva, nosida saab
vastlakuklit ja võistelda pikima
liu laskmises. Lumepuuduse
korral toimuvad sportlikud ja
lõbusad tegevused Mängude
Majas. Sama nädala 16. veebruaril veedame mõnusalt
aega sõpradega, sest toimub
Sõbrapäeva kohvikuõhtu, kus
saab oma silmaringi avardada
huvitavate jututeemade kuulamisel ja kaasarääkimisel. Üks
aasta suursündmusi leiab Koosa
rahvamajas aset 10. märtsil kui
toimub naistepäeva RetroDisko.

Saori loovkudumine.
Üles astub Koosa omaenda
külateater kahe põneva tükiga
ja õhtut jätkab VDJ Tiit Trax
videodiskoga. Lisaks soe üleskutse käsitööhuvilistele, tulge
Koosa rahvamajja kirivööd

FOTO Eva-Kristi Hein

kuduma! Huvi korral võta
ühendust 5886 8266.
EVA-KRISTI HEIN
Kultuuri- ja noorsootöö
korraldaja
MTÜ Koosa Noorteklubi

10. detsembril toimus Pala
kultuurimajas PVN-I järjekordne jõulumaa. Jõulumaa pakkus
suurtele ja väikestele külalistele
erinevaid tegevusi. Osavõtjaid
oli umbes 80. Kõige populaarsemaks kujunes lastevanemate
seas jõulupärgade valmistamine,
vahepeal käidi isegi materjali
juurde toomas. Lastele pakkus
enim rõõmu Tamme Ratsutalu
poni, kes kõigile soovijatele
vankrisõitu tegi ja ratsutalu
miniloomaaed, kuhu kuulusid
haned, kanad, pardid, minikits,
merisead ja jänesed. Loomi sai
sülle võtta ja sööta. Laste lemmik oli veel piparkoogi töötuba,

FOTO Katrin Puusepp

laanekurus”, mis oli ühe Soome
jõulumuinasjutu instseneering.
Etendusse olid põimitud meie
laste rahvatantsud ja laulud.
Laste esinemist julgestasid tegelastest päkapikkude pere,
metsatroll, haldjad ja jänesepoiss
ning lõpuks ka Jõuluvana.

Jõuluaeg on küll möödas,
kuid jõulumeeleolu jääb veel
tükiks ajaks hinge soojendama.
Lasteaed elab uuel aastal oma
tööde ja tegemistega hoogsalt
edasi. Valmistume näidendite
päevaks ning võtame osa kodukandi tantsupeost.

mise Klubi. Kokkusaamised hakkavad toimuma Alatskivi Noortekeskuses iga kuu viimasel reedel.
Esimese kokkusaamise teemaks
on Arvo Pärt. Heliloojast räägib
ja muusikat laseb muusikapedagoog Kalle Loona. Kohtumise
algus kell 18.00. Kõigil osalejatel
palume ennast eelnevalt registreerida alatskivinoortekeskus@
gmail.com või kohapeal. Üritus
on teostatud riiklikust huvihariduse ja -tegevuse täiendavast
toetusest ja on kõigile tasuta.
Uus aasta tõi kaasa ka mõningad muudatused tunniplaanides.
Infot muutuste ja sündmuste
kohta vaata veebist www.alatskivikunstidekool.ee.
MIKK KIRIKAL
Alatskivi Kunstide Kooli direktor

Koosa lasteaia lepatriinude rühma lapsed programmis “Kas
FOTO Margit Kilter
oled jõuluks valmis” detsembris 2017.

Pala Noortekeskuse Jõulumaa

Lisaks kutsume märtsis endale
vanavanemaid külla, käime
ekskursioonidel, matkadel, muuseumides, spordipäevadel ning
õpime emadepäevaks midagi
ilusat.
TIINA KARU
Pala lasteaia õppealajuhataja

Alatskivi Kunstide Koolis toimub
2017. aasta lõppes kooli jaoks
mõnusas ja positiivses meeleolus. Jõulud võeti vastu ning
aasta saadeti ära Alatskivi Lossis
traditsioonilise jõulukontserdiga.
Aitäh kõigile lastele, lastevanematele, õpetajatele ja abilistele,
kes andsid korraldusse omapoolse panuse. Eriline tänu lapsevanemale Kaupo Kruusaaugule,
kes enda ülesastumisega tuletas
ka lapsevanematele meelde,
kui oluline ja tore on aeg-ajalt
tegeleda mõne kunstiga. Samal
õhtul avati lossis kunstiosakonna
näitus “Sügis. Ja äkki on jõulud”,
mis nüüdseks on kolinud Alatskivi Hooldekodusse ja on kõigile
huvilistele vaatamiseks väljas.
Alates 26. jaanuarist alustab
enda tegevust Muusika Kuula-

MARI NIITRA
Liivi Muuseumi juhataja

Sündmused
kultuuririndel

Jõuluaeg Pala lasteaias
Jõulud on kujunenud lasteaias
läbi aastate üheks toimekamaks
ja tempokamaks kuuks. Lapsed
on saanud külastada Haldjamaad ja meie raamatukogu,
käia teatris, laulda, tantsida,
meisterdada, kaunistada piparkooke, kuulata jõululgusid ning
laule, muuta oma rühm jõululiseks ja oodata lasteaia isiklikku
päkapikku.
Kulminatsiooniks jõulude eel
kujunes kauaoodatud jõulupidu.
Hoiurühma jõulutrall oli 21.
detsembri hommikul koos päkapikkude ja muidugi jõuluvanaga
lasteaias. 1-3aastased mudilased
laulsid ja tantsisid julgelt vanematele ning Jõuluvanale.
Suuremate rühmade jõulupidu
peeti traditsiooniliselt kultuurimajas. Lasteaednikud on juba
mitmed aastat haaranud oma
tiiva alla ka koduste laste jõulupeo korraldamise ning kogu
Pala kandi lapsed olid oodatud
ühisele peole. Sel aastal mängis
lasteaiapere etendust “Jõuluõhtu

kõigist valla koolidest ja lasteaedadest, samuti peresid. Pakume
mitmesuguseid kirjanduse, rahvakultuuri ja kodukohaga seotud
haridusprogramme kõikidele
kooliastmetele. Lasteaialastele
sobivad hästi näiteks rahvakalendriga seotud programmid.
Soovi korral saab muuseumis
tähistada tähtpäevi, viia läbi
seminare ja õpitubasid. Täpsem
info meie kodulehel www.muusa.ee, e-posti teel info@muusa.
ee või telefoni teel 514 4851.
Otsi meid üles ka Facebookis!

Kitarrieriala õpilased ja õpetaja. Vasakult paremale Ranel
Pärn, Kätriin Niinemägi, Martin Nikitkin, Mairold Nikitkin
ja õpetaja Peeter Prints.

põhus oli ka tore lustida. 4H
oli heategevuslik kohvik ning
õnneloos. Tagasiside on olnud
positiivne ning oodatakse juba
järgmist Jõulumaad. Üritust rahastasti Rahandusministeerium
Kohaliku Omaalgatuse Programmi vahenditest.
MONIKA KAASIK
Pala Kooli huvijuht ja
Pala noortejuht
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Üksmeelel ühise keeleni ...

N, 22. veebruaril kell 13
Alatskivi Keskkooli saalis
TASUTA!

Olete oodatud Alatskivi lossi
Olen kindel, et Alatskivi loss
ei vaja uuele Peipsiääre valla
rahvale tutvustamist. Kui ajaloolistel aegadel väljendas loss
oma suursugususega midagi kauget ja kättesaamatut, siis
nüüd on lossi uksed peaaegu, et
igapäevaselt kõigile huvilistele
avatud. Endine Alatskivi vald on
erinevate rahastamisprojektide
toel lossi investeerides loonud
suure eelduse turismiettevõtluse
e l a v d a m i s e k s Pe i p s i v e e r e s .
Kuid kindlasti ei ole mõeldud,
et muinasjutuline hoone on
korda tehtud ainult külalistele
näitamiseks. Aastaid tagasi on
olnud lossi restaureerimine Alatskivi vallarahva otsus ning peale
selle avamist on see olnud koht
paljude pidulike sündmuste tähistamiseks. Samuti on vald pidanud
oluliseks, et oma inimestel oleksid
võrreldes külalistega eelised lossis
enda tähtpäevade tähistamisel ja
on kehtestanud valla elanikele
ruumide rentimisel soodustused.
Täna on hea meel teatada, et
sarnased soodustused kehtivad
nüüd kõigile ühinenud Peipsiääre
valla elanikele.
Alatskivi lossi jaoks on kõige
kiiremad päevad suvel, mil lossi
külastavad tuhanded inimesed.

Aasta alguses on lossis külastajate
poolest rahulikum ja nii saab teha
praegu tulevikuplaane ning osutada personaalset tähelepanu kõigile
külalistele. Näiteks ühiselt lossi
restoraniga pakume külalistele
võimalust osaleda õhtusöögil, mis
on ajarännak 130 aasta tagusesse
aega kui mõisas elas üksmeelne
Nolckenite pere.
Üritusel olijad leiavad end maailmast, kus puudus elekter, nutiseadmed, kuid kus see eest olid
ühised õhtusöögid ja raamatute
ettelugemised. Õhtu jooksul liigutakse läbi lossi hämarate ruumide,
jutustades lugusid möödunud
aegadest ja kummituslikest legendidest. Teekonnal pakutakse
neljakäiguline ajastuhõnguline
õhtusöök ja kogetakse XIX sajandi
lõpu meelelahutuslike tegevusi.
Sellised õhtused üritused võiksid
suurepäraselt sobida sünnipäevade tähistamiseks või lihtsalt oma
sõpruskonnaga mõnusalt ühise aja
veetmiseks.
Olete kõik väga oodatud lossi
külastama või lossis oma olulisi
tähtpäevi tähistama!
Heade soovide ja tervitustega
lossist,
EVE SILD
SA Alatskivi Loss juhataja

FOTO Kadri Otsiver

Kes, kus, kuidas, kellega, mida
ja millal teeb või hakkab tegema?
Kui on küsijaid ja küsimusi, siis
on ka vastajaid. Küsija suu peale
ei lööda. Sellest võikski alguse
saada MEIE koostöö.
Kes me oleme ja kellega teeme
koostööd? Haridus- ja kultuuriosakonda kuuluvad haridus-,
noorsootöö-, kultuuri- ja spordielu, mis saavad tõhusalt toimida
ja üksteist täiendada vaid siis,
kui tegutsevad ühise eesmärgi
nimel üheskoos.
Haridus- ja kultuuriosakonna
eestvedajaks on Pille Lille, kes
tutvustab end järgnevalt:
“Olen pärit mitmekultuurilisest perest, kus kõrvuti toimisid
ideaalselt eesti ja slaavi kultuur. Jätkan seda traditsiooni
ka oma peres, võimaldades
meie pere lastel rikastuda läbi
mitme kultuuri tundmaõppimise
teadvustamaks oma identiteeti
ja väärtustamaks kultuurilist
mitmekesisust. Haridusvaldkond
inspireerib mind iga päev tegutsema, lahendusi otsima, ideid
genereerima ja tehtu üle uhkust
tundma. Haridusvaldkonnaga
tegelen teadlikult päris noorest
peast, kus lasteaia õpetajad
(tol ajal kasvatajad) rakendasid
minu aktiivsust ja soovi rühmakaaslastega tegeleda n.-ö
õpetajaabi rollis. Õpetaja eriala
valik oli juhuslik, kuid sai minu
elu loteriipiletiks, südamelähedaseks ning muutus lahutamatuks osaks minu igapäevaelus ja
on seda tänase päevani. Oman
rikastavaid kogemusi töötades
mitmekultuurilistes koolides
õpetajana, tulevasi õpetajaid ettevalmistades ülikooli õppejõuna
ning toetades tegevõpetajaid ja
haridusasutuste juhte haridusvaldkonna töönõustajana.”
Pille Lille sõnul on tänapäeva
suurimaks väljakutseks hariduse-, noorsootöö-, kultuuri- ja
spordi valdkondade eestvedajatest ühtse koostööle suunatud
meeskonna loomine ning nende
tegevusvaldkonda kuuluvate tegevuste lõimimine ehk üksteise
täiendamine.
Esimestel tööpäevadel külastas Pille valla koole, tutvus
asutuste juhtidega ja hetkeolukorraga ning tuleviku vaadetega, kuulas ära murekohad.

PILLE LILLE
haridus- ja noorsootööspetsialist,
osakonnajuhataja
Külastuspäevad kujunesid väga
sisukaks ning andsid mõtlemisainet. Visiitide kokkuvõtteks tõi
Pille välja, et koolidel on ühine
vajadus tugispetsialistide järele
ning antud teema raames õpetajate järjepideva toetamise ja
enesetäiendamise järele. Kui seni
oli keeruline leida enda asutusse
väikese koormusega tugispetsialiste, siis nüüd pakutakse lahenduseks, et spetsialistid jagatakse
mitme asutuse vahel. Arvestades
koolide vahemaid, need on 10.15. minuti kaugusel, on selline
tööjaotus on täiesti mõeldav.
Praegu on vallas reaalselt töökorras sotsiaalosakond, mis on
koolidele ja lasteaedadele abiks
keerulisematele küsimustele
lahenduste otsimiseks.
Mitmel koolil on päevakorras
arengukava teema, kus saab
teha tulevikuplaane, kaardistada
prioriteedid ning vaadelda sügavamalt asutuse omapära, mis
oleks aktuaalne ka 5-10 aasta
pärast. Kui haldusreformi kiirete
sündmuste keskmes oli igal pool
kuulda hirmuäratavat koolide
sulgemise juttu, siis siinkohal
on valla poolt kindel sõnum, et
kõik koolid ja lasteaiad säilivad.
Pigem on ootus, et koolid näevad pikemaajalist perspektiivi,
omavad visiooni ja määratlevad
enda tuleviku, kaardistades
enda panust noorte ettevalmistamiseks päriseluks, erinevate
põlvkondade ja -kultuuride koos-

Sibulatee saunafEST tuleb taas
10. veebruaril toimub teist korda meeleolukas saunaorienteerumine
Sibulatee SaunafEST. Üritus on välja kasvanud Varnja SaunafEST-ist,
mille algatas Varnja külas toimetava kohaliku puhkemaja, Mesi tare
kodumaja, pererahvas 2016 suvel.
Seekordne Sibulatee SaunafEST on saunaõhtute sarja seitsmes üritus ja laienemine toimus kohalike elanike initsiatiivil, et anda samuti
oma panust piirkonna elu arendamisse, kuid elavad väljaspool Varnja
alevikku. Nii sündiski mõte Sibulatee SaunafEST-ist.
Üritusel osaleb kümmekond erinevat sauna Varnjast, Vanaussaialt,
Koosalt, Alatskivilt ja Nina külast. Saunad kütavad soojaks nii
kohalikud inimesed oma kodudes kui piirkonna ettevõtjad, sh Nina
puhkemaja ning külalistemaja Nina kordon. Samuti, nagu varasematel
kordadel, on kutsutud osalema mitmed erinevad mobiilsed saunad ja
seegi kord löövad kaasa MobiSpa maailmas ainulaadne täispuhutav
saun ning RatastelSpa kümblustünn. Oma panuse annab ka Koosa
külasaun, kes avab ürituse raames kõigile soovijaile oma uksed ja on
sel päeval külastamiseks tasuta.
Sibulatee SaunafEST-il tuleb etteantud aja jooksul, s.o kl 12-19
kaardi abil orienteeruda ja üles otsida saunad, täita saunade pererahva
antud ülesandeid ja koguda templeid. Orienteerumine algab ja
lõppeb Varnjas. Talvisele ettevõtmisele lisavad särtsu saunapererahva
ülesanded ning kuumalt saunalavalt otse lumme või jääauku
pagemine. Kõiki osalejaid, kes läbivad kõik saunad, premeeritakse
saunamedaliga ning nende vahel loositakse välja erinevaid auhindu.
Alatskivil on ürituse raames avatud Õlleakadeemia saunad, mida
saavad külastada ka need inimesed, kes saunaorienteerumisest osa
ei võta. Soovitus on võtta kaasa sularaha, sest talipuhvetites kaardiga
maksta ei saa.
Lisainfo:
https://www.facebook.com/events/143567539641208/
või info@mesitare.ee, tel +3725181125

toimimiseks ja arenguks.
Siinkohal soovib haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja ära
mainida, et Anna Haava nim.
Pala lasteaed-põhikool alustas
käesoleval õppeaastal kogukonna kaasamist vanemate mõttetalgute käivitamisel. Eesmärgiks on
kaasata vanemaid kooli arendustegevusse diskussiooniformaadis, kus igaühel on sõnaõigus
ning algatusi ja probleemide
lahendusi arutatakse üheskoos.
Esimesel kohtumisel lepiti kokku, et kohtutakse kord trimestris.
Käivitamisel kaardistati vanemate äranägemise järgi kooli
tugevused ja arenguvajadused.
Kooli direktor tutvustas omalt
poolt vanemate mõtteid õpetajatele. Koostöös vanematega
ja õpetajatega tehtud töö alusel määratleti arengut vajavad
valdkonnad. Teisel kohtumisel
genereeritakse ideid vanemate
reaalsest kaasamisest õppetegevustesse. Üleskutse kõigile haridusasutustele leida see
miski, mis kutsuks vanemaid
kooli arendustegevuses kaasa
rääkima.
Samuti tõi Pille esile Vara Põhikooli, kus ühes hoones toimivad õppeprotsess ja kogukonna
igapäevaelu mitmekesistamine.
Kooli uksed on avatud hilisõhtuni kõigile, kes soovivad tegeleda
spordiga või korraldada temaatilisi kohtumisi.
Kallaste Lastead-Põhikool
korraldab iga-aastaselt traditsioonilist Peipsi järve nädalat.
Uksed on avatud kõigile, kes soovivad rikastada enda teadmisei
Peipsi järve loodusest, ajaloost
ja kultuurist.
Pille sõnul saab koolide visiitide kokkuvõtteks öelda, et koolid
on koostöövalmis ning soovivad
panustada selle toimimisse oma
energiat.
Haridusministeeriumil on
ootus, et muutunud õpikäsitus
leiab senisest enam intensiivsemat rakendamist ka väiksemates külakoolides. Viimane
tähendab aga seda, et vanaviisi
enam jätkata ei saa. Tuleb jätta
“Piibel – õpik ja -töövihik” laua
sahtlisse või viia muuseumi, mis
tutvustab vana kooliaega. Tuleb
taasavastada endas loovus ning

hankida inspiratsiooni õpetaja
tööst. Elu saab õppida vaid
elukeskmes olles. Minge klassist
ja koolist välja, leidke rohkem
koostööpartnereid, kes pakuvad
ise mitmekesiseid tegevusi, mis
on omakorda tihedalt seotud
reaaleluga! Uutmoodi on vaid
see, et konkureerimise ja üksteisest paremaks olemise asemel
tuleb päevavalgele koostöövalmidus, oma kogemuste jagamine
ja koosõppimine.
Siit tuleb teine ülevallaline
haridusasutuste teema, millega
tegeleme senisest aktiivsemalt.
Koostöö päris mitmel tasandil,
alustades asutusesiseselt õpetajate omavahelisest koostööst,
koolidevahelise, koolide- ja lasteaedadevahelise ning erinevate
valdkondadevahelise koostööni.
Kui me omavahel koostööd ei
tee, siis ei saa eeldada, et see
oskus kujuneb noortes iseenesest. Kas me soovime kasvatada
kuulekaid ja käskutäitvaid noori
või mõtlevaid isiksusi, kes suudavad otsustada ja vastutust võtta.
Tuleviku mõttes tähendab see, et
me saame tihedamini kokku ühe
laua taga, kus tutvume igaühe
eripäraga, jagame oma kogemusi, otsime lahendusi kerkinud
küsimustele, püüame üheskoos
kaardistada tegevusprioriteedid ja jagame oma panust. Nii
säästame energiat ja väldime
kattumist, õpime ühes ruumis
koos elama ja rikastavat mitmekesisust väärtustama.
Haridus- ja kultuuriosakonnas
on lähitulevikus kavas haridusjuhtide, noorsootöö-, kultuuri- ja
spordi esindajate kokkusaamine,
kus pannakse pead kokku ja
mõeldakse, milline koostöö saab
toimuda nii haridusasutuste
endi vahel kui ka kõigi noorte
ja kogukonna arengut toetavate
valdkondade vahel tervikuna.
Antud kohtumisse kaasatakse
haridusasutuse juhte, huvijuhte,
noortekeskuste esindajaid, kultuurielu ja spordielu tegevuste
eestvedajaid.
Siinkohal lõpetuseks ja uuendusmeelsuse ning koostöö alguseks on kohane öelda: “Kes
püüab kõigest väest, saab üle
igast mäest”.
PEIPSIÄÄRE TEATAJA
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Koosal toimus jalgpalli
siseturniir
Koosa noored alustasid oma
aastat jalgpalli siseturniiriga, mis
leidis aset 4. jaanuaril Mängude
Majas. Turniiri läbiviimine sai
teoks tänu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse MTÜ poolt
läbiviidud Nopi Üles – lõimumise
eri projektikonkurssi, kus osalesid
ka Koosa noored oma projektiga
“Koosa jalgpall”. Üheks projekti
eesmärgiks oli ühise huvi alusel
siduda piirkonna eesti ja vene
keelt kõnelevaid noori. Projekti
käigus soetasid noored endale
jalgpalliväravad ja muu tarviliku
jalgpalli mängimiseks ning üks osa
projektist oli turniiri korraldamine.
Ettevalmistused turniiriks sujusid edukalt ning võistluspäevaks
oli ennast registreerinud neli
võistkonda: Koosa noored harrastajad; FC Peipsi United I ja II ning
Vara juuniorid. Pärast pinevaid
võistlushetki tuli võitjaks FC Peipsi
United I, teise koha omanikuks

said Koosa noored harrastajad ja
kolmas koht kuulus Vara juunioritele. Kõikidele osavõtjatele oli
välja pandud magus šokolaad ja
esikolmikule medalid, lisaks sai
võitja auhinnaks jalgpalli. Kokku
osales turniiril nii mängijate kui
ka pealtvaatajatena ligikaudu 55
inimest. Päev lõppes imemaitsva
seljanka söömisega, mille valmistas noortejuht Silly koos aktiivsete
noortega. Koosa noortena soovime
edaspidigi korraldada sama meeldejäävaid päevi!
Täname sportliku päeva eest
kõiki osalejaid ja projektis kaasalööjaid! Erilised tänud lähevad
MTÜ Koosa Noorteklubi töötajatele, kes aitasid meil projekti kirjutada ja ellu viia, samuti täname
koostöö eest Katrin Reimandi
SA Vara Spordist ja kohtunikku
Meelis Tättet.
INGAR HALLIK
Koosa Noortekeskuse noor

eipsiääreTeataja
Muusikalis osalemine pakkus
väljakutseid ja kogemusi

Alatskivi keskkooli näitering
tõi Peipsi lääneranniku noorteprojekti raames läinud aasta
detsembris lavale Kaari Sillamaa muusikalise muinasjutu
“Inetu pardipoeg”.
Etenduses lõid kaasa ka kooli
mudilaskoor, lastekoor ning
poisteansambel. Ligi 90 osalejat andsid rohkearvulisele
publikule kolm etendust. Projekti õnnestumisele aitasid kaasa helitehnikud, valgustajad,
etenduse juhid, dekoraatorid,
rekvisiitorid, kujundajad ja

lavameistrid.
Eriline tänu Alatskivi Kunstide Kooli lauluõpetaja Made Ritsingule ning Alatskivi keskkooli
muusikaõpetaja Eve Koortile,
kes õpetasid laulud selgeks
solistidele, ansamblitele ja
kooridele.
Õnnestunud ettevõtmine
kinnitas, et ühisel jõul saab ellu
viia põnevaid väljakutseid ning
kogemusi pakkuvaid projekte.
Eelnevalt toimusid helitehnika ja valgustehnika koolitused,
kus õpiti helindama lauljaid,

seadistama ja kasutama põsemikrofone ning uut valguspulti
ja prožektoreid.
Etenduses osalemine lisas
näitemänguhuvilistele indu
ning jaanuaris alustas uute
etenduste ettevalmistamisega
mitu näitetruppi.
Muusikali tegevusi rahastati
haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava ESF
kaasrahastatud programmi
“Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmi-

duse parandamine” kirjeldatud
tegevuste raames.
REET KRUUP
lavastaja
Peipsi lääneranniku noorteprojekti eestvedaja
Alatskivi piirkonnas

Jalgpalliturniir.

Pala koolikroonika
Detsembrikuu möödus koolis
jõuluootuses. Iga nädal tähistasime advente jõuluhommikutega – õues süütasime kuusel
küünlad, laulsime jõululaule,
hämaras saalis kuulasime õpi-

laste esitatud jõululuulet ja
muinasjutte. Traditsiooniline
jõulupidu toimus 21. detsembril,
selle aasta etenduse teemaks
oli “Ajarännak”. Laval sai näha
näidendeid minevikust ja tule-

vikust, kuulata jõululaule ning
luulekavasid, vaadata erinevaid
rütmika ja tantsunumbreid ning
teisi põnevaid etteasteid. Et aga
jõuluvanalt kingikott lunastada,
tegi iga klass ning õpetajate

kollektiiv jõulueelsel ajal ühe
heategevusaktsiooni.
MONIKA KAASIK
Pala Kooli huvijuht ja
Pala noortejuht
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Mari-Andra Rätsepp ja Randel Kivirand.

Spordiklubi Juku indiaca seenioritele Eesti
meistrivõistlustelt 4. koht
Pärast mõningast jõulu ja
uue aasta pausi, toimusid 13.
jaanuaril Tormas 2018 aasta
Eesti meistrivõistlused indiacas
seenioritele.
Spordiklubi Juku osales seeniorite meistrivõistlustel segavõistkonna arvestuses.
Kokku osales antud võistlusklassis viis segavõistkonda.
Spordiklubi Juku segavõistkond mängis meistrivõistlustel
neli mängu.
Antud mängudes saavutati
kaks võitu ja kaks kaotust ning

FOTO Eva-Kristi Hein

jäädi 4 punktiga meistrivõistlustelt napilt pronksmedalitest
ilma, tänu kehvemale punktide
vahele ning tuli leppida 4.
kohaga.
Spordiklubi Juku indiaca
seeniorite segavõistkonnas
2018 Eesti meistrivõistlustel
mängisid Tarmo Eres, Einar
Piir, Helja Laumest, Merje Vaher, Annika Aust, Kaido Männi
ja Viljar Kook.
PRIIT ALLIKIVI
sporditööspetsialist

KALAPÜÜK
SUUSATAMINE
TÕUKEKELK SÕUDEERGOMEETER
INDIACA
VIISSUUSAK
REESÕIT + VEDU RAHVASTEPALL
MALE
KABE
KORVPALLI VISKEVÕISTLUS
MÄLUMÄNG

TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
03.02.2018 kell 09.30 Discgolfi Lõuna-Eesti Talvekarikas 2018
Alatskivi/Koosa discgolfi rajad
04.02.2018 kell 15.00 Peipsiääre mälumänguturniiri I etapp
Koosa rahvamaja
17.02.2018 kell 10.00 Indiacavõistlus Sõbrakas 2018
Koosa spordimaja
17.02.2018 kell 11.00 22. Pala Noorte Suusamaraton
Pala
18.02.2018 kell 10.00 I Peipsiääre talimängud 2018
Pala
10.03.2018 kell 10.00 40. Peipsi talimängud 2018
Pala
17.03.2018 kell 11.00 Peipsiääre kabeturniir
Vara Kogukonnakeskuses
17.03.2018 kell 13.00 Peipsiääre võrkpalliturniir harrastajatele
Vara Kogukonnakeskuses
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2018 Indiaca seeniorite. EMV 4. koht.
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РАБОТА ВОЛОСТНОГО СОВЕТА

РАБОТА ВОЛОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Заседания волостного управления состоялись 15 декабря 2017 г., 5
и 12 января 2018 г.
• Удовлетворено три заявления о частичной компенсации транспортных
расходов в социальном порядке.
• Назначено единовременное пособие троим ходатайствующим, одно
заявление решено не удовлетворять.
• По трём заявлениям решено принять участие в оплате расходов по
социальному уходу.
• По двум заявлениям назначен социальный уход на дому.
• Решено компенсировать расходы на содержание в учреждении опеки
и оплату ученического интерната.
• Решено выплатить пособие для детей с тяжёлым и глубоким нарушением здоровья.
• Продлён договор аренды социальной жилплощади.
• Назначено пособие по случаю дня рождения пожилым людям.
• По двум заявлениям назначено социальное пособие.
• Одобрены отчеты 2016 и 2017 годов по использованию пособий
Программы редкого заселения.
• Продлён срок договора поддержки проекта, получившего финансирование из Программы редкого заселения 2016 г.
• Определён географический адрес кадастровой единицы. Определён
адрес здания и изменён адрес кадастровой единицы.
• Выдано три разрешения на использование зданий.
• Вынесено решение одобрить приватизацию газонных участков четырьмя квартирными товариществами в посёлке Алатскиви.
• Решено создать инвентаризационную комиссию Вараской волостной
управы, как государственного учреждения.
• Выдано разрешение на использование резервуара для сжиженного
газа (LPG), расположенного на участке вараского лесопильного завода в
деревне Вара, волость Пейпсияэре.
• Утверждены результаты государственной закупки «Заказ на услуги
по уходу за ИТ-системами и усовершенствование ИТ-систем волости
Пейпсияэре».
• Признана неудавшейся государственная закупка «Объединение инфосистем финансового учёта учреждений волости Пейпсияэре в единую
инфосистему».
• Согласовано проведение 14 июля 2018 г. XII Ярмарки антиквариата
Алатскиви на территории принадлежащих волости земельных участков.
• Рассмотрен проект протокола заседания волостного совета Пейпсияэре от 21 декабря 2017 г.
• Утверждены результаты «Автобусной закупки» для приобретения
нового рейсового автобуса.
• Выдано разрешение на строительство солнечных электростанций в
волости Пейпсияэре: на участке Лауда в деревне Пыдра и участке Тулевику в деревне Вара.
• Выдано разрешение на строительство теплицы на участке Теэлахкме
в деревне Сяэритса, волость Пейпсияэре.
• Удовлетворено заявление о временном освобождении от обязанности
присоединения к системе организованного вывоза отходов на срок до 30
апреля 2018 г.
• Выдано разрешение на эксплуатацию новых трубопроводов для
холодной воды и канализации, в городе Калласте на улицах Октообри,
Сыпрузе, 1 Мая, Рохелине, Раху, Оя, Айа, Стаадиони.
• Определены географические адреса и целевое назначение кадастровых единиц волости Пейпсияэре, образованных в результате раздела
кадастровых единиц в деревнях Саваствере и Вара.
• Выданы условия проектировки для проекта постройки бани, жилого дома и пристройки на участке Ранна теэ 9 в деревне Нина, волость
Пейпсияэре.
• Выданы условия проектировки для проекта постройки бани и жилого
дома на участке Рохелине 13 в поселке Колкья, волость Пейпсияэре.
• Выданы условия проектировки для составления строительного проекта
постройки вспомогательного здания на участке по адресу Туру 22, Калласте.
• Волостное управление Пейпсияэре распорядилось назначить членами
совета целевого учреждения «Вара Cпорт», Кайсу Эденберг, Мадиса Ави,
Тармо Лейни, Рейго Пыдерсалу, Вяйно Кивирюэта, Прийта Алликиви и
Аллана Тсакухина. Срок полномочий новых членов совета – четыре года.
• Дано согласие на оформление ходатайства о предоставлении АО
«Эмайые Веэвярк» бессрочного специального разрешения на использование воды для организации снабжения питьевой водой клиентов из посёлка
Алатскиви, а также для отвода сточных вод и их очищения.
• Выдано разрешение на строительство дачи на участке Пеэтри в деревне
Нина, волость Пейпсияэре.
• Утверждён список должностей чиновников, имеющих право вести
внесудебное производство о проступке от имени волостного управления
Пейпсияэре.
ПЕЭТЕР КИУРУ вице-старейшина волости
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21 декабря 2017 г. состоялось заседание волостного совета Пейпсияэре в Алатскивиской средней школе им. Юхана Лийва.
По предложению волостного старейшины совет принял решение о
выплате премии сокращённым в результате административной реформы
служащим объединившихся местных самоуправлений. Было поддержано
предложение комиссии по бюджету, согласно которому служащим, отработавшим более одного года, будет выплачена премия в размере 1000
евро, а для тех, кто отработал более 10 лет — в размере 2000 евро. Вторым
пунктом повестки дня стало обсуждение выплаты служащим годовой премии. По предложению комиссии по бюджету совет решил выплатить всем
служащим премию в размере 200 евро (включая сокращённых служащих).
Комиссия по бюджету представила совету проект для утверждения
дополнительных бюджетов объединившихся местных самоуправлений.
Представленные совету дополнительные бюджеты были очень разными
по форме и содержанию, поскольку были составлены разными бухгалтерами. С 1 января 2018 года начнёт работу новая волостная структура, и
данная проблема будет решена. Совет утвердил дополнительные бюджеты.
По предложению волостного старейшины были внесены незначительные изменения в работу служащих новой волости: увеличена должностная занятость социального работника в Пала. Также уточнили область
ответственности вице-старейшины волости в отношении координации
работы разных отделов.
Вице-старейшина волости Пейпсияэре Вяйно Кивирюэт представил
предложение комиссии по спорту и культуре о назначении четырёх членов
волостного совета в качестве членов совета целевого учреждения «Вара
Спорт». Волостным советом были одобрены кандидатуры Кайсы Эденберг,
Мадиса Ави, Тармо Лейни и Рейго Пыдерсалу. В рамках обсуждения данного пункта повестки дня были озвучены различные мнения относительно
управления спортом в будущем: будут ли учреждения и клубы продолжать
действовать как независимые и самостоятельные организации или было
бы разумно создать объединяющую и координирующую их деятельность
зонтичную организацию? Решение этого вопроса поручено комиссии по
спорту и культуре.
Длительная и эмоциональная дискуссия состоялось при обсуждении
пункта повестки дня, когда решалось, дать ли волостному управлению
полномочия проводить государственные конкурсы, связанные с реконструкцией школы Алатскиви. Комитет по образованию поднял вопрос
— если число учеников возрастёт, то будет ли возможно разместить в
имеющихся помещениях параллельные классы. Члены волостного со-
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О конкурсе символики волости
Пейпсияэре

15 января завершился конкурс символики волости Пейпсияэре. Всего
на конкурс было представлено 28 работ. Первое заседание оценочной
комиссии состоялось 17 января. В соответствии с набранными баллами
было отобрано 11 работ, в отношении которых будет запрошено экспертное мнение государственной канцелярии о соответствии требованиям
геральдики. После получения экспертного мнения три работы, набравшие наибольшее количество пунктов, будут выставлены на народное
голосование для определения победителя.
В голосовании могут принять участие зарегистрированные в регистре
народонаселения жители волости Пейпсияэре в возрасте от 16 лет.
Электронное голосование пройдёт с 8.00 5 февраля до 15.00 11
февраля.
Проголосовать можно также в центрах обслуживания Вара, Кооза,
Колкья, Пала и Калласте или в волостной управе Пейпсияэре в Алатскиви 9 февраля с 10.00 до 16.00 и 11 февраля с 12.00 до 15.00. Для
участия в голосовании необходимо иметь при себе удостоверяющий
личность документ.
Работа, набравшая по результатам народного голосования наибольшее число голосов, будет утверждена волостной управой Пейпсияэре
в качестве официальной волостной символики. По предложению
оценочной комиссии авторы трёх работ, набравших наибольшее количество пунктов, будут награждены денежной премией. Призовой
фонд составляет 3 000 евро.
ПЕЭТЕР КИУРУ вице-старейшина волости
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вета отметили, что Министерство образования и науки провело анализ,
который прогнозирует не увеличение, а неуклонное сокращение числа
учеников. Выражались сомнения в целесообразности перестройки. Но
поскольку в школе больше не будет гимназических классов, то было целесообразно подать заявку на обновление помещений основной школы
с помощью средств ЕС, в том числе на модернизацию помещений и их
расположения, а также на замену устаревших технических сетей и др. Всё
это в будущем станет конкурентным преимуществом школы Алатскиви.
Одним из условий финансирования со стороны ЕС является выполнение
требований к площадям, из-за чего изменится размер и расположение
классов. В современных помещениях третьего этажа школы разместится школа искусств Алатскиви. В данной ситуации отказ от финансовой
поддержки был бы необоснованным упущением, поскольку другой такой
возможности, скорее всего, не будет. Общая стоимость проекта равна 1
552 008 евро, от волости требуется самофинансирование в размере 232
801 евро, к которому прибавится сумма, необходимая для перестройки
третьего этажа для школы искусств. В обсуждении этого вопроса участвовал представитель от AKAS Юло Муст, который пытался увещевать
сторонников закрытия гимназии. Однако принятое в прошлом решение
посчитали обоснованным в связи с резким снижением числа учащихся.
Совет решил предоставить волостному управлению полномочия на
проведение государственных закупок.
По предложению председателя ревизионной комиссии совет избрал
членами данной комиссии Грете-Стину Хааристо и Янно Томсона.
По предложению комиссии по социальным вопросам установили размеры предела постоянных расходов на жилое помещение, учитываемые
при утверждении прожиточного пособия.
Волостной совет утвердил предложение об инициировании детальной
планировки по адресу ул. Пяйкси-теэ 2c в посёлке Алатскиви и связанные
с этим исходные положения.
Волостной совет дал полномочия волостному управлению для заключения нотариального акта об установлении обременения кадастровой единицы Пераметса-теэ личным правом пользования в пользу OÜ Elektrilevi.
Планируется прокладка подземного кабеля.
На следующее заседание были отложены следующие вопросы: рассмотрение программы развития школы искусств Алатскиви, назначение
представителей в попечительские советы учебных заведений.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ
Председатель волостного совета Пейпсияэре

От взаимопонимания к единогласию ...
Кто, где, как, с кем, что и когда
делает или будет делать? Если есть
люди, задающие вопросы, то всегда найдутся отвечающие на эти
вопросы. С этого и стоит начать
НАШЕ сотрудничество.
Кто мы и с кем сотрудничаем?
В отдел образования и культуры
входят следующие сферы: образование, молодежная деятельность,
культура и спорт. Они могут эффективно работать только в том
случае, если у них есть единые цели,
которые достигаются совместно.
Во главе отдела образования и
культуры стоит Пилле Лилле. Она
говорит о себе следующее:
«Родом я из многокультурной
семьи, в которой прекрасно сочетались эстонская и славянская
культура. Продолжаю данную традицию и в своей семье, тем самым
предоставляя возможность своим
детям обогатиться познанием
разных культур и давая им возможность осознать свой идентитет
и ценить многогранность. Область
образования инспирирует меня на
активную деятельность, на поиски
решений проблем (предпочитаю
называть проблемы вызовами), на
генерирование идей и на чувство
радости и гордости от выполненного. Осознанно занимаюсь сферой
образования с малых лет, когда
учителя детского сада использовали меня в роли помощника учителя,
как активиста, желающего руководить развивающей деятельностью.
Выбор своей профессии «учитель»
был для меня совершенно случайным, но оказался лотерейным
билетом и стал мне так близок,
что превратился в неотъемлемую
часть моей повседневной жизни и
является этим по сей день. У меня
очень богатый опыт работы учителем в многокультурной школе,
преподавателем будущих учителей
в университете и консультантом в
сфере образования.»
По словам Пилле Лилле на сегодняшний день самыми главными
целями образования, молодёжной
работы, культуры и спорта является создание единой команды, которая помогает друг другу, сотрудничает и интегрирует деятельность
своих сфер.

В первые рабочие дни Пилле
посетила все школы волости. Целью визитов было познакомиться
с каждым руководителем школы,
нынешней ситуацией, обговорить
планы на будущее и выслушать
беспокоящие темы. Дни были
очень насыщенными и дали много
информации для раздумий. По
описанию общей картины визитов, Пилле вынесла, что основная
нужда школ является в нехватке
специалистов (логопедов, спец
педагогов, психологов), а так же в
постоянной поддержке учителей
в саморазвитии на тему работы с
детьми с специальными потребностями. Если до сих пор было
сложно найти в свою команду
специалиста с маленькой нагрузкой, то сейчас руководители школ
видят возможность предложить
специалисту работу на несколько
заведений. Учитывая, что школы
находятся на довольно близком
расстоянии друг от друга, эта
идея воспроизводима. На данный
момент в волости работает социальная сфера в поддержку школам
и детским садам для решения
сложных вопросов, касающихся
социальной темы.
На сегодняшний день несколько
школ занимаются написанием или
подготовкой к написанию плана
развития школ и детских садов.
У них есть реальная возможность
планировать будущее, рассмотреть
приоритеты, найти свой идентитет,
который будет актуален и через
5-10 лет. Если во время территориальной реформы отовсюду было
слышно о закрытии школ, то здесь
от волости принято конкретное
решение, что все школы и детские
сады останутся. Более того, волость
ожидает в перспективе от руководителей школ и детских садов
свой взгляд на будущее и вклад в
подготовку молодежи к реальной
жизни, а так же объединяя людей
разных поколений и культур.
В данном случае заведующая
отделом образования и культуры
желает отметить, что в Палаской
школе в этом учебном году задействовали родителей, где в формате
дискуссии у каждого было право
голоса. В школе совместно с роди-

телями обсуждаются проблемы,
возможности развития, поддерживаются проявления инициативы.
С родителями договорились, что
встречи будут происходить раз
в квартал. На первой встрече
обсуждались сильные стороны
и возможности развития школы.
Со своей стороны после первой
дискуссии директор школы Пала
обсуждала с учителями темы,
упомянутые родителями . Нельзя
сказать, что учителя сразу готовы
принять все предложения, но это
помогло расставить приоритеты
дальнейшего развития школы. На
второй встрече будут генерироваться идеи о реальных возможностях задействования родителей
в учебную деятельность. На сегодняшний день уже традиционно в
день, посвящённый семье, проводятся уроки от родителей.
Призываем все учебные учреждения найти то, что привлечёт
родителей к сотрудничеству и к
высказыванию своего мнения!
Так же Пилле отметила, что школа Вара очень хорошо сочетается
в использовании здания, как для
учебной, так и для общественной
деятельности. Школьные помещения в использовании до позднего
вечера и открыты всем желающим
разнообразить свою повседневную
жизнь спортом или тематическими
встречами.
Школа Калласте каждый год
традиционно проводит неделю
Чудского озера, в рамках которой
двери школы открыты всем, кто
желает обогатить свои познания в
истории, природе и культуре этого
региона.
По словам Пилле из бесед с
директорами вышло, что каждая
школа настроена на сотрудничество и готова сделать свой вклад.
У министерства свои ожидания
к школам и детским садам. В первую очередь более интенсивное
внедрение новшеств в учебном
процессе в маленьких поселковых
школах. Это говорит о том, что
по- старому продолжать не получится. Нужно будет оставить «библию-учебник-рабочую тетрадь» в
ящике стола или отнести в музей,
который рассказывает о давних

традициях школ. Нужно будет
заново открыть в себе творчество
и прочувствовать инспирацию
от учительской работы. Для этого стоит выйти из классов, из
школ, найти единомышленников,
которые разнообразят учебную
деятельность и приблизят детей к
реальной жизни! Новшество состоит в замене конкуренции и соперничества желанием совместно
работать, делиться своим опытом
и вместе учиться.
Отсюда выходит вторая обширная тема, которой отдел образования и культуры будет заниматься
интенсивно. Сотрудничество на
разных уровнях, начиная с учителей в своём учреждении, учреждений между собой до взаимодействия разных сфер. Если мы
не работаем вместе, то не можем
предполагать, что этот навык сам
собой перейдёт детям. Хотим ли
мы послушных детей, выполняющих задания или мыслящих
личностей, умеющих принимать
решения и нести за это ответственность. Исходя из этого в будущем
планируется чаще встречаться за
одним столом, где будет возможность ознакомиться с особенностями каждого, поделиться своим
опытом, искать вместе решения,
назначать приоритеты и разделять
свой вклад в деятельность. Таким
образом научимся жить вместе и
ценить обогащающую разносторонность и многогранность.
Со стороны отдела образования
и культуры в скором будущем
запланирована встреча представителей образования, молодёжи,
культуры и спорта, где вместе
продумаем, каким образом каждая
сфера может дополнять друг друга,
интегрируя свою деятельность.
В данную встречу включены директора школ и детских садов,
руководители по интересам, руководители молодёжных центров,
а так же руководители культурной
и спортивной деятельности.
Подытожить начало знакомства и взаимного сотрудничества
поможет пословица «Без труда не
выловишь и рыбку из пруда.»
ВЕСТНИК ПЕЙПСИЯЯРЕ
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Uuel aastal uue hooga …
Aasta esimene kuu on aeg, kus
kõik teevad kokkuvõtteid ning
annavad teada uue aasta plaanidest. Järgnevalt anname ka meie
väikese ülevaate Magasiait OÜ
tegevusest aastal 2018.
Möödunud aasta oli ärilises
mõistes raske, kuna ebasoodsate
ilmastikuolude tõttu oli Peipsi
ääres kaugema kandi rahvast
varasemate aastatega võrreldes
vähem ringi uudistamas. Loodame, et uuel aastal saab turistide
olema siin rohkem ning lisaks
proovime omalt poolt rohkem
tähelepanu ka kohaliku piirkonna elanikele suunata. Kindlasti
on huvitav näha ka seda, kuidas
valdade ühinemine inimeste
liikumist muudab.
Uuel aastal uue hooga... Soovime tegeleda rohkem ürituste
ja koolitustega, mis inimestele
praktilisi kogemusi annavad. Hea
näide on siinkohal eelmise aasta
novembris alanud ja jaanuaris
lõppenud koolitus “Värviline
elu”.
Projekt toimis koostöös Alatskivi Maanaiste Seltsiga ja suuresti tänu Tartu Maavalitsuse toele.
Selle eesmärk oli õpetada osalejatele, kuidas käepäraste vahenditega vanadele asjadele värske
ning huvitav välimus anda. Koolituse viis läbi Vintage Beauty

OÜ Kadri Vilen juhendamisel.
Lisaks saime tutvustada Alatskivi
Maanaiste Seltsi tegevust ning
tekitada osavõtjates huvi seltsiga
liituda. Koduperenaiste elu aitas
lihtsamaks teha Eve Aria, presenteerides Tupperware tooteid.
Tähistame vabariigi 100. sün-

nipäeva. Sellega seoses loome
FB-is rahvustemaatikat kajastavatest käsitöö toodetest albumi.
Eesmärgiks on kokku saada 100
toodet.
Kõikidele käsitööliste üleskutse! Rahvusteemalise käsitöö
reklaam ja müük “EESTI 100”

albumis. Oled oodatud oma
käsitööga!
1. veebruaril kell 15.30 avame Konstantin Maltsevi näituse
huvitavatest teostest Stimpank
stiilis. Samal ajal kutsub Anne
Toome kõiki huvilisi osalema ka
lugemisõhtul.
Märtsis avame taaskord Virve
Poomi fotonäituse, et koos looduse ilu nautida.
Juunis on oodata Anne Vasarit
koos oma kaunite kunstiteostega.
Seemnete ja istikute müügile
paneme sellel aastal suuremat
rõhku. Võimalus on ka oma
soovid varakult kirja panna, eriti
neil, kes soovivad midagi haruldast aeda soetada.
Tahaksime tänada Alatskivi
vallavalitsust eduka koostöö eest
ning siiralt loodame, et see sujub
ka uue vallavalitsusega.
Täname ka Alatskivi vallalehe toimetust, kelle eesotsas oli
Reet Kruup ning soovime uutele
toimetajatele jõudu ja jaksu
edaspidiseks.
Tänud ka kõigile külastajatele, koostööpartneritele ning
toetajatele! Suuresti tänu teile
suudame oma tegevusega jätkata
ka sel aastal.
OÜ MAGASIAIT

Peipsiääre vallas peeti Tartumaa
tervisedenduse koostöövõrgustiku
visiooniseminari
17.-18. jaanuaril toimus Peipsiääre vallas Kadrina mõisas
Tartumaa tervisedenduse koostöövõrgustiku visiooniseminar, kus
osalesid Tartumaa rahvatervise
võrgustiku esindajad.
Tervisedendus on rahvatervise
valdkond, mis tegeleb terviseriskide ennetamise ja vähendamisega
ning selles valdkonnas inimeste
teadlikkuse tõstmisega. Nende
tegevuste eesmärk on suurendada
inimeste võimekust omada enda
tervise üle kontrolli ning seeläbi
oma tervist tugevdada. Üks tervise edendamise põhilisi ideelisi
aluseid on muuta keskkond selliseks, et tervislikud valikud oleksid
inimestele lihtsalt kättesaadavad.
Riiklikke tervisedenduse tegevusi kujundab ja teostab eelkõige
sotsiaalministeerium ja Tervise
Arengu Instituut, kuid valdkondlikke tegevusi rakendatakse ka
regionaalsel, kohalikul ning or-

ganisatsiooni tasandil. Seega
on tervisedenduses oluline roll
linna- ja vallavalitsustel ning mitmetel seotud organisatsioonidel ja
mittetulundusühingutel.
Rahvatervise valdkonna koostööd Tartumaal on 10 aastat
juhtinud Tartu maavalitsuse tervisedenduse peaspetsialist Lea Saul,
kes pärast maavalitsuse kaotamist
tegutseb Tartumaa Omavalitsuste
Liidus rahvatervise ja turvalisuse
nõunikuna: “2019 rakendub uus
rahvatervise seadus, kus kohalikele omavalitsustele tulevad juurde
suuremad kohustused rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas.
Selleks tuleb meil juba täna teha
palju selgitustööd, et paikkondade
inimesi kaasata ja ette valmistada heaolu, tervise ja turvalisuse
teemadel kaasa rääkima ning
tervise ja tuvalisuse nõukogude
otsustajaid kaasata valdkonna kajastamiseks kohaliku omavalitsuse

arengudokumentides. Terviseprofiil on kindlasti nõutav.”
Seoses valdade liitmisega on
kerkinud ka tervisedenduses üles
küsimus – kuidas edasi?
Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu liige ning OÜ HeaOLE
koolitaja Elo Paap tõi seminaril
välja olulise – tähtis on keerulisel
ja muutuste ajal hoida fookust,
sest mida selgem on pilt, seda
mõistlikumad on otsused tegutsemiseks. Oluline on ka näha suurt
pilti – üks küla on tegelikult osa
kohalikust omavalitsusest, üks
kohalik omavalitsus on osa maakonnast ja üks maakond on osa
riigist – kõik on seotud.
Haldusreform liitis kokku erinevaid piirkondi ja edasi minna
saab ainult koostöös. Erinevus
on rikkus, aga tuleb veenduda,
et koostööd alustades oleks siht
ühiselt sõnastatud ja mõistetud.
Väga oluline on võtta aega pla-

neerimiseks.
Kuidas on lood Peipsiääre vallas
tervisedendusega? Terviseprofiilid
on koostatud Vara, Alatskivi ja Kallaste piirkonnas. Tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga on
liitunud Vara Lasteaed Õnnetriinu
ja Koosa Lasteaed ning tervist
edendavate koolide võrgustikuga
Vara Põhikool. Vara, Alatskivi ja
Kallaste tervisedenduse meeskondadel on võimalus jagada oma
kogemusi Pala ja Peipsiääre piirkonnale, et siis koos edasi minna.
Tartumaa tervisedenduse koostöövõrgustiku visiooniseminar andis osalejatele uut motivatsiooni
ja tuge tänuväärse valdkonnaga
edasi tegutsemiseks.
REET KRUUP
Alatskivi piirkonna
terviseprofiili koostamise
meeskonna eestvedaja

Värviline elu
Magasiaidas toimus koostöös
Alatskivi Maanaiste Seltsiga
mööbli värvimise koolitus “Värviline elu”, milles ma suure
entusiasmiga kaasa lõin. Koolitajaks oli üks Eesti tuntuim
mööbli taaskasutuse ning värvimise koolitaja Kadri Vilen, kes
õpetas peamisi mööblivanutus
tehnikaid. Koolitusel kasutati
maailma parimat mööblivärvi – Annie Sloani Chalk Paint
kriidivärvi.
Kursus oli väga suuremahuline ja see oli jaotatud kolmele päevale. Iga kooliuspäeva
kestvus oli 4 tundi ja suurem
osa sellest ajast oli määratud
praktilisele tööle.
Esimene kursuse päev oli 30.
november 2017. Iga osaleja
proovis oma käega läbi kolm
antiikstiilis värvimise tehnikat ja
tegi tutvust vahatamisega. Värvi
kuivamise ajal saime ülevaate,
kuidas ja missugust mööblit
tasub värvida ja mis on palju poleemikat võitnud Vintage stiil ja
selle liigid. Informatsioonirikas
esimene päev.
Teine koolituse osa toimus 12.
jaanuaril 2018. Õpetatud tehnikate hulka kuulusid decoupage
ehk salvrätitehnika, šabloonide
kasutamine ning ka trükitehnika
mööbli pinnale. Lisaks kraklee
ehk fotode vanutamine. Palju
detailsem ja intensiivsem esimesest päevast. Palju uusi ideid
mööbli dekoreerimiseks.
Kolmas ja viimane koolituse
päev oli 13. jaanuar 2018. Teemaks seekord olid veelgi kee-

rukamad tehnikad – frottage,
ombre ning verdigris. Isiklikult
minu lemmikpäev, kus sai kaasa
valminud näidistöö, mis hakkas
võtma juba korraliku maalritöö
ilmet. Sellest hoolimata oleme
kindlasti uhked kõigi kolmel
päeval valminud tööde üle. Olgem ausad, vahatamine ei ole
kõige lihtsam töö ja paljudel olid
kindlasti peale viimast päeva
lihased kanged.
Koolitus oli väga kasulik ja
praktiline ning seltskond tore ja
lõbus. Kolm päeva täis positiivseid emotsioone. Jään huviga
uusi koolitusi ootama.
Kuna koolitus oli tõesti suuremahuline siis õpetaja Kadri
jagas meiega informatsiooni,
kus me kõike õpitut korrata
saame ja kui keegi soovib oma
teadmisi uuendada, siis neid allikaid kasutades saate kindlasti
kogu info kätte.
Facebooki leht https://www.
facebook.com/vintagechickestonia/ ja
värvide kodulehe leiate www.
anniesloan.ee
Eestikeelne kirjandus selle
kohta, mida tegime: “Värvimängud mööbliga”, autor: Kadri
Vilen.
Suured tänud õpetaja Kadri
Vilenile ja muidugi Magasiaidale ja Alatskivi Maanaiste Seltsile
vahva koolituse korraldamise
eest.
KARIN KRIISA
AMNS liige

FOTO Karin Kriisa
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Tänuavaldus
Alatskivi lasteaed tänab alati vastutulelikku
ja abivalmis Olev Perametsa, kes tuli meile nõu
ja jõuga appi ning aitas likvideerida
uputuse lasteaia keldris.

Üleskutse

Magasiait OÜ lahtiolekuajad veebruaris:
E-R 9.00-16.00

L-P 10.00-16.00

INFO telefonil (+372) 344 980 kaupluse lahtioleku aegadel
Kõik postiteenusega seotud probleemid saate lahendata
info numbril 661 6616.

22. veebruaril 2018 kell 18.30
EV100 KOOLINOORTE BALL
(12.-17. aastastele)

Vara Kogukonnakeskuses

21. veebruaril 2018 kell 19.00
PIDULIK AKTUS JA KAHES
VAATUSES KONTSERT
Vara Kogukonnakeskuses

Korstnapühkija
MARKO MESI
puhastab Teie kodu
korstnad ja
küttekolded.
Vajadusel
küttekollete remont
ja puhastusluukide
vahetamine.
Tel 5805 0201

E-post: info@korstnapuhkimine.ee

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
DETSEMBER 2017/JAANUAR 2018

VÄLGI RAAMARUKOGU TEADE
Jaanuaris - A. H. Tammsaare - 140 (eluloo ja loomingu väljapanek)
Veebruaris - 12.02. Sõbrapäeva tähistamine
Eno Raud - 90 (eluloo ja teoste väljapanek)
Eesti Vabariik - 100 (Eestit tutvustavate teoste näitus)
OÜ Talli Tare pakub jätkuvalt
raamatupidamisteenust
Oleme seda teenust Alatskivil osutanud juba 8 aastat nii
korteriühistutele, osaühingutele ja ka MTÜ-le. Kellel huvi või
küsimusi, siis andke julgelt märku telefonil (+372) 514 0991 või
e-posti teel tallitare11@hot.ee

SILVIA HUONONEN
ANNA DUHHOVA
KAPITOLINA ORLOVA
AILI UUSEN
VILLI NÕMM
ADELE KUUSIK
MIHHAIL RÄTSEPP
ERVI LEHTLA
TAMARA BRAKS
AVO TAMM
STEPANIDA KOZÕREVA
KAIMUR NURK
SIRJE KAURI

16.12.1931 - 16.12.2017
18.12.1926 - 21.12.2017
02.11.1940 - 22.12.2017
06.10.1938 - 26.12.2017
05.08.1938 - 27.12.2017
01.03.1925 - 28.12.2017
13.04.1954 - 28.12.2017
10.06.1951 - 01.01.2018
12.11.1928 - 01.01.2018
29.12.1960 - 02.01.2018
12.12.1939 - 05.01.2018
23.02.1955 - 07.01.2018
22.01.1943 - 09.01.2018

Kutsume üles vilistlaskoguga ühinema kõiki koolis
9. või 12. klassi lõpetanud vilistlasi.
Järgmine vilistlaskogu koosolek toimub
16. veebruaril 2018 kell 18.00 koolimajas.
Vilistlaste listiga liitumissoov saada kooli IT-spetsialist
Dairi Pärnale dairi.parn@alatskivi.edu.ee .
Loomisel on vilistlaste FB lehekülg. Seni jälgige meie tegevusi
“Peipsiääre uudiste” vahendusel.

