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Kultuuritöötajad soovivad sisukat aastat
17. jaanuaril said kokku
Peipsiääre valla kultuurivaldkonna eestvedajad, et
tagasi vaadata läinud aastale ja teha plaane käesolevaks. 2019. aasta jooksul
on tähelepanu all UNESCO
vaimse kultuuripärandi
nimistusse kantud lauluja tantsupidude traditsioon. Alanud aastal möödub esimesest laulupeost
150 aastat ning 85-aastane tantsupidu toimub
20. korda. Seetõttu on kultuuriministeeriumi üleskutsel kuulutatud 2019.
aasta laulu- ja tantsupeo
liikumise teema-aastaks
„Laulupidu 150. Eesti laulu ja tantsu juubeliaasta“.
Haridus- ja teadusministeerium kutsub tähistama eesti keele aastat, et
arvukate sündmuste ja
tegevustega väärtustada
eesti keelt ning tähistada
eesti keele seadustamist
riigikeelena sada aastat
tagasi.
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Kohtumise lõppedes koguneti ühispildile.
Vasakult esireas Iren
Hansen (Vara piirkonna
kultuuritöötaja, SA Vara

Sport), Reet Kruup (Alatskivi piirkonna kultuuritöötaja ja Peipsiääre valla
kultuuritööspetsialist),
Margit Soieva (Pala kultuu-

rimaja direktor), Eva-Kristi Hein (Koosa piirkonna
kultuuri- ja noorsootöö
korraldaja, MTÜ Koosa
Noorteklubi), tagareas

vasakult Jelena Frolova
(Kolkja rahvamaja juhataja), Jekaterina Tõlnikova (Kallaste piirkonna
kultuuritöötaja), Ljubov
Raimla (Ranna rahvamaja
perenaine), Inge Rebane (Kokora külakeskuse
raamatukoguhoidja-kultuuritöötaja, MTÜ Kokora
Kandi Külaselt), Helgi Vaga
(Assikvere seltsimaja esindaja, MTÜ Assikvere Haridusselts). Pildilt puudub
Koosa piirkonna kultuurija noorsootöötaja Lauri
Mengel.
Peipsiääre valla kultuuritöötajad soovivad
vallarahvale sisukat ja
sündmusterohket aastat
ning ootavad osa võtma nii
oma piirkonna kui ka ülevallalistest sündmustest.
Reet Kruup

Peipsiääre valla
kultuuritööspetsialist

KULTUURISÜNDMUSED
Peipsiääre vallas
VEEBRUAR 2019
L, 2. veebruaril kell 18.00 Õhtusöök Burnsi auks Alatskivi lossis
P, 3. veebruaril kell 11.00 lõbus talvine päev Sibulateel
Kolkja külas
Tõukekelguvõistlus Kolkja Kelk 2019 ja Talveprääznik Peipsil
R, 8. veebruaril kell 11.00 Peipsiääre valla eakate uue aasta pidu
Alatskivi lossis
Muusikalist külakosti toob Marek Sadam
R, 8. veebruaril kell 19.00 komöödiafilm „Klassikokkutulek 3:
Ristiisad“ Pala kultuurimajas
L, 9. veebruaril kell 12.00 Sibulatee saunafEST 2019
L, 9. veebruaril kell 20.00 sõbrapäevapidu Ranna rahvamajas
N, 14. veebruaril kell 16 Valentina ja Valentini valimised Vara
kogukonnakeskuses
N, 14. veebruaril kell 19.00 sõbrapäeva pidulik kolmekäiguline
õhtusöök Koosa rahvamajas
L, 16 veebruaril kell 19.00 sõbrapäevapidu Kokora külakeskuses
N, 21. veebruaril kell 17.30 Kodavere rahvariiete esitlusetendus
Alatskivi lossis

R, 22. veebruaril EV101 tähistamine

kell 12.30 mälestushetk Alatskivi kalmistul
Vabadussõja mälestusmärgi juures
kell 15.00 pidulik aktus Alatskivi lossis
Järgneb Hardi Volmeri mängufilm “Johannes Pääsukese tõeline elu”
kell 18.00 kontsert „Südamest südamesse“ Pala kultuurimajas
Laulavad Ruth Lehis ja Gerly Kättmann
kell 19.00 pidulik õhtu Vara kogukonnakeskuses
Esinevad valla isetegevuslased
kell 19.00 EV100 mängufilm “Tõde ja õigus” Alatskivi lossikinos ja
Koosa rahvamajas
kell 19.30 Hardi Volmeri mängufilm „Johannes Pääsukese tõeline elu“
Pala kultuurimajas
L, 23. veebruaril kell 9.00 Karakatitsa 2019 Kallaste keskväljakul
L, 23. veebruaril Alatskivi lossikinos
kell 14.00 EV100 mängufilm „Tõde ja õigus“
kell 17.00 Hardi Volmeri mängufilm „Johannes Pääsukese tõeline elu“

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

Sibulatee
ootab ettepanekuid
25 aarde leidmiseks
Sibulatee. See on KeskPeipsimaal ehk Peipsiääre
vallas looklev piirkond, mis
oma kümnendaks tegevusaastaks on saavutanud vähemalt Eestis tubli tuntuse.
Käesoleval aastal liitume oma
esimese juubeli auks Eesti
100 aaret mängukeskkonnaga ning lisame sinna Sibulatee
25 aaret. Sinul kui Sibulatee
elanikul ning piirkonna suurimal asjatundjal on siin sõna
sekka öelda!
Eesti100aaret.ee on
keskkond, kus üle Eesti on
100 objekti või kohta, mis
on väärt avastamist. Nüüd
lisame sinna alates kevadest
meie 25 aaret ning külastajad
saavad oma mobiiliseadme
kaudu aarded üles otsida,
neid külastada, leida mängust
infot aarete kohta ja vastata
küsimustele. Kõik saavad targemaks ja teadlikumaks Sibulatee kohta ning kõige enam
punkte kogunud külastajad
osalevad sügisel auhinna
loosimises.
Ootame väga, et ka Sina
räägiksid kaasa, millised on
meie piirkonna avastamistväärt aarded. Need võivad
olla nii looduslikud objektid
kui ka inimeste kätetööna
loodud. Aare võib olla nii
Kodavere kirik kui Alatskivi
loss, nii Vara mõisapark kui
Apollo kivi. Leia vaid üles
need, mis on Sinu jaoks tähtsad ja mida soovid ka teistele
näidata. Kõigi esitatud aardekandidaatide vahel teeme
koos Sibulatee liikmetega
valiku veebruarikuu jooksul.
Piirkonna elanike aarde ettepanekuid kogume
10. veebruarini. Aarde esitamiseks külasta veebilehte
www.sibulatee.ee/25aaret
ja täida seal olev vorm. Kui
Sul puudub võimalus esitada
ettepanekud veebis, siis võid
helistada telefonil 5648 0065
(Liis) ja anda teada oma ettepanekutest.
Aardemängu aitab üles
seada Peipsiveere arenguprogramm.
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VALLAVOLIKOGUS

VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse istung 11.12.2018
Kinnitati riigihanke „Peipsiääre valla üldplaneeringu
koostamine” tulemused.
Kinnitati riigihanke „Kolkja rahvamaja maaküte“
tulemused.
Otsustati vallavalitsuse ametiasutuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste tööaeg pühadevahelisel ajal.

Vallavalitsuse istung 19.12.2018

Väljastati järgmised kasutusload: Alatskivi alevikus vee- ja
kanalisatsioonitorustiku I etapi ja II etapi kasutusele võtmiseks, Koosa külas Õuetaguse kinnistul suvila kasutusele
võtmiseks, Nõva külas Uuetoa kinnistul septiku ja imbväljaku kasutusele võtmiseks, Põldmaa külas Pikalombi
kinnistul suvila kasutusele võtmiseks, Põrgu külas Sarapi
kinnistul septiku ja imbväljaku kasutusele võtmiseks,
Savimetsa külas Liivamäe kinnistul suvila kasutusele
võtmiseks.
Väljastati järgmised ehitusload: Nina külas Pikk tn 27
kinnistul majandushoone laiendamiseks, Sassukvere külas
Martini kinnistul puurkaevu rajamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas
Rootsikülas Kuuse kinnistule elamu juurdeehituse
(esialgsest mahust üle 33%) projekti koostamiseks.
Kehtestati Vara külas asuva Vara Saeveski maaüksuste
detailplaneering.
Muudeti Alatskivi Vallavalitsuse 13. märtsi 2017
korraldust nr 66.
Muudeti katastriüksuste koha-aadresse.
Määrati Kolkja alevikus asuvatele maaüksustele kohaaadressid ja sihtotstarbed.
Määrati munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Lõpetati vaba metsamaa erastamise menetlus.
Kiideti heaks hajaasustuse programmi toetuslepingute
täitmise aruanded.
Ühel korral võimaldati jäätmekonteineri harvem tühjendussagedus.
Rahuldati nelja isiku taotlused korraldatud jäätmeveoga
tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta, sest jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil.
Kolm olmejäätmete valdajat loeti erandkorras korraldatud
jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks, sest kinnistul ei
elata, maja on tühi.
Viiel korral määrati sotsiaaltoetust, kahel korral otsustati
sotsiaaltoetuse taotlus rahuldamata jätta.
Neljal korral otsustati sotsiaalhoolekande asutuse kohamaksumusest puudujääva osa rahastamine.
Otsustati määrata koduteenused.
Määrati puudega lapse hooldajatoetus.
Otsustati täisealise isiku hoolduse korraldamine.
Jäeti rahuldamata täisealise isiku hoolduse seadmise
taotlus.
Seitsmel korral otsustati sotsiaaleluruumi üürilepingu
pikendamine.
Kinnitati Peipsiääre valla koolieelsete lasteasutuste ja
üldharidusasutuste struktuur.
Kinnitati Peipsiääre Vallavalitsuse huvihariduse, noorsootöö ja sporditegevuste valdkonna hallatavate asutuste
struktuur.
Kinnitati Peipsiääre Vallavalitsuse kultuuriasutuste struktuur.
Moodustati inventuurikomisjon.
Tunnistati edukaks 2019. aastaks Peipsiääre valla lehe
Peipsiääre Teataja väljaandja leidmiseks läbiviidud pakkumismenetluses OÜ Vali Press pakkumus, kui soodsaim
pakkumus.
Muudeti Vara Vallavalitsuse 27. oktoobri 2017 korraldust
nr 161.

Vallavalitsuse istung 03.01.2019

Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 19. detsembri
2018 korraldust nr 630.
Kinnitati Peipsiääre valla teenetemärgi kavand.
Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutuse
teenistuskohtade koosseisu.
Peeter Kiuru
Peipsiääre abivallavanem

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

TeATAJA

Toimetaja:
Viktoria Arro, Peipsiääre valla
infospetsialist,
Viktoria.arro@peipsivald.ee,
Tel (+372) 523 8740
Toimetusel on õigus kaastöid
ja kirju nende selguse huvides
toimetada ja lühendada. Kõik
toimetusele kasutada antud
materjalid tagastatakse andja
soovil.

Detsembri kuu volikogu istung toimus 12. detsembrikuu päeval Alatskivil. Volikogu istungist võtsid osa kõik
21 volikogu liiget ning päevakorras oli 14 päevakorrapunkti. Järgnevalt annan lühikese ülevaate olulisematest menetluses olnud teemadest.
Volikogu kuulas finantsjuhi Mirje Põllu ettekannet
valla 2018. aasta I lisaeelarvest ning otsustas lisaeelarve vastu võtta. Lisaeelarvega suurendati põhitegevuse
tulude eelarvet 113 923
eurot, vähendati põhitegevuse
kulude eelarvet 46 233 eurot,
vähendati investeerimistegevuse kulusid ning planeeritud
laenu võtmise summat.

Volikogu andis valitsusele
loa Alatskivi Jäätmejaama ehitustööde hanke korraldamiseks.

Volikogu kehtestas 2019.
aasta maamaksumäärad, jättes
need eelmise aasta tasemele.
See tähendab, et maamaksumääraks kehtestatakse 2,5% maa
maksustamishinnast aastas, v.a
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev haritav
maa ja looduslik rohumaa, mille
maamaksumääraks on 2,0%
maa maksustamishinnast aastas.
A b iva l l ava n e m Pe e t e r
Kiuru tutvustas Peipsiääre
valla tunnustuste avaldamise
korda. Neljas liitunud omavalitsuses olid nimetatud korrad olemas, vajadus oli luua
uus. Pärast volikogu liikmete
ettepanekute arutelu otsustas
volikogu korra kinnitada. Valla
tunnustusavaldused on järgmised:

– valla aukodanikuks
nimetamine, millega kaasneb
reeglina ka teenetemärk,
– vapitaldrikuga tunnustamine,
– volikogu esimehe tänukirjaga tunnustamine,
– vallavanema tänukirjaga
tunnustamine.
Ettepanekuid tunnustamiseks saavad esitada kõik
valla kodanikud kuni 15. jaanuarini. Tunnustused antakse
üldreeglina üle Eesti Vabariigi
aastapäevale pühendatud valla
pidulikul üritusel. Vallavalitsus
sai ka volitused teenetemärgi
ja vapitaldriku kujunduste tellimiseks.

Volikogu otsustas tunnistada osaliselt kehtetuks kaks
detailplaneeringut Kallaste linnas ning samuti tunnistas kehtetuks nelja detailplaneeringu
algatamise otsused, sest nende
detailplaneeringute koostamist
ei ole praeguseks hetkeks alustatud ega ole ka plaanis alustada (asuvad Alatskivi alevikus,
Kallaste linnas ja Nina külas).

Abivallavanem Peeter Kiuru
ettekannete põhjal vallavara
võõrandamisest otsustati järgmist:
• Pala mõisapargi kinnistu
– kuna enampakkumised ebaõnnestusid, alandati alghinda
35 000 euroni;

aMetlikuD teateD

• Koosa 20-18 korteriomand – otsustati jätkata enampakkumisega müüki alghinnaga
5400 eurot;
• Varnja alevikus Vestnitsa
tn 2 kinnistu – otsustati jätkata
enampakkumisega müüki alghinnaga 7000 eurot;
• Kolkja alevik, Sipelga tn
6-8 korter – otsustati korraldada enampakkumisega müük
eksperthinnangus nimetatud
alghinnaga 2700 eurot.
Volikogu kinnitas majanduskomisjoni liikmeks Monika
Nõmme, kes on ka volikogu liige
ning teenib igapäevast leiba
Pala kooli majandusjuhatajana.

Järgnevalt kuulati raamatukogude ümberkorraldamise
komisjoni volikogu poolt määratud esindaja Sirje Leini ettekannet. Komisjon tutvus kõikide raamatukogudega, kaasa arvatud kooliraamatukogud. Nagu
arvata võis, on raamatukogude
tase ja tööpõhimõtted erinevad.
Komisjon tegi ettepaneku
raamatukogude töö ümberkorraldamiseks selliselt, et
kõigi 11 raamatukogu juhtimine toimub tsentraalselt. See
tagab ühesuguse töökultuuri ja
teenuse kvaliteedi kõigis raamatukogu filiaalides ning samuti
lihtsustab vallavalitsuse ja raamatukogu omavahelist suhtlust.
Kultuurikomisjoni seisukoht oli,
et kui see ei halvenda teenuse
kvaliteeti ja kättesaadavust ja
kui organisatsiooni juhtimine
läheb paremaks, siis komisjon
pooldab reorganiseerimist.

vaid seisukohti, mistõttu lükati
reorganiseerimise otsustamine
edasi ning komisjonile anti ülesandeks veel andmeid analüüsida ja raamatukogudega suhelda.
Tulist arutelu põhjustas ka
päevakorra eelviimane punkt,
kus arutati majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi
soovi kohalikele omavalitsustele üle anda riigi kõrvalmaanteid.
Peipsiääre vallale on ettepanek
üle anda 58,9 km maanteid,
kõikidele omavalitsustele kokku 3398 km. Sellega kaasnevad
omavalitsustele kohustused
teid hooldada ja remontida,
kuid selleks eraldatavad summad eelpool nimetatud tegevusi
täies ulatuses ei kata. Seetõttu võttis volikogu seisukoha
keelduda riigimaanteede üle
võtmisest ning vallavalitsus sai
ülesande koostada ka vastavasisuline vastuskiri.

Viimase päevakorrapunkti
sisuks oli vallavalitsuse struktuuri muudatus. Andmekaitseseadusest tulenevatest nõuetest
lähtuvalt tuli luua andmekaitsespetsialisti ametikoht. Andmekaitsespetsialisti põhiliseks
ülesandeks on jälgida ja kontrollida, kuidas asutustes isikuandmeid töödeldakse ja kas see
on kooskõlas seadusega.
Jaako Lindmäe

Peipsiääre vallavolikogu
esimees

Samas kõlas ka mitmeid kõhkle-

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS

Detailplaneeringu kehtestamisest

1. Kokora külas asuva „Varbe” kinnistu, registriosa nr 9114350,
katastritunnus 12601:001:0268, suurus 9193 m². Maa sihtotstarve
elamumaa. Alghind 3000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha
300 eurot.

Peipsiääre vallavalitsuse 19.12.2018.a. korraldusega nr 586 on kehtestatud Vara külas Vara Saeveski katastriüksuste detailplaneering.
Planeeritav ala pindala on kokku ca 36 ha. Planeeringu eesmärgiks
on korrastada Vara saeveski (Vara Saeveski OÜ) kasutuses olevate maatükkide sihtotstarbed teostades kruntide liitmise läbi strateegilise planeerimise. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

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 7000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot

Detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine

3. Pala külas asuva Mõisapargi kinnistu, registriosa nr 1753735,
katastritunnus 57602:002:0116. Alghind 35 000 eurot, osalustasu
50 eurot ja tagatisraha 3500 eurot.

Peipsiääre Vallavolikogu 12.12.2018. a otsusega nr 84 on tunnistanud
osaliselt kehtetuks Kallaste Linnavolikogu 30.11.2012 otsusega nr
30 kehtestatud Kallaste linnas asuva Sadama tn 1, 2, 3, Võidu tn 41 ja
nende lähiümbruse, Võidu tänava ja Peipsi järve vahelise maa-ala
detailplaneering Kallaste pank 3 maaüksuse osas. Planeeringuala
suurus on ca 3,3 ha. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise
järel jääb teistel planeeringuga hõlmatud maaüksustel detailplaneering kehtima ning tagatud on detailplaneeringu alusel kavandatu
terviklik elluviimine.

võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:

4. Koosa külas Koosa 20 kinnistul asuva 2-toalise korteriomandi
(54,8m2), registriosa nr 4090504, katastritunnus 86102:001:0164.
Alghind 5400 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 540 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
6. Kolkja alevikus Sipelga tn 6 kinnistul asuva 2-toalise
korteriomandi (40,5 m2), registriosa nr 13145950, katastritunnus
58701:001:0224. Alghind 2700 eurot, osalustasu 50 eurot ja
tagatisraha 270 eurot
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre
Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB pangas
enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsusele aadressil
Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Varbe” , „Vestnitsa 2”, „Mõisapargi“, „Koosa 20“ , „Võidu 38“ või
„Sipelga 6“. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 21.veebruar 2019
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.
Info: Peeter Kiuru
Kalmar Raudsepp

tel 5393 2566
tel 515 4875

Peipsiääre Vallavolikogu 12.12.2018. a otsusega nr 85 on tunnistanud
osaliselt kehtetuks Kallaste Linnavolikogu 08.06.2011 otsusega nr 13
Kallaste linnas asuva „Tööstuse tn 1 ja Võidu tn 119 kinnistute, Võidu
tänava, Liiva tänava ja Peipsi järve vahelise maa-ala detailplaneering“
kehtestatud detailplaneering Võidu tn 119a maaüksuse osas.
Planeeringuala suurus on ca 3,3 ha. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise järgselt jääb teistel planeeringuga hõlmatud maaüksustel detailplaneering kehtima ning tagatud on detailplaneeringu
alusel kavandatu terviklik elluviimine.

Detailplaneeringute koostamise lõpetamine
Peipsiääre Vallavolikogu 12.12.2018. a otsusega nr 86 on lõpetatud
Alatskivi alevikus Vanamõisa katastriüksuse detailplaneeringu koostamine algataja taotluse alusel; 12.12.2018. a otsusega nr 87 on lõpetatud Kallaste linnas Staadioni ja Oja tn vahelise ala detailplaneeringu
koostamine; 12.12.2018. a otsusega nr 88 on lõpetatud Kallaste linnas
Tööstuse tn 8 detailplaneeringu koostamine algataja taotluse alusel;
12.12.2018. a otsusega nr 89 on lõpetatud Nina külas Rene, Eliisa ja
Tee-Risti detailplaneeringu koostamine algataja taotluse alusel.
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Asustusjaotuse muutmise algatamine ajaloolise
Tedreküla ennistamise eesmärgil
Riigihalduse ministri määruse „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine“ lisa

Endine Tedreküla asub
Peipsiääre vallas Kallaste
linnast põhja poole Peipsi
järve kaldal. 1815. a asutati seal kool. Liivimaa kubermangu Jurjevi (Tartu)
kaardil oli külas 18 majapidamist. 1925. a kuulus küla
Tartumaa Kodavere kihelkonna Kokora valla koosseisu. Tedreküla kaotati 1977
aastal maa-asulate arvestuse
korrastamise reformi käigus. Enne 1977. aasta reformi oli Tedreküla Alatskivi
külanõukogus, pärast seda
jäi alles Jõgeva rajoonis Pala
külanõukogus Kodavere küla
ja Alatskivi külanõukogus
Pärsikivi küla. Tänapäeval
asub Aovere-Kallaste-Omedu riigimaanteel Tedreküla
nimeline bussipeatus.
Pärsikivi ja Kodavere
külade Tedreküla piirkonna endised ja praegused
külaelanikud Peipsiääre Vallavalitsusele ja Peipsiääre
Vallavolikogule pöördumise
ajaloolise Tedreküla nime
taastamiseks. 12.02.2018.
a nõustus Peipsiääre Vallavolikogu spordi- ja kultuurikomisjon Tedreküla nime
taastamisega.
Peipsiääre Vallavolikogu
22.08.2018 otsusega nr 66
on algatatud asustusjaotuse muutmine ajaloolise

Eraisikud saavad tulumaksuvabalt
vee ja kanalisatsiooniga
liitumiseks toetust küsida

SASSUKVERE KÜLA

KADRINA KÜLA

KODAVERE KÜLA

PUNIKVERE KÜLA

TEDREKÜLA

PÄRSIKIVI KÜLA

T ORILA KÜLA

Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumiseks või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja jõustus tulumaksuseaduse muudatus, tänu millele saavad ka juba
varem toetatud isikud tulumaksu osa KIKilt tagasi.
  

KALLAST E LINN
PASSI KÜLA

TARTU MAAKONNA
PEIPSIÄÄRE VALLA
KODAVERE KÜLA
lahkmejoonte muutmine
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ennistatav Tedreküla
asustusüksuste lahkmejooned

Tedreküla nime taastamise
eesmärgil.
8. novembril 2018. a toimus Peipsiääre vallamajas
Peipsiääre Vallavalitsuse
poolt korraldatud Tedreküla aladele jäävate Pärsikivi
ja Kodavere küla elanike ja
samale alale jäävate kinnistute omanike kaasamiseks
ja arvamuste kuulamiseks
koosolek, kus kohalolijatele
tutvustati ajaloolise Tedreküla taastamise protsessi
ning loodava Tedreküla uusi
piire. Ühehäälselt olid kõik
kohalolijad nõus tutvustatud

uute Tedreküla piiridega.
Vastuväiteid ja ettepanekuid
ei esitatud.
Kuna muudetakse olemasoleva Kodavere küla
piire, siis on tarvis kaasata
ajaloolise Tedreküla taastamise menetlusse kõik Kodavere küla elanikud, sest V
a b a r i i g i Va l i t s u s e
25.11.2004. a määruse nr
335 „Asustusüksuse liigi,
nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord“ §10
lg 11 järgi kohaldatakse
asustusjaotuse muutmise

menetlusele avatud menetluse sätteid.
Seoses ajaloolise Tedreküla ennistamisega korraldab Peipsiääre Vallavalitsus
Pärsikivi ja Kodavere küla
elanikele ja nendes külades
asuvate kinnistute omanikele täiendava koosoleku
kodanike kaasamiseks ja
arvamuse avaldamiseks.
Koosolek toimub 5. veebruaril 2019. Peipsiääre
vallas, Alatskivi alevikus
Tartu mnt 4 algusega kell
16.

Teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks ootab nominente
Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse
inimesi, kes on pika aja
jooksul olulisel määral
kaasa aidanud Tartumaa
arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elu-

keskkonna kvaliteedile ja
inimeste heaolule.
Teenetemärgi andmise otsustavad maakonna
omavalitsused ühiselt
Tartumaa Omavalitsuste
Liidu kaudu.

Märk antakse üle
24. veebruaril Eesti
Vabariigi aastapäeva Tartumaa pidulikul vastuvõtul. Kandidaate saab
esitada kuni 5. veebruarini 2019.

Lisainfo ja kandidaadi
esitamise vorm:
http://www.tartumaa.ee/

Tulekul Kolkja Kelk ja Sibulatee Talveprääznik
Traditsiooniline Kolkja
Kelk on ühendanud jõu toidupeoga Talveprääznik. 3.
veebruaril toimub Kolkjas
Peipsi jääl traditsiooniline tõukekelkudega võistusõitmine (ühisstart ja
meeskondlik sõit) ja jääl
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avatud ka toiduridaküla,
kus kohalikud kodukokad
head ja paremat pakuvad.
Terve päeva toimuvad lisaks
kelguvõistlusele ka muud
mõõduvõtmised, esinevad
erinevad kultuurikollektiivid. Nagu ikka, on osalemine

talvepeol prii; vaid tõukekelguvõistlused vajavad etteregisteerimist ning osalustasu
maksmist. Võimalik laenutada ka tõukekelke.
Sündmust korraldavad
Peipsimaa Külastuskeskus
ja Sibulatee.

Lisainfo ja registeerimine:
http://www.sibulatee.ee/
uritused/kolkja-kelk-jatalvepraaznik-peipsil-2019/

KIKi nõukogu esimees ja keskkonnaminister Siim
Kiisler usub, et tänu juunis käivitunud toetuse taotlemise
võimalusele ja nüüd lisandunud tulumaksuvabastusele
lõpeb peagi paljudes kodudes ära aeg, mil tarbiti ebakvaliteetset joogivett.
„Muutsime ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise
inimestele kättesaadavamaks, kuna suure osa kuludest
saab nüüd kanda KIKi abiga. Tänaseks on toetatud juba
enam kui 800 majapidamist, kes peagi saavad hakata
tarbima kvaliteetset joogivett ning kelle reovesi ei ohusta
enam keskkonda.“
„Muudatuse elluviimine oli KIKi ja keskkonnaministeeriumi, samuti riigikogu rahanduskomisjoni ja rahandusministeeriumi ühine suur jõupingutus. Tänan selle eest kõiki!
Kui varasemalt arvestati toetuse väljamaksmisel toetusest
maha tulumaks, siis nüüd seda enam ei tehta,“ sõnab KIKi
juhataja Veiko Kaufmann. „Juba toetuse saanud isikutele
kannab KIK tulumaksu osa tagasi veel 2018. aasta jooksul.
Samuti tühistab KIK juba deklareeritud tulu maksu- ja
tolliametis toetuse saanud isikutel, st seda toetust ei arvestata enam saadud tulu hulka. KIK ei maksa tulumaksu
tagasi neile, kes volitasid vee-ettevõtjat taotlust esitama.
Sellisel juhul kannab KIK tulumaksu vee-ettevõtjale, kes
teeb tasaarvelduse toetust saanud isikuga.“
Toetust vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks saavad
taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine
asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle
2000 tarbija. Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehelt otsingumootorist.
Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.
Toetuste summad jäävad vahemikku 1382–3792 eurot.
Taotlemine käib läbi e-toetuse keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKi saata
nii e-posti teel (info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt 7a,
10117, Tallinn). KIKi kodulehelt leiab ka videojuhise, mis
on abiks e-toetuse keskkonna täitmisel.
KIK menetleb taotlusi nende esitamise hetkest 50
kalendripäeva ning pärast rahastusotsuse saamist on aega
kuus kuud oma tööd ellu viia. Ehitustööde tegemise ajal
peab toetuse saaja tagama ehitustööde juures avalikkusele
nähtavas kohas teavitusplakati olemasolu. Nõuetekohane
plakat tuleb välja trükkida värviliselt ja ilmastikukindlalt
A3 formaadis.
Eraisikute taotlusi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumiseks või reovee kogumismahuti paigaldamiseks on
tänaseks KIKi laekunud 1001 summas 2,8 miljonit eurot.
Nendest on positiivseid rahastusotsuseid saanuid 833
summas 2,33 miljonit eurot. Nüüdseks on ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga toetuse abil liitunud 300 majapidamist
ning toetust on välja makstud natuke enam kui 847 tuhat
eurot. Taotlusvooru eelarve on 10 miljonit eurot ning
taotlusi võetakse vastu kuni eelarve täitumiseni, kuid mitte
hiljem kui 31.12.2020.
Toetust antakse struktuuritoetuste perioodi 2014–2020
meetmest „Veemajandustaristu
arendamine” ning Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi vahenditest.
Meetme töötas välja keskkonnaministeerium.

Lisainfo taotlusvooru kohta:
KIKi projektikoordinaatorid Kadri Haamer
(6 274 183, kadri.haamer@kik.ee),
Kärolin Tammoja (6 274 333, karolin.tammoja@kik.ee),
Maarja Küttä (6 274 322, maarja.kytta@kik.ee) või
KIKi koduleht.
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PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUSE PÕHIPERSONAL
Abivallavanem
PEETER KIURU
Haridus: keskeriharidus/ politseiametnik
Piirkondlik vastutusala:
Alatskivi, Pala ja Kallaste teeninduspiirkond
Valdkondlik vastutusala:
piirkondlikud teeninduskeskused,
vallavalitsuse majandusosakonna töö.

Haridus: bakalaureus/ettevõttemajandus
Valla juhtimine ning esindamine; valla asutuse töö
juhtimine ja korraldamine ning teiste kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusest ja valla õigusaktidest tulenevate
ülesannete täitmine.

peeter.kiuru@peipsivald.ee
(+372) 5393 2566

MAJANDUSOSAKOND
Majandusosakonna juhataja
KALMAR RAUDSEPP
Haridus: kõrgharidus/ agronoomia
Teenistuskoha põhieesmärk:
Majandusosakonna töö koordineerimine
ja juhtimine, osakonnale pandud
ülesannete täitmise korraldamine ning
töö järjepidevuse tagamine, ettevõtlus- ja
äritegevusega seotud valdkondade
reguleerimise tagamine ning valla
planeerimis-, projekteerimis-,
keskkonna-, maakorralduse, ja
ehitusalase ja arendustöö alase töö
korraldamine.

kalmar.raudsepp@
peipsivald.ee
(+372) 515 4875

Ehitusspetsialist
RAIMOND VÕIMRE
Haridus: kõrgharidus, magister/
veemajandus (tehnikateadus)
Teenistuskoha põhieesmärk:
Valla ehitustöödega seotud küsimuste
lahendamine; ehitusjärelevalve
teostamine; üld- ja detailplaneeringute
menetlemise koordineerimine,
planeeringute menetlemise tegevusega
seotud asjaajamise korraldamine.

raimond.voimre@
peipsivald.ee
(+372) 5301 5887

Keskkonnaspetsialist
MAIMU ARRO
Haridus: kõrgharidus/ insener-tehnoloog
Teenistuskoha põhieesmärk:
Valla territooriumil keskkonnaalase
tegevuse ja hajaasustuse programmi
koordineerimine, keskkonnkaitselise
tegevuse ja jäätmemajanduse
korraldamine ning keskkonnajärelevalve
teostamine.

maimu.arro@peipsivald.ee
(+372) 517 7824

Maakorraldaja
TÕNU ILVES
Haridus: kõrgharidus/ geoloogia
Teenistuskoha põhieesmärk: Valla
territooriumil maareformi
lõpuleviimine, maakorralduse ja
maakasutusega seotud küsimuste
lahendamine ning aadressiandmete
süsteemi infosüsteemi (ADS-i
infosüsteem) juhtimine.

tonu.ilves@peipsivald.ee
(+372) 5885 5880

Arendusspetsialist
MERIKE JÄRV
Haridus: kõrgharidus, magister/
sotsiaalteadused
Teenistuskoha põhieesmärk:
Valla arengusuundade väljatöötamine,
valla arengukavaga seotud tegevuste
menetlemine, valla turismi alase
tegevuse koordineerimine ja
arendamine ning välisvahenditest
rahastatavate projektide koostamine,
esitamine ja juhtimine.

merike.jarv@peipsivald.ee
(+372) 5307 1533

Vallavanem
ALEKSANDR ŠIROKOV

VALLAKANTSELEI
Vallasekretär
JEKATERINA AADER
Haridus: kõrgharidus,
magister/ õigusteadus
Teenistuskoha põhieesmärk:
Vallakantselei juhtimine,
vallavalitsuse ja -volikogu
teenindamise tagamine ja
õigusalane teenindamine,
asjaajamise ja
dokumendiringluse
korraldamine,
dokumentatsiooni vastavuse
tagamine seadustele ja valla
õigusaktidele, valla
esindamine kohtus, valla
asutuste õigusalane
teenindamine.

jekaterina.aader@
peipsivald.ee
(+372) 730 2374

Kantselei vanemspetsialist
KATRIN MUST
Haridus: kutsekeskharidus/
väikeettevõtja
Teenistuskoha põhieesmärk:
Dokumendihalduse
korraldamine, asjaajamine ja
asutuse tehniline teenindamine;
Vallavolikogu tehniline
teenindamine ja selle asjaajamise
tagamine.
Perekonnaseisutoimingute
teostamine.

katrin.must@peipsivald.ee
(+372) 730 2370

Kantselei vanemspetsialist
AGE VENE
Haridus: rakenduslik
kõrgharidus/ keskkonnateadus
Teenistuskoha põhieesmärk:
Dokumendihalduse korraldamine,
asjaajamine ja asutuse tehniline
teenindamine; Vallavalitsuse
tehniline teenindamine ja selle
asjaajamise tagamine.
Perekonnaseisutoimingute
teostamine.

age.vene@peipsivald.ee
(+372) 730 2370

Kantseleispetsialist
EVELI NORRING
Haridus: keskeriharidus/
ärikorraldus
Teenistuskoha põhieesmärk:
Peipsiääre Vallavalitsuse
ametiasutuse (kaasa arvatud
hallatavate asutuste juhid)
personalialase töö korraldamine
ja teostamine ning vallavalitsuse
personalipoliitika ja -strateegia
väljatöötamine, vajadusel
dokumendihalduse korraldamine,
asjaajamine ja ametiasutuse
tehniline teenindamine;
Perekonnaseisutoimingute
teostamine.

eveli.norring@peipsivald.ee
(+372) 5693 9045

vallavanem@peipsivald.ee
(+372) 504 0738

Abivallavanem
VÄINO KIVIRÜÜT
Haridus: kõrgharidus, magister/
majandusteadus, küberneetika
Piirkondlik vastutusala:
Vara, Koosa ja Peipsiääre teeninduspiirkond
Valdkondlik vastutusala:
piirkondlikud teeninduskeskused, vallavalitsuse
haridus- ja kultuuriosakond ning sotsiaalosakonna töö.

vaino.kiviruut@peipsivald.ee
(+372) 504 1491

Väärteomenetleja
SERGEI TÄPSI
Haridus: kõrgharidus,
bakalaureus/ zooinsener
Teenistuskoha põhieesmärk:
Valla haldusterritooriumil
järelevalve teostamine,
väärtegude toimepanijate
väljaselgitamine ja
menetlemine ning osalemine
avaliku korra tagamisel.

sergei.tapsi@peipsivald.ee
(+372) 507 1892
FINANTS- JA
RAAMATUPIDAMISOSAKOND
Finantsjuht
MIRJE PÕLD
Haridus: kõrgharidus/
põllumajanduse
ökonoomika ja juhtimine
Teenistuskoha põhieesmärk:
Finants- ja
raamatupidamisosakonna töö
koordineerimine ja juhtimine,
osakonnale pandud ülesannete
täitmise korraldamine ning töö
järjepidevuse tagamine ning
valla eelarve- ja finantsalase
töö juhtimine ja korraldamine,
samuti ja raamatupidamise
alase töö korraldamine.

mirje.pold@peipsivald.ee
(+372) 730 2388

Raamatupidajad
Teenistuskoha põhieesmärk:
Valla ametiasutuse ja
hallatavate asutuste
raamatupidamise korraldamine.
MAILI MÄGI
Haridus: kõrgharidus/
raamatupidamine ja analüüs

maili.magi@peipsivald.ee
(+372) 5308 2515
--------------EVE SÜLD
Haridus: kõrgharidus,
bakalaureus/majanduslik
ettevõtlus ja finantsjuhtimine

eve.suld@peipsivald.ee
(+372) 5308 2515

Peipsiääre noorsootöötaja

MARINA LÕSAK

marina.losak@peipsivald.ee

(+372) 5692 6183
--------------Kallaste noorsootöötaja
KRISTINA DROZDOVA
kristina.drozdova@
peipsivald.ee

(+372) 5890 6170
--------------Vara noorsootöötaja
KARIN KLEMMER

karin.klemmer@peipsivald.ee

(+372) 5306 4665

HARIDUS- JA
KULTUURIOSAKOND
Haridus- ja noorsootööspetsialist/
osakonna juhataja
PILLE LILLE
Haridus: kõrgharidus,
magister/ haridusteadus
Teenistuskoha põhieesmärk:
Haridus- ja kultuuriosakonna
juhtimine ning haridus-, kultuuri-,
spordi- ja noorsootöö valdkonna
töötajate töö korraldamine ja
koordineerimine.

pille.lille@peipsivald.ee
(+372) 5307 1811

Sporditööspetsialist
PRIIT ALLIKIVI
Haridus: kõrgharidus,
magister/ terviseteadus
Teenistuskoha põhieesmärk:
Valla sporditöö juhtimine ja
korraldamine; spordiprogrammide
ja-projektide koostamine ja
teostamine; sporditraditsioonide
järjepidevuse tagamine.

priit.allikivi@peipsivald.ee
(+372) 5304 6113

Kultuuritööspetsialist
REET KRUUP
Haridus: keskeriharidus/
laulu eriala
Teenistuskoha põhieesmärk:
Valla kultuuri- ja turismialase
tegevuse koordineerimine ja
arendamine ning kultuuriürituste
korraldamine valla erinevates
teeninduspiirkondades, arvestades
kohalikku eripära.

reet.kruup@peipsivald.ee
(+372) 5305 9007

Infospetsialist
VIKTORIA ARRO
Haridus: keskeriharidus/
kujundusgraafik
Teenistuskoha põhieesmärk:
Valla veebilehe ja
sotsiaalvõrgustike ja meediakanalite haldamine, info
uuendamine, kaasajastamine ja
arendamine; valla ürituste
jäädvustamine ning infovahetus
ning vallalehe toimetamine.

viktoria.arro@peipsivald.ee
(+372) 523 8740
Turismi- ja kultuuritöötaja
Kallaste teeninduspiirkonnas
JEKATERINA TÕLNIKOVA
Haridus: keskeriharidus/
turismikorraldus
Teenistuskoha põhieesmärk:
Kallaste piirkonna kultuurialase ja
Peipsiääre valla turismialase
tegevuse koordineerimine ja
arendamine ning kultuurisündmuste
korraldamine piirkonnas.

jekaterina.tolnikova@
peipsivald.ee
(+372) 5193 9085

SOTSIAALOSAKOND
Sotsiaalosakonna juhataja
RUTT PIRK
Haridus: kõrgharidus,
bakalaureus/ sotsiaaltöö
Teenistuskoha põhieesmärk:
Sotsiaalosakonna töö koordineerimine
ja juhtimine, osakonnale pandud
ülesannete täitmise korraldamine ning
töö järjepidevuse tagamine ning valla
territooriumil sotsiaalabi- ja teenuste,
lastekaitse ning vanurite hoolekande
korraldamine.

rutt.pirk@peipsivald.ee
(+372) 730 2375

Lastekaitsespetsialist
GERLY SOIEVA
Haridus: rakenduslik kõrgharidus/
sotsiaaltöö ja
rehabilitatsiooni korraldus
Teenistuskoha põhieesmärk:
Lastekaitseseaduses, valla haldus- ja
õigusaktides või muus õigusaktis
sätestatud ülesannete täitmine ja
täitmise korraldamine Peipsiääre valla
ja selle haldusterritooriumil viibivate
laste õiguste ja heaolu tagamisel.

gerly.soieva@peipsivald.ee
(+372) 512 0908

Sotsiaaltööspetsialistid
Teenistuskoha põhieesmärk:
Teeninduspiirkonniti
sotsiaalhoolekande teenuste ja
toetuste korraldamine eakatele,
puuetega inimestele ja teistele
abivajajatele kooskõlas seaduste ja
teiste õigusaktidega, lastekaitsealase
töö korraldamine koostöös
lastekaitsespetsialistiga.
Vallakeskus
Alatskivi teeninduspiirkond
VEELE KOOK

veele.kook@peipsivald.ee
(+372) 509 3440
Kallaste teeninduskeskus
GALINA SOKOLOVA

galina.sokolova@peipsivald.ee
(+372) 745 2731
(+372) 526 3469
Peipsiääre teeninduskeskus
OLGA SOLOVJOVA

olga.solovjova@peipsivald.ee
(+372) 745 3431
(+372) 5669 5262
Vara teeninduskeskus
VAIKE TOROKVEI

vaike.torokvei@peipsivald.ee
(+372) 731 5840
(+372) 5669 3734
Koosa teeninduskeskus
INGRID KATSAN

ingrid.katsan@peipsivald.ee
(+372) 745 3271
(+372) 5341 3934
Pala teeninduskeskus
EHA SAAR (kuni 07.02.19)

eha.saar@peipsivald.ee
(+372) 773 4609

INGA JEGOROVA (alates 08.02.19)
inga.jegorova@peipsivald.ee

(+372) 773 4609
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Naiskodukaitse jaoskond tänab
On asju, mis ajas lakkavad,
lagunevad, lahtuvad,
lahustuvad – ja on asju,
mis seda mitte ei tee.
Üheks selliseks asjaks, millel
on jääv väärtus, on ka heategu.
Doris Kareva
Naiskodukaitse Tartu ringkonna Põhja-Tartumaa jaoskond tänab Sind, hea inimene, kes tegid annetuse
Pala kultuurimajas toimunud
heategevuslikule jõululoteriile ja loteriist saadud tuluga
aitasid taas Tartu Maarja kooli
tugikodu lapsi, märkasid ja
tunnustasid neid inimesi, kes
igapäevaselt seal oma tööd
teevad. Ole tänatud:
Malle Hilpus Kallaste apteek, Priit Kaljund ja Eve Karv
Ranmann Grupp pood, Pala A
ja O pood, Vudila Mängumaa
OÜ, MTÜ Pala Tuletõrje Selts,
Raivo Targamaa, Killu Vunk,
Rando Logina A. Le Coq, Miia

Naiskodukaitse jaoskonna liikmed loterii toimkonnas, vasakult
Keity Siimann, Margit Soieva, Liina Nisu, Agnes Kivirand, Sirje
Pärn-Jõgiz

Kasvandik, Merike ja Sulev
Laumets, Piret Targamaa OÜ
Bergy, Andrus Aleksejev Saku
Õlletehas, Peipsiääre Vallavalitsus, Raivo Saar, Reet
Korbelainen, Eha Uusen, Heli
Rannamets, Ljubov Raimla,
Johannes Haav, Juustupoisid OÜ, Alatskivi loss, Märt
Tõnson AS Eesti Pagar, Külli

Must, Signe Lelbret, Meeme
Soieva, Peeter Lindre, Eevi
Treial, Kristine Lood, meie
jaoskonna naised: Katrin Varuson, Maire Kasvandik, Ave
Kuslap, Liina Nisu, Mirje Põld,
Jaanika Poolakese, Anu Värk,
Sirje Pärn-Jõgi, Keity Siimann,
Ulvi Tamm, Piret Kukk, Agnes
Kivirand, Margit Soieva.

Heategevuslik loterii on
saanud Pala kultuurimajas
toimuva jõululaada lahutamatuks osaks ja naiskodukaitse
jaoskonna tööplaanis üheks
aasta olulisemaks projektiks.
Kogusime sel aastal 224 ühikut 41 toetajalt. Meeldiv on
tõdeda, et iga aastaga läheb ka
meil – loterii korraldajatel töö
lihtsamaks, sest omapoolset
abi esemetena loterii fondi
tullakse küsimatagi pakkuma. Eesti inimene ei ole ihne.
Head teha on hea.
Maarja kooli tugikeskuse
töötajad palusid edasi anda
südamlikud tänusõnad märkamise ja abi eest.
Olgu ka sel aastal taevas
me kohal jätkuvalt rahulik.
Õnne ja edu!

Margit Soieva

Naiskodukaitse jaoskonna
liige, loterii korraldaja

Alatskivi raamatukogu tekitab lugemisisu

Lugemisisukad Alatskivi kooli 3.b tüdrukud.

Disainriiul "Rampsu raamatukogu".

Foto: Anne Toome

Foto: Eesti Lastekirjanduse Keskus

Kodukandi inimesed mäletavad, et möödunud aastal
näidati teles meie kellade
näitust, aasta lõpus troonis
aga „Aktuaalses kaameras“
Alatskivi raamatukogule
kingitav nutikas riiul Rampsu. Toona näidati seda EKAs filmitud uudisloos ning
varsti jagati moodsad lugemiskeskused laiali 26 Eesti
tublimale raamatukogule.
Just nii jõudis ainulaadne
disainriiul ka Alatskivile.
Nüüd ootab meie auväärne Rampsu endale sobivaimat ja lastesõbralikumat
kohta. Enim ootab ta aga
õpilasi, kes liituvad uue programmiga ,,Lugemisisu“ ning
tema salariiulitelt ja kapikestest endale lugemisvara
leiavad.
Lugemise isu on täpselt
sama mõnus ja magus kui
näiteks iirisekommiisu, võitmisisu või naeratamise isu.
Aga ühe erinevusega! Selle
saavutamiseks tuleb tulla
raamatukokku, valida välja
uuemat lastekirjandust ja
saada endale päris isiklik
ja põnev raamatupass. Seda
saab täita iga loetud raamatu

kohta ning kooliaasta lõpus
premeeritakse sind lugemisdiplomi ja üllatusega. Lisaks
saavad programmis osalevad klassid registreeruda
raamatukogu harivatesse ja
tegevusrohketesse teematundidesse. Neis mängitakse
kirjandusmänge, õpitakse
tähelepanu pöörama illustratsioonidele ning uuritakse
raamatukaante vahele jäävat
müstilist maailma, mille tõelist lõhna ja maitset tunnevad pühendunud gurmaanid.
„Lugemisisu“ eesmärgiks
on innustada 7–10-aastaseid
lapsi lugema ja pakkuda
ka mängulist lisategevust.
Liituda saavad ka lasteaia
vanemad rühmad. Projektis
võivad osaleda kõik meie
valla lapsed oma koduraamatukogu kaudu.
„Rampsu“ projekti toetasid heategevusfond "Aitan
lapsi", EKA, ELK jt.
„Lugemisisu“ korraldab
ja lisamaterjale jagab Alatskivi raamatukogu. Rohkem
informatsiooni saab meie
FB lehelt ja Annelt numbril
5193 2303.

Anne Toome
projektijuht

Varnjas avati tänavaraamatukogu
Aasta esimestel päevadel Varnjas Peipsiääre valla piirides avas Mesi tare
kodumaja peaukse kõrval
esimese tänavaraamatukogu.
Tegemist on tänavalt vabalt
ligipääsetava raamatutekastiga, kust võib igaüks raamatuid laenutada ja endale
sobival ajal tagastada või
meeldiva raamatu hoopiski
mõne teise trükise vastu
vahetada.
Ideed on juba mitu aastat
edukalt rakendanud Tartu linn, kust leiab mitu ko-

gukonna koostööl toimivat
tänavaraamatukogu. Saime
Tartu eeskujust innustust ka
meie vallas selline laenutusvõimalus avada.
Varnjas tegutseb auväärse pika ajalooga Varnja raamatukogu, mis juba 90 aastat
kohalikele lugemisrõõmu
pakub. Kindlasti ei paku tänavaraamatukogu konkurentsi
Varnja päris raamatukogu
uhkele kogule. Meie soov on
hoopis suurendada Varnja
külaliste elamusi ja anda
tagasitulekuks põhjuseid.

Samuti on võimalik kohalikel
elanikel endale sobival ajal
tulla raamatut valima või
tagastama.
Julgustame teisigi meie
valla külasid tänavaraamatukogusid avama, et lugemisrõõmu jaguks rohkem.
Edaspidi võiks olla võimalus
laenutada raamatut Varnjast
ning miks mitte tagastada see
Kokoras, Torilas või Koosal.
Varnja tänavaraamatukogu avas ukse lastekirjanduse
väljapanekuga, samuti leidub
valikus kokaraamatuid ja
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Vallavalitsus aitab maja- ja
numbrisilte tellida
Peipsiääre vallavalitsus on lähiajal
tellimas uusi tänavasilte ning ühtlasi
on otsustatud anda ka Peipsiääre
valla majaomanikele võimalus tellida
majadele numbrisilte vallavalitsuse
vahendusel. Selleks tuleb pöörduda
Peipsiääre vallavalitsuse ehitusspetsialisti poole (info tel 5301 5887,
e-post raimond.voimre@peipsivald.ee)
hiljemalt 15. märtsiks 2019 ning
teada anda, kes millise numbriga silti
osta soovib. Ühtlasi tasuda numbrisildi
maksumus 7 eurot.
On viimane aeg likvideerida olukord, kus keegi Peipsiääre vallas alevikes ja külades tänava- ja numbrisiltide
puudumise tõttu ära eksib.
Teeme üheskoos valla korda!

Kallid vanaemad – Alatskivi
naisselts ja raamatukogu
ootavad elulugusid!

Kas Sinu perel on Sinu lugu, Sinu kõige ilusamad või kõige
valusamad mälestused?
Sinu lugu õpetab meile ajalugu, meie kandi kodulugu,
inimhinge sügavust, armastust! See õpetab meile, kuidas olla
õnnelikum, tugevam, hoolivam.
Pane raamatu ,,Eesti vanaemade lood“ eeskujul kirja ülevaade oma elust.
Kas oled elanud metsade taga, põldude keskel, teinud tööd,
hoidnud lähedasi ...
Võib-olla pole Sul aurahasid ega elutööpreemiaid, aga see
on ikkagi Sinu mitmepalgeline lugu.
Ära mõtle, et Sinu elu on olnud tavaline ja lihtne – see on
täiesti kordumatu meil kõigil.
Kui soovid seda teistega jagada, too oma mälestused
Alatskivi raamatukokku. Kõigi osalejate vahel loosime välja
sellesama väärtusliku ja südamliku teose.
Tahame koguda meie piirkonna vanaemade jutte, sest
Peipsi kandist neid kõnesolevasse väljaandesse ei jõudnud.
ALATSKIVI RAAMATUKOGU
ALATSKIVI MAANAISTE SELTS

Alatskivi Maanaiste Seltsi
üldkoosolek toimub esmaspäeval,
11. veebruaril kell 18
seltsi ruumides aadressil Kooli 2,
Alatskivi.

Veebruarikuu sündmused Pala
raamatukogus:
•

Harrastuskunstnik Ljudmila Bogdanova
maalinäitus.

•

„Kodukandi kultuurikino“ seansid
6., 13. ja 20.veebruaril algusega kell 10.30.
Vaatame kolmapäeviti koos Andrus Kilgi
jäädvustatud piirkonna kultuuri- ja külaelu
sündmusi kaugemast ja lähemast ajast.
Veebruaris Assikvere külateatri etendused.

•

„Kirjanduslik kohvitund“ 14. veebruaril
algusega kell 11.

               Oled oodatud raamatukokku!
muid teoseid. Ilukirjandust
ja muid raamatuid lisandub pidevalt ning aeg-ajalt
värskendame raamatukogu
väljapanekut.

Herling Mesi

Mesi tare perenaine

Anu Saul, Pala raamatukogu juhataja
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Esimene poolaeg Alatskivi Kunstide Koolis
Esimese poolaasta sisse
jääb hulk kontserte, konkursse, esinemisi, arvestatav kogus koolitunde
ja harjutamist, erinevaid
väljakutseid ning palju
muud. Soe on sisse saadud
ning aeg on teha vahekokkuvõte.
Alatskivi Kunstide Kooli
flöödiõpilased esinesid oktoobris edukalt 2018. aasta
Wirkhausi noorte puhk- ja
löökpillimängijate konkursil.
Õpilastest võtsid osa Katriin
Maria Märtinson (diplom),
Miia Marii Kiisel (II koht) ja
Teele Pärn.
18. novembril toimus
Kohtla-Järve kultuurikeskuses solistide ja vokaalansamblite konkurss Viru
Lauluke. Osalejaid oli sellel
korral Tartust, Viljandist,
Narvast, Kohtla-Järvelt, Rakverest, Kiviõlist, Alatskivilt,
Iisakust ja isegi Helsingist.
Alatskivi Kunstide Kooli
esindasid sellel aastal Mia
Charlot Peedo, Kristel Haldja
Tross, Eha Merin Nõmm ja

Solfedžo eelklass koos õpetajaga Siim Kornel esitamas laulumängu Volli.
Daisi Noormägi. Konkursil saavutas laululaps Eha
Merin Nõmm II koha.
Detsember läks koolis
kiirelt ja tihedalt: kontserdid
ja arvestuslikud esinemised
täitsid kogu detsembrikuu.
Nagu traditsiooniks saanud
avasid Alatskivi lossi jõuluturu kontserdiga kunstide

kooli laululapsed. Sellel aastal andsid oma muusikalise
panuse ka kooli flöödiõpilased. Detsembri teises pooles
toimunud jõulukontserdiga
võeti esimene poolaasta
kokku ning mindi vaheajale.

Uuel aastal pikalt puhkama ei jäädud. 2.–4. jaanuaril toimus Viljandis jär-

Uuel aastal uue hooga
Möödunud aasta novembris-detsembris korraldati kooli meistrivõistlused
kabes, kus esmalt selgitati
välja klasside parimad ning
finaalmängudes kahe vanuseklassi parimad tüdrukud
ja poisid.
Pingeliste finaalmängude
tulemusena selgusid vanuseklasside esikolmikud
alljärgnevalt:
4.–6. klass
Tüdrukud:
I Angelika Šjuts, II Berit
Norring, III Elise Värk.
Poisid:
I Matthias Värv, II Sebastian
Sildver, III Oliver Tõnisson
7.–9. klass
Tüdrukud:
I Hele-Riin Karv, II Mirtel
Menind, III Lauren Lea

Pala Kooli meistrid kabes: Hele-Riin Karv, Matthias Värv, Siim
Raimla, Angelika Šjuts.
Foto: Kati Kirikal
Poisid:
I Siim Raimla, II Imre
Nõmm, III Andre Vene

Kätte on jõudnud lumine
jaanuar ning uued tegemised
ja huvitavad kohtumised
ootavad ukse ees. Aasta al-

gus toob nii mõnelegi õpilasele juurde uusi ja põnevaid
teadmisi ja kogemusi, mida
nad saavad töövarjudena
erinevates valdkondades
– Merit Teras oli töövarjuna Luunja lasteaias, MariAndra Rätsepp ja Johanna

Foto: Reet Kruup

jekordne noorte pop-jazzmuusikute laager-festival
Koolijazz=Jazzikool. Sellel
korral sõitsid esmaklassiliste õpetajate, rohkete
õpitubade ning elamuslike
kontsertidega üritusele osalema Hella Hildegard Niitra,
Helena Stepanova, MattiasSander Järs, Siim Noormägi
ja Marta Miina Noormägi.

Festivali raames toimus ka
rütmimuusika-ansamblite
võistumängimine Mängu
Ilu nr 8, millest sellel aastal
võttis osa ka Alatskivi Kunstide Kooli noortebänd. Eraldi
tunnustuse pälvisid ansambliliikmetest klahvpillimängija ja laulja Hella Hildegard
Niitra ning trummar Siim
Noormägi.
J a a n u a r i s t j ä t k ava d
Alatskivi Kunstide Koolis
huviringid: bänd, animatsiooniklubi ja vokaalansambel. Huviringid ootavad uusi
osalisi. Ringid toimuvad
tänu huvihariduse ja -tegevuse riigipoolsele toetusele.
Täpsemat infot ringide toimumise kohta leiate kooli
kodulehelt.
Aitäh kõigile õpilastele,
õpetajatele, lapsevanematele ja toetajatele ning jõudu
teiseks otsustavaks ning veidi pingelisemaks poolajaks.

Mikk Kirikal

Alatskivi Kunstide Kooli
direktor

Jõulumaad külastas ka
jõuluvana, kes jagas lastele luuletuste, tantsude
ja laulude ettenäitamisel
päkapikkude poolt valmistatud piparkooke. Igaüks sai
jõuluvanaga juttu puhuda ja
pilti teha.
Täname suure abi eest
vabatahtlikke, kes aitasid juhendada töötubasid. Samuti
täname Pala kooli ja Pala
kultuurimaja. Täname kõiki
külastajaid ja ootame teid ka
järgmisel aastal!
Üritust rahastas rahandusministeerium Kohaliku
Omaalgatuse Programmi
vahenditest.

Katrin Riibak

Pala noortekeskus

Vara põhikooli 8. klass Tartu
vanglas.
Foto Ivi Kostin
16. jaanuaril toimus 8. klassi õppekäik Tartu vanglasse.
See avardas õpilaste silmaringi, näitas elu teisel pool seina.
Nägime seda, mis juhtub, kui
pead elama kindla režiimi järgi
ja piirangutega. Giid jutustas
meile väga huvitavalt vangide
elust ja tegevustest. Vangid
saavad tegeleda oma hobidega
kui nad käituvad korralikult.
Õppekäigu ajal tutvustati meile
ka vangla hooneid ja ruume.
Huvitav oli näha spordisaali,
keraamika-vitraaži, muusikaja nahameisterdamise ringe.
Näidati eeluurimise ja rahustamise konge. Ei tahaks ise
kunagi sinna asutusse sattuda,
kuid vanglaametniku töö peale võiks küll mõelda tõdesid
õpilased. Põnevaid elamusi
sellest õppekäigust jagus meile
kõigile.

Raili Säks
Ivi Kostin

Aren nägid, kuidas käib töö
Vanemuise teatris, Anete
Kaur tutvus Tartu KHKs spaadministraator/kosmeetiku
ametiga, Älis Tõnisson aga
tööga Alatskivi päästekomandos.
14. jaanuaril käisid meie
kooli õpilased Tartus, et
vaadata oma silmaga Eesti
Vabadussõjast inspireeritud
soomusrongi nr 7 “Wabadus”.
15. jaanuaril tutvustasid
treenerid Mart Siliksaar,
Mihkel Tarts ja Robert Kasela Tartu sulgpalliklubist
TRIITON sulgpalli algtõdesid. Samal päeval alustas Pala koolis Mehis Paasi
juhendamisel tööd matkaring.
18. jaanuaril oli algklassidel võimalus kultuurimajas
vaadata laste joonisfilmi

“Lotte ja kadunud lohed”.
Samal päeval esines 5.–9.
klassi õpilastele Playtech`i
süsteemiadministraator
Valdo Kanemägi.
24. jaanuaril külastasid
6.–7. klassi õpilased spordimuuseumis programmi
“Ralliässad”.
26. jaanuaril osalesid
8. klassi õpilased Imre
Nõmm ja Rasmus Lille Nõos
toimunud keemiaviktoriinil.
28. jaanuarist 1. veebruarini on koolis loodus- ja
reaalainetenädal, mille jooksul toimub teadushommik,
võisteldakse peastarvutamises, korraldatakse erinevaid
viktoriine ning 1.–4. klassi
õpilastele antakse teaduse
töötoas algteadmisi füüsikast ja keemiast.

Pala kool

Jõulumaa Pala noortekeskuses
15. detsembril toimus
Pala kultuurimajas järjekordne jõulumaa, mida korraldas Pala noortekeskus.
Jõulumaal olid mitmesugused töötoad. Meisterdada
sai jõulupärgi, jõulukaarte,
küünlalaternaid, kinkekotte, öökulle ning kaunistada
kõrvarõngaid ja piparkooke.
Avatud oli ka kohvik, kust
sai osta noorte enda tehtud
maiustusi. Esindatud oli ka
naiskodukaitsjate heategevuslik loterii. Jõulumaal
pakkusid lastele rõõmu ponid Tamme ratsutalust, mille
perenaine Elvi Teppan tegi
lastele oma armsate loomadega talvist vankrisõitu.
Ponisid sai igaüks paitada,
kallistada ja imetleda.

Vara põhikooli
8. klass Tartu
vanglas

Vara põhikooli
õpetajad

Avanes
taluarhitektuuri
toetamise
taotlusvoor

21. jaanuarist saavad eraomanikud taotleda toetust ajalooliste taluhoonete korrastamiseks. Taotlusvooru aastaeelarve on 100 000 eurot, mis
peab aitama kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja
-maastiku omapära säilimisele.
Uus toetus aitab korrastada ajaloolisi taluhooneid,
sealhulgas ka neid, mis ei ole
võetud riikliku kaitse alla. Eraomanikud saavad toetuse abil
korrastada Eestile ainuomaseid
taluhooned säilitades nende
arhitektuurset väärtust. Projektiga suunatakse taluarhitektuuri
restaureerimisse kokku 400
000 eurot.
Taotluste esitamise tähtaeg
on 18. veebruar 2019. Toetuste jagamist viib läbi Muinsuskaitseamet. Vaata täpsemalt
taotlusvooru tingimuste ja taotlemise kohta Muinsuskaitseameti kodulehelt. Taotlusvooru
aluseks on määrus „Taluarhitektuuri toetamise tingimused
ja kord".
Lisainformatsioon
Liina Jänes, kultuuriministeeriumi muinsuskaitse nõunik
Tel 628 2381,
e-post: liina.janes@kul.ee

Jõulumaal olid külas ponid Tamme ratsatalust. Neid armsaid loomi sai igaüks paitada, kallistada
ja imetleda.					
Foto Meery Mõisa

Lisainformatsioon
taotlejatele
Kersti Siim, Muinsuskaitseameti nõunik
Tel 5385 1303,
e-post: kersti.siim@muinsuskaitseamet.ee
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RISTSÕNA
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TÕNIS LAKS

4

13.01.1808 – 24.02.1861

5
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Oli vana Laksi Tõnis
taluperemees,
eluaeg ta mõisat teenis
palehigi sees.
Raskes elus õhkas tema:
"Millal saab küll ka
meie lugu paranema,
saab meil p ä r i s m a a ?!"

7

8

9

11

7
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14

(Katkend Juhan Weitzenbergi luuletusest "Tõnnis Laks ehk
Eestlase Isamaa")

13

15

10. Peipsi ääres looklev sihtkoht

Õigete vastuste saatjate vahel

2. Kalurite sõiduvahend talvel

11. Peipsiääre Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja loositakse välja kolm kingitust!

3. Peipsiääre valla vallavanem

12. Mitu avalikku sauna on Peipsiääre vallas

4. Peatskivi linnamägi ehk...

13. Kus asub Peipsiääre Valla ainus majakas

5. Üks tuntumaid Eesti heliloojaid

14. Linn, kus inimesed armastavad kõndida autoteel

6. Kus toimuvad II Peipsiääre talimängud

15. Haavakivilt pärit luuletaja

Vastused palume saata hiljemalt
14. veebruariks 2019 e-posti
aadressile viktoria.arro@
peipsivald.ee või postiaadressile
Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu
mnt 4, Alatskivi alevik, 60201,
Peipsiääre vald, Tartu maakond.

1. Liivi Muuseumi välja antud tegelusraamat

7. Baltikumis ainulaadne nartsissi looduslik kasvuala
8. Nolcenite kodu
9. Peipsiääre valla ainus huvikool

Kass Irvik kutsub külla!
Alates 16. jaanuarist kuni
15. veebruarini on Magasiaidas avatud harrastuskunstnik
Leili Niilo akrüülmaalide näitus/müük „Muinasjutuvärvi
unenäod“. Väljapanek koosneb
24 maalist, mis on justkui
välja astunud autori fantaasia
maalimast. Külmal talvepäeval
pole midagi paremat kui tulla
ja nautida meeleolukat näitus/
müüki ja ka endale seinale
soetada suurepärane teos täis
energiat ja positiivsust. Maale
saate alati vaadata ja osta meie
e-poes: https://magasiait.ee
pärast näituse lõppu.
Ütleme tere uutele tegijatele Magasiaidas. Nüüd meie
juurest saadaval Amii küün-

lakoja sojavahast küünlad ja
aroomivahad. Tähelepanu,
alates jaanuari teisest nädalast
saabuvad müüki ka Sibulatee
10. aasta juubeli auks valmisatud erimärgistusega küünlad.
Tervitame ka Nurme looduslikke kosmeetikatooteid, Monika Zirkli keraamikat, ehteid
ja kotte ning loomulikult meie
uut ja kirevat kunstnikku Leili
Niilot.
Osaleme ka 3. veebruaril
Kolkja Kelgul ja Sibulatee
Talveprääznikul ning 9. veebruaril Sibulatee SaunafESTil
Magasiaida käsitööliste toodetega, et ikka terve Eesti teaks
kui andekad ja tegusad inimesed meie piirkonnas elavad.

Oleme avatud E–R 9.00–
16.00, L 10.00–16.00 ja
P 11.00–15.00.

13. detsembril 2003 tulid
kokku Silvi Sarapuu, Inga
Edela, Ingrid Katsan, Rein
Lepik, Merike Undrits, Vaike
Torokvei, Andres Kärp, Merle
Saar ja Lea Saul, kes asutasid
Vara (Valla) Lastekaitse Ühingu. Dokumendid näitavad, et
tegusamatel aastatel on ühingus olnud 16 liiget, praegu
on meid 8. Ühingu tegevuse
eesmärgiks on lapse vajadusest lähtuva, lapseks olemist
väärtustava, laste ja noorte
arengut toetava heategevusliku lastekaitsealase tegevuse
edendamine, ideaaliks on

terve ja sotsiaalsete oskustega
laps. Meie projektide toel on
üles kasvanud märkimisväärne hulk noori, kes suudavad
vastutada enda ja oma perekonna toimetuleku eest ning
võtavad aktiivselt osa kogukonna tegemistest.
Nende aastate jooksul
oleme korraldanud 140 projekti/üritust. Sealhulgas on
projektitoetustega toodud
Vara valda investeeringuid
mitmele hädavajalikule projektile, nagu näiteks Vara
mänguväljaku arendamine,
Koosa lasteaia saali renoveerimine ja sisustamine, Vara
kergliiklustee ehitamine ja
staadioni puhkeala arendamine, välijõusaali rajamine
Vara staadionile. Mäletamist
väärivad ka sellised aastast
aastasse kulgenud projektid
nagu Vara jalgpalliturniir,
koolinoorte töö ja puhkelaa-

ger, Viies veerand Vara vallas.
Oma 15 tegevusaasta täitumist tähistasime projektiga
"Parim lastekaitse on lastega
tegelemine". Jäädvustamaks
ühingu ajalugu, trükkisime
100 käesoleva aasta seinakalendrit, kuhu valisime 12 pilti
meie populaarsetest projektidest. Kalendrid jagasime oma
partneritele ja toetajatele ning
ühingu endistele-praegustele
liikmetele. Koos Vara põhikooli, noortekeskuse ja Koosa
Noorteklubiga korraldasime
Vara-Koosa kogukonnas küsitluse, selgitamaks lapsesõbralikumat inimese, asutuse ja
tegu. Vara piirkonnast laekunud vastuste põhjal osutus
vaieldamatult lapsesõbralikumaks inimeseks õpetaja Ivi
Kostin, lapsesõbralikumaks
asutuseks Vara Noortekeskus
ja lapsesõbralikumaks teoks
Vara välijõusaali rajamine.

„Kass Irvik“.

Foto: Karin Kriisa

Magasiait OÜ soovib lõbusat kelguilma

Vara Lastekaitse Ühing 15-aastane
Koosa piirkonnast laekunud
vastuste põhjal osutus lapsesõbralikumaks inimeseks
Koosa Noorteklubis töötav
vabatahtlik välismaalt Sopio
Gigauri, lapsesõbralikumaks
asutuseks Koosa Noorteklubi. Koosa piirkonna vastajad
nimetasid mitmeid projektipõhiseid tegevusi, kuid neist
mitte ükski ei saanud Vara
välijõusaali rajamise vastu.
Ühingu 15. sünnipäevale
pühendatud tänuüritusel oli
võimalik nautida muusikaliskunstilist meelelahutust noorelt klaverivirtuoosilt Markus
Kadastelt ning peotantsupaarilt Kristina Nikulina-Johannes Petmanson. Tervislikku
ja lõbusat zumba-trenni tegi
lastele Kaisa Edenberg.
Loomulikult ei puudunud ka juubelitort, mis oli
nii esinduslikult kaunis, et
kahju oli seda lahti lõigata.

Tänu Weitzenbergi 1862. a iseseisva brošüürina
ilmunud ning samal aastal Perno Postimehes avaldatud
luuletusele sai Alatskivi kandi mehe nimi üle Eesti tuntuks. Rendikoha pidaja, taluinimesi esindanud kohtumees, koolivanem ning väljarändamise eestvedaja Tõnis
Laks püsib tänaseni eestlaste mälus kui maatameeste
ja Alatskivi sümbol. Ikka leitakse tee selle auväärse ja
sitke talumehe hauale, mida tähistab Tõnise 100. sünniaastapäevaks rahva poolt püstitatud mälestusmärk.
Jõevallast Luigemetsast toodud kivi vormis väärikaks
ausambaks kunstnik Kristjan Raua kavandite järgi
Kokora mõisa väljavahi poeg Samuel Pos(s)ok.

Hulgaliselt huvitavaid ajaloolisi fakte sisaldavat 2012.
a trükist ilmunud Anne Elkeni raamatukest "Laksi Tõnise
lugu" saab veel soetada Liivi muuseumist ja Alatskivi
lossist.

ERNST PÕDDER

29.01. (vkj.) / 10.02.1879 – 24.06.1932

Üks Eesti iseseisvuse sepistajaid ja Vabadussõja
kangelasi ning võidupüha traditsiooni algataja Ernst
Johannes Põdder sündis Alatskivi paruni kammerteenri pojana ning veetis oma lapsepõlve Alatskivil.
Hariduse sai tulevane kindralmajor Tartus ning Vilno
junkrukoolis. Teenete eest Vene tsaariarmees (võttis
osa Vene–Jaapani sõjast ning teenis ohvitserina Siberis)
omistati Ernst Põdderile hulgaliselt autasusid, sh Püha
Vladimiri IV järgu aumärk.
Ernst Põdderi teenistus Eesti rahvusvägedes algas
1917. a jalaväepolgu ülemana. 1918. a organiseeris
ta põrandaaluse kaitserühma, mis sai aluseks meie
Kaitseliidule. Vabadussõja alguses määrati Põdder
sisekaitse ülemaks; 1919. a juhtis ta III diviisi. Erilise
tunnustuse pälvis Ernst Põdder Landeswehri operatsiooni juhtimise eest.
Rahuajal oli Põdder II ja III diviisi ülem, sõjanõukogu liige ja asjadevalitseja. Väga olulist rolli mängis
kindral enamlaste riigipöördekatse mahasurumises
1924. a detsembris.
Elu lõpul osales ta aktiivselt vabadussõjalaste
liikumises.
Rahva ja sõdurite hulgas vaieldamatult armastatuimas kindralis hinnati lisaks sõjaväelisele andekusele
ka tema võrratut huumorisoont. Siinkohal üks näide:
kui kindral väga tõsiselt haigestus ning tema jalg tuli
amputeerida, ütles ta: "Miks ei või üks Eesti kindral
olla puujalaga, kui mõnel teisel on puupää."
Ernst Põdderi muldasängitamisel Tallinna Juhkentali kalmistule tulid lugupeetud sõjamehele austust
avaldama riigivanem, Riigikogu esimees, valitsuse
liikmed, diplomaatiline korpus, Eesti, Läti, Soome ja
Poola armeede esindajad, poliitika- ja seltskonnategelased ning tohutu rahvahulk.

Tänan kõiki, kes Vara Lastekaitse Ühingut sel tähtsal päeval
meeles pidasid, aga eriti noori
esinejaid ning nende vanemaid.

Vaike Torokvei
juhatuse liige
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Spordiklubi Juku indiaca nais- ja meeskond
saavutasid seenioride Eesti meistrivõistlustel
pronksmedalid

Spordiklubi Juku indiaca meeskond, vasakult Margo Hurt, Viljar
Kook, Ülo Haljend, Raiki Onno, Tarmo Eres, Ago Vahi ...

... ja naiskond, vasakult Ille Sinilaht, Evelin Lepa, Helja Laumets,
Maili Mägi, Kadri Nassar.
Fotod: Maarika Jaaguson

Alatskivi spordiklubi
Juku indiaca seeniorklassi
mängijatel toimusid 19. jaanuaril Pärnumaal Paikuse
spordihoones 2019. a Eesti
meistrivõistlused. Kokku
osales võistlustel kolmes
erinevas vanuseklassis 14
võistkonda. Spordiklubi Juku
naiskond mängis meistrivõistlustel kolme vastasega
ning võitis nendest mängudest ühe ja kaotas kaks,

ning mängisid seetõttu edasi
5.–6. koha peale. Nad võitsid oma vastast, Lepistiku
segavõistkonda, ning saavutasid meistrivõistlustel
5. koha.
Alatskivi spordiklubi
Juku võistkonnad mängisid seenioride 2019 Eesti
meistrivõistlustel indiacas
järgmistes koosseisudes:
naiskonnas mängisid Evelin
Lepa, Kadri Nassar, Maili Mägi, Ille Sinilaht ja

mis andis lõpptulemusena
meistrivõistlustel III koha.
Sarnaselt naiskondadele
osales ka meeskondi seenioride võistlustel neli ning
Alatskivi spordiklubi Juku
meeskond saavutas võrdses
konkurentsis samuti III koha,
kuid II koht oli käega katsuda. Segavõistkondi osales
meistrivõistlustel kokku
kuus ja Alatskivi indiacaseeniorid alagrupimängudes võitu kirja ei saanud

Helja Laumets. Meeskonnas mängisid Ago Vahi, Tarmo Eres, Viljar Kook, Raiki
Onno, Margo Hurt ja Ülo
Haljend. Segavõistkonnas
mängisid Ago Vahi, Tarmo Eres, Viljar Kook, Raiki
Onno, Margo Hurt, Ülo Haljend, Helja Laumets, Maili
Mägi ja Ille Sinilaht.

Priit Allikivi

Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

Tartumaa spordiaasta lõpetamisel
tunnustati 2018. aasta parimaid

Tartumaa parimad 2018.

Foto: Kaspar Sula

Kolmapäeval, 19. detsembri õhtupoolikul toimus Jääajakeskuses Tartumaa spordiaasta 2018 pidulik lõpetamine ja
Kultuurkapitali preemiate jagamine.
Peipsiääre valla spordiinimestest tunnustati Andre
Pärna, kes sai tunnustuse kategoorias Tartumaa Spordiliidu
2018. aasta paremad noorsportlased: Indiaca maailmakarikavõistlustel spordiklubi Juku segavõistkonnas 2. koht ning
meeskonnas 3. koht. Eestimaa Spordiliit Jõud tunnustas Priit
Allikivi kategoorias 2018. aasta kohaliku spordielu edendaja
Tartumaal.

TULEVASED
SPORDISÜNDMUSED
03.02.19
Kell 12		

Kolkja Kelk 2019
Kolkja, Peipsi kallas/jää

09.02.19
Kell 11		

23. Pala Noorte Suusamaraton
Pala suusarajad

16.02.19
kell 10

Peipsiääre valla Talimängud 2019
Pala staadion, kool

30.03.19
Kell 11		

Peipsiääre MV lauatennises 2019
Pala spordisaal

Lisainfo: www.peipsiääresport.ee

FC Peipsi United otsib
oma jalgpallimeeskonda uusi
liikmeid, kes on sündinud alates 2010. a.
Oodatud on tüdrukud ja poisid!
Huvi korral võta ühendust: Roman Buk, Tel 503 9767
FC Peipsi United набирает в свою футбольную команду всех
желающих, рождённых с 2010 года.
Свяжитесь с нами по телефону: 503 9767

Foto: Kevin Laurisoo

Laupäeval, 19. jaanuaril peeti Mustvee spordihoones
FC Peipsi United ja Kohtla-Järve poiste jalgpallivõistkondade
vahel sõpruskohtumine, kus meie Peipsiääre valla noored
poisid said kirja magusa võidu tulemusega 10:5. 		

E
E
T
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L
U afE 19 9.00
B
1
SI aun 2.2k0l 12s .0

Kohalikud saunad,
orienteerumiskaart,
talipuhvetid,
põnevad ülesanded,
auhinnad!
Piletite arv piiratud!
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Info ja registreerimine: info@mesitare.ee
Piletid saadaval Piletilevis alates jaanuarist 2019
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В ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ

Заседание волостного управления 11.12.2018
Утверждены результаты государственной закупки «Составление детальной планировки волости Пейпсияэре»
Утверждены результаты государственной закупки «Земляное отопление народного дома в Колкья»
Принято решение о рабочем времени в период между
Рождеством и Новым годом, касающееся волостной администрации и волостных подведомственных учреждений.

Заседание волостного управления 19.12.2018

Выданы разрешения для ввода в эксплуатацию следующих объектов: I и II этапа трубопровода водоснабжения и
канализации в посёлке Алатскиви, дачи на участке Ыуэтагузе
в деревне Кооза, септика и дренажного поля на участке Ууэтоа в деревня Ныва, дачи на участке Пикаломби в деревне
Пылдмаа, септика и дренажного поля на участке Сарапи в
деревне Пыргу, а также дачи на участке Лийвамяэ в деревне
Савиметса.
Выданы следующие разрешения на строительство: для
расширения хозяйственной постройки по адресу ул. Пикк
27 в деревне Нина и для строительства бурового колодца
на участке Мартини в деревне Сассуквере.
Выданы условия проектировки для составления проекта
пристройки к жилому дому (свыше 33% от изначального
объёма) на участке Куузе в деревне Роотсикюла, волость
Пейпсияэре.
Введена в действие детальная планировка лесопильного
завода, расположенного в деревне Вара.
Внесены изменения в распоряжение Волостного управления Алатскиви от 13 марта 2017 г. № 66.
Изменены адреса кадастровых единиц.
Определены адреса и целевое назначение земельных
участков, расположенных в посёлке Колкья.
Определены адреса и целевое назначение земельных
участков, относительно которых подано ходатайство о передаче их в муниципальную собственность.
Прекращено делопроизводство, касающееся приватизации лесного участка.
Одобрены отчёты о выполнении условий грантовых договоров в рамках Программы редкого заселения.
Согласовано одно ходатайство о более редком графике
опорожнения контейнера для сбора отходов.
Удовлетворены ходатайства четверых владельцев бытовых отходов о признании их временно не присоединившимися к системе организованного вывоза отходов, поскольку
эти владельцы отходов посещают свои земельные участки
только в летний период.
Утверждено решение о признании троих владельцев
бытовых отходов в порядке исключения временно не присоединившимися к системе организованного вывоза отходов, поскольку на земельном участке никто не проживает и
здание пустует.
По пяти заявлениям назначено социальное пособие, два
заявления решено не удовлетворять.
По четырём заявлениям принято решение о покрытии части оплаты за проживание в учреждении социальной опеки.
Решено назначить оказание услуг на дому.
Назначено пособие лицу, осуществляющему уход за ребёнком с недостатками здоровья.
Принято решение об организации опекунства совершеннолетнего лица.
Ещё одно заявление о назначении опекунства совершеннолетнего лица решено не удовлетворять.
Продлено семь договоров социального найма жилого
помещения.
Утверждена структура детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Утверждена структура подведомственных учреждений
в сфере образования по интересам, работы с молодёжью и
спортивной деятельности.
Утверждена структура учреждений в области культуры.
Сформирована инвентаризационная комиссия.
Заявка OÜ Vali Press признана успешной в рамках тендера
по поиску издателя волостной газеты «Peipsiääre Teataja»
на 2019 год. Критерием для выбора победителя стала наименьшая цена.
Внесены изменения в распоряжение Волостной управы
Вара от 27 октября 2017 г. № 161.

Заседание волостного управления 03.01.2019
Внесены изменения в текст порядка Волостного управления Пейпсияэре от 19 декабря 2018 г. № 630.
Утверждён эскиз ордена волости Пейпсияэре.
Изменён состав служащих волостной администрации
Пейпсияэре.

ПЕЭТЕР КИУРУ

Заместитель старейшины волости Пейпсияэре
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ
Декабрьское заседание волостного совета состоялось
12 декабря в Алатскиви и прошло при участии всех членов волостного совета в составе 21 человека. В повестку
дня было включено 14 пунктов. Далее будет представлен
краткий обзор основных тем, рассмотренных депутатами.
После доклада финансового руководителя Мирье Пыллу
был утверждён первый дополнительный бюджет 2018 года,
который предусматривал увеличение доходов от основной
деятельности на 113 923 евро, снижение суммы расходов на
основную деятельность на 46 233 евро, а также сокращение
расходов на инвестиционную деятельность и уменьшение
суммы запланированного кредита.

Волостному управлению выдано разрешение на проведение государственной закупки для приобретения
услуг строительства станции по переработке отходов в
Алатскиви.

Волостной совет утвердил ставки земельного налога
на 2019 год, зафиксировав их на уровне предыдущего года.
Это означает, что годовая ставка налога на землю составит
2,5% от цены налогообложения земли, за исключением
используемых для производства сельскохозяйственной
продукции обрабатываемых земель и естественных лугов,
ставка земельного налога для которых будет 2,0 % от цены
налогообложения земли.
Заместитель волостного старейшины Пеэтер Киуру
ознакомил собравшихся с порядком признания заслуг в
волости Пейпсияэре. Ранее в каждом из четырёх объединившихся самоуправлений действовал свой порядок признания
заслуг, поэтому необходимо было разработать новый, единый документ. После обсуждения поправок, предложенных
членами волостного совета, вышеназванный порядок был
утверждён. Отныне в волости Пейпсияэре предусмотрены
следующие формы признания заслуг: избрание почётным
гражданином волости, чему, как правило, сопутствует и
награждение орденом; награждение памятной тарелкой
с гербом волости, вручение благодарственного письма от
лица председателя волостного совета, а также награждение
благодарственной грамотой от лица волостного старейшины. Кандидатов для награждения может представить любой
житель волости до 15 января. Традиционно церемония
награждения проходит в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня независимости
Эстонской Республики. Волостному управлению разрешили
осуществить заказ дизайнерских решений для ордена и
памятной тарелки.
Волостной совет принял решение о признании частично
недействительными двух детальных планировок в городе
Калласте, а также о признании недействительными четырёх решений об инициировании детальной планировки,
поскольку к настоящему моменту работы по составлению
этих детальных планировок не начаты и не планируются
(земельные участки в посёлке Алатскиви, в городе Калласте
и в деревне Нина).
На основании доклада заместителя волостного старейшины Пеэтера Киуру об отчуждении волостного имущества
постановили следующее:
участок недвижимости в приусадебном парке Пала:
поскольку публичные торги завершились безуспешно,
начальная цена объекта была снижена до 35 000 евро;
квартирная собственность по адресу Кооза 20-18:
решено продолжать публичные торги с начальной ценой
в размере 5 400 евро;

ЗАКАЗ ТАБЛИЧЕК
С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ
И НОМЕРОВ ДОМОВ
Волостная управа
Пейпсияэре собирается в
ближайшее время заказать
новые таблички с названиями улиц. В связи с этим
предоставляется и домовладельцам волости возможность заказать таблички
с номерами домов через
волостную управу. Для этого необходимо до 15 марта
2019 года сообщить специалисту по строительству
волостной управы (инфотелефон 5301 5887, эл. почта
raimond.voimre@peipsivald.

ee), кто и какой номер желает приобрести. Табличку с
номером необходимо сразу
оплатить. Стоимость одной
таблички 7 евро.
Сейчас наступило последнее время ликвидировать ситуацию, при которой
из-за отсутствия табличек с
названиями улиц и номеров
домов в волости Пейпсияэре можно заблудиться.
Давайте вместе приведём свою
волость в порядок!

земельный участок в посёлке Варнья по адресу ул. Вестница 2:
решено продолжать публичные торги с начальной ценой
в размере 7000 евро;
квартира по адресу ул. Сипелга 6-8 в посёлке Колкья:
решено провести публичные торги, назначив в качестве
начальной цены 2700 евро на основании акта экспертной
оценки.

Волостной совет утвердил кандидатуру Моники Нымме
в качестве члена хозяйственной комиссии. Моника Нымме
является также депутатом волостного совета, а свой насущный хлеб зарабатывает, выполняя обязанности заведующей
хозяйственной частью в Палаской школе.

После этого с докладом выступила Сирье Лейни — представитель от волостного совета в комиссии, занимающейся
вопросами реорганизации сети волостных библиотек. Комиссия ознакомилась с работой всех библиотек волости,
включая школьные библиотеки. Как и можно было предположить, принципы работы и общий уровень библиотек
неравнозначны. Комиссия предложила реорганизовать
работу библиотек таким образом, чтобы управление
всеми 11 библиотеками осуществлялось централизованно. Во-первых, это помогло бы добиться единого уровня
рабочей культуры и качества предлагаемых услуг во всех
филиалах библиотеки, а во-вторых, упростило бы процесс
общения между волостным управлением и библиотеками.
Члены комиссии по культуре сошлись во мнении, что если
централизация управления не скажется отрицательно ни на
качестве услуг, ни на их доступности, и если общее управление организацией сможет стать более профессиональным,
то комиссия поддержит проведение реорганизации. Многие
члены волостного совета высказали свои сомнения в целесообразности таких преобразований, из-за чего решение по
вопросу о реорганизации было отложено, а комиссии дано
задание ещё раз проанализировать все данные и провести
консультации с представителями библиотек.

Жаркие споры вызвало обсуждение предпоследнего
пункта повестки дня, касающегося предложения Министерства экономики и коммуникаций передать самоуправлениям принадлежащие государству второстепенные
шоссе. Предполагается, что волость Пейпсияэре получит от
государства 58,9 км дорог, а всего самоуправления Эстонии
— 3 398 км. Планируется, что в связи с данными изменениями на самоуправления будет наложена обязанность по
обслуживанию и ремонту дорог, однако выделяемого для
этой деятельности финансирования недостаточно, чтобы
в полной мере покрыть все необходимые затраты. По данной причине волостной совет принял решение отказаться
от предложенного министерством плана и дать задание
волостному управлению составить соответствующее ответное письмо.
Последним пунктом повестки дня стало изменение
структуры волостного управления. Исходя из требований
Закона о защите данных, необходимо учредить должность
специалиста по защите данных, основные задачи которого
— мониторинг и контроль за тем, каким образом обрабатываются в учреждении личные данные и соответствуют
ли нормам закона связанные с этим процедуры.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре
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Активная жизнь школы Калласте

Планетарий 30.10.2018

Праздник «Мой папа самый
лучший!»

Для учеников 5-8 классов, приезжал 3D Мобильный Планетарий-Сферический Кинотеатр, с новой образовательной
программой видеофильмов!
Под куполом, диаметром 5 м и 2,8 – 3,5 метра высотой,
дети окунулись в мир, полный зрелищных видов и уникальных открытий, захватывающих приключений и самых ярких
впечатлений! Узнали о жизни на других планетах, о тайнах
бесконечных просторов Вселенной.

LAHE KOOLIPÄEV – 15

21.11.2018, ученики 7-8 классов приняли участие в самой большой молодежной конференции в Эстонии «Lahe
Koolipäev», которая отметила в этом году свое 15-летие в
Таллинне, в концертном доме Alexela. Этот день для ребят
был незабываемым днём, полным впечатлений от встреч с
незаурядными современниками: Kersti Kaljulaid, Reet Aus,
Kaarel Kotkas, Andrus Kivirähk, Karl-Erik Taukar, Rasmus Mägi,
Hendrik Ehrpais, Jaak Prints, Erki Kaikkonen, Peep Kuld,
Allan Rajavee, Kairit Tammets.

Поездка в Pokumaa “Saame Pokudega sõbraks”

Ориентирование в Алатскиви
9 ноября 2018, все ученики подготовили и провели праздничное поздравление для своих любимых пап! Наш праздник
открыли дети, которые прочитали трогательные стихи о
папе, исполнили детские песни, особенно согрела душу песня
«Как сказать тебе о главном пап…», в исполнении девочек
5-8 класса, чем растрогали мужественные сердца отцов.
После поздравительной части программы, и папы и дети
принимали активное участие в конкурсах! И дети и родители
получили от этого мероприятия большое удовольствие и
массу впечатлений.

Поездка в Energiakeskus

29 ноября 2018 г. ребята нашей школы совместно с
учениками школы Колькья участвовали в мероприятии,
приуроченному ко Дню Гражданина. Шлендухов Алексей
Диорович и Лисова Татьяна Юрьевна организовали интересное ориентирование ребят в окрестностях Алатскиви.
Ребята с удовольствием бегали с картами, дающими
направление в поиске табличек, которые необходимо было
зафиксировать фотоснимком, по лесу Алатскиви, огибая по
пути озёра… Ребята помогали и поддерживали друг друга,
следуя по своим маршрутам.
После того, как ориентирование было закончено, учеников накормили горячими колбасками, приготовленными на
гриле, и напоили горячим чаем. Победители и все участники
этого мероприятия получили сладкие призы.

Игра-соревнование в рамках
Недели мира

30 октября 2018 ученики начальных классов и старшая
группа детского сада посетили сказочный парк Pokumaa.
Побывали в сказочном доме Поку. Узнали, кто такой Поку,
что эстонский писатель Эдгар Вальтер написал много книг
про Поку и он сам делал иллюстрации к книгам. Дети одевали костюмы Поку, ходили по туристической учебной тропе,
где видели разные фигуры из дерева, животных, деревья,
похожие на буквы. Было очень интересно.

16 ноября ученики 5-6 классов, и 23 ноября, ученики 7-8
классов, ездили на экскурсию в “Energia avastuskeskus”, где
прослушали небольшую лекцию об изменении климата на
Земле, провели некоторые опыты, а также смогли посмотреть, как образуется молния, как действует статистическое
электричество и попробовать вырабатывать электричество
на разных приборах.

Выставка детской иконы

В школе Калласте много лет велась работа по изучению культуры родного Причудья в рамках проекта
Päärimuskultuur (Rahvakultuuri selts). С детьми занимались Екатерина Марк и Айли Кивисаар. Проект завершился выставкой детской иконы к русскому Рождеству в
Моленной г.Калласте.

5 декабря в школе Колькья прошла игра-соревнование
в рамках Недели мира, организаторами были Шлендухов
Алексей Диорович и Лисова Татьяна Юрьевна. Участие
принимали команды учащихся из школ Колькья, Алатскиви,
Вара, Калласте и Пала
Мероприятие было подготовлено на высоком уровне.
Было продумано все: зал, в котором проходила игра
был оформлен, гостей встречали ученики в русских национальных костюмах с хлебом и солью. Для проведения
игры использовались ТС, презентация была сделана очень
качественно и интересно, музыкальное сопровождение
создавало приятную атмосферу.
Игра проходила на двух языках. Конкурсы показывали
многообразие культур, традиций, одежды, национальных
блюд различных стран. Мероприятие имело большое воспитательное значение – это и умение работать в команде и
интеграция, и большая познавательная ценность. Конкурсы
были творчески организованы: использовались костюмы
различных народов, блюда разных национальных кухонь,
танца разных народов. Атмосфера была очень доброжелательная, азартная. Одно из самых приятных частей мероприятия было объявление победителей и награждение команд
(в качестве призов использовались медали и другие призы).
Мероприятие отличалось высоким уровнем организации
и благоприятной творческой обстановкой.
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9. veebruaril
Ranna rahvamajas
kell 20
SÕBRAPÄEVAPIDU!

TÄHELEPANU!
VARA L/A ÕNNETRIINU KORRALDAB FOTONÄITUSE

MINU KODUKOHT – PEIPSIÄÄRE VALD
LÄBI AASTAAEGADE

OOTAME FOTONÄITUSELE PILTE KODUKOHA
LOODUSOBJEKTIST LÄBI NELJA AASTAAJA

Näitusele saabunud fotod pannakse üles
Õnnetriinu L/A kodulehele:
www.varalasteaed.ee

Esineb ansambel

Fotonäituse tingimused:
●

Foto peaks olema jäädvustatud kodukoha

HÄRRA KUU

ümbruses asuvast loodusobjektist
●

Igal osalejal palun näitusele esitada üks foto

●

Fotod palume saata aadressil:

Avatud baar
Pilet 7.-

varalasteaed@gmail. com

●

Foto alla kirjutada L/A nimi, foto (objekti)
pealkiri

●

Tule ise ja võta sõber ka kaasa!

Fotode viimane saatmise tähtaeg on:
●

TALV 15.01.2019

●

KEVAD 15.04.2019

●

SUVI 15.07.2019

●

SÜGIS 15.09.2019
VAHVAID KLÕPSE!

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool pakub tööd

KINO
PEIPSIÄÄRE VALLAS 2019
8. veebruaril Pala kultuurimajas

kell 19.00 komöödiafilm
„KLASSIKOKKUTULEK 3: RISTIISAD“
Pilet 5 €; sooduspilet 3,50 €

22. veebruaril Alatskivi lossikinos

kell 19.00 EV100 mängufilm
„TÕDE JA ÕIGUS“
Pilet 2 €

22. veebruaril Koosa rahvamajas
kell 19.00 EV100 mängufilm
„TÕDE JA ÕIGUS“
Pilet 5 €; sooduspilet 3,50 €

22. veebruaril Pala kultuurimajas

kell 19.30 Hardi Volmeri mängufilm
„JOHANNES PÄÄSUKESE TÕELINE ELU“
Pilet 5 €; sooduspilet 3,50 €

23. veebruaril Alatskivi lossikinos
kell 14.00 EV100 mängufilm
„TÕDE JA ÕIGUS“
Pilet 2 €

kell 17.00 Hardi Volmeri mängufilm
„JOHANNES PÄÄSUKESE TÕELINE ELU“
Pilet 5 €; sooduspilet 3,50 €

eripedagoogile (1,0 ametikoht)
Töö sisu


HEV-koordinaatori ülesannete täitmine



koolipereliikmete nõustamine õpilaste toetamiseks



hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamine (individuaalõpe ja LÕK)

Sobival kandidaadil on


valmisolek panustada õpilaste arengusse



töökogemus põhikooliealiste lastega



eripedagoogi või logopeedi kvalifikatsioon

Pakume


meeldivat töökeskkonda



mitmekülgset ja vastutusrikast tööd



brutotöötasu alates 1400 eurost kuus

Tööleasumine alates 01.03.2019 !

Motivatsioonikiri, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavad dokumendid palume saata
e-postile direktor@alatskivi.edu.ee
hiljemalt 11.02.2019.

Lisainfo telefonil +372 5566 2246
Direktor Erki Larm
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PalJu ÕNNe!

UUED VALLAKODANIKUD

SANDRA LENORE MERE

JUTA VAHI
KLASSIKALINE MASSAAŽ
HIINA TUI NA MASSAAŽ
REIKI RAVI
PEDIKÜÜR

96 VELLA UPPUS
96 ALMA RATMAN
93 MEERI KOOK
93 HELJU HALLIK
93 ELLA-ELFRIDE VIIRMAA
92 IVAN EVDOKIMENKO
90 TATJANA KALBINA
90 HELJU SANGLA
89 VARVARA PRIGOŽEVA
89 AKSENJA KIVASTIK
87 ANASTASIA RÕMAR
87 LIA VADI
86 JELENA MAIER
86 APOLINARIA KAZAKOVA
86 VEERA AMBO
86 HELI-URSULA RANNAMETS
86 HELJU VOITES
85 MAHTA SALUSTE
85 METTA PELSKA
85 VASSILI MAKARENKOV
84 LEMBIT ARRO
84 TATJANA KEDROVA
84 LEIDA LEA
83 SASS HAINSOO
83 VIRVE SAAR
83 LAINE PIIRI
83 VEERA PUNGA
82 VASSILI BOŽKO
82 ASTA VÄRK
82 VAIKE ERES
81 ENDLA LIBLIK
81 HIONIA AMELINA
81 VASSILI PODGORNÕI
81 FJODOR KREHHOV
81 ANISSIA NIKIFOROVA
81 RAISSA TOOMIK
80 LIDIA MOZZHUKHINA
80 NINA IVANOVA
75 TEODOR KEROV
75 VILLI SULGER
75 TOIVO SAAR
75 VALENTINA RÄSTAS
75 LEILI KAUR
70 JEVGENIA OPIKOVA
70 ALEVTINA BELJAJEVA
70 ARVO PLUUM
70 GRIGORY BALANDIN
70 VALDEKO RAJASTE
70 IVAN KARZUBOV
70 NIKOLAI SERGEJEV
70 NIINA BARANINA
70 JEFRASSIA GEDZ		

02.12.2018
Vara piirkond

TEISIPÄEVITI JA NELJAPÄEVITI
Kellaajad kokkuleppel.

MARIA LEHTPUU
20.12.2018
Koosa piirkond

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

SOFIA MÄRS
22.12.2018
Alatskivi piirkond

SOFIA OLHOVIKOVA
15.01.2019
Koosa piirkond

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

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

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

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

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

EELK VARA BRIGITTA KOGUDUSE TEATED
Pühapäev, 10. veebruar kell 12 jumalateenistus armulauaga.
Pühapäev, 10. märts kell 12 jumalateenistus armulauaga.

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
DETSEMBER 2018 / JAANUAR 2019

Ostan "Seiklusjutte maalt
ja merelt raamatud" sarja
raamatud (55 tk).
Hind kuni 350 eurot.
Tel 5663 9310.
Korralik üksik pensionär soovib
üürida 1-toalise korteri või tulla
kaasüüriliseks Alatskivil.
Tel 5816 7167, Maie.

GENNADI ALJOŠKIN

Veeta OÜ Sääritsa

02.06.1957–30.12.2018

IVAN KAJALIN

ALEKSANDR
SERGEJEV

24.04.1954–08.12.2018

28.05.1951–02.01.2019

NADEŽDA SIRGO

AINO VERRET

23.10.1936–15.12.2018

20.07.1943–06.01.2019

AIN LAUMETS

TOOMAS KASK

02.12.1957–24.12.2018

31.12.1951–10.01.2019

NADEŽDA

NATALJA

RÕBAKOVA

KUZNETSOVA

11.09.1923–29.12.2018

08.10.1933–16.01.2019

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

Küsi pakkumist!

ehitusguru@mail.ee (+372) 5373 5283

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

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

Morte Matuseteenused

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

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

Teatame sügava
kurbusega, et meie
hulgast on lahkunud
kallis ema, vanaema ja
vanavanaema
KIIRA ARRO
10.11.1937–05.01.2019

Leinavad omaksed

Avaldame sügavat
kaastunnet Anna
Pungale kalli õe
MARIA
JELISEJEVA
kaotuse puhul.
Tonja, Valli, Rimma ja
perekond Jegorovid

Peipsiääre valla kodanikele
soodustused!

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

Matuse tervikpaketi
korral 20% allahindlus.
Järelmaksu võimalus.

Suur valik urne ja kirste,
kirstud alates 95 eurost.

Surnu korrastus

matusebüroos või ka näiteks soovi
korral kohalikus surnuaia kabelis.

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

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

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

Ohtlike puude langetamine
Võra hooldus
Võsa lõikus
Viljapuude lõikus
Vihmaveerennide puhastamine

Talvehooajal pakume:

Mikk Veerpalu
Mob: +372 55 601 059

₪ Lume- ja jäätõrje katustelt
E-mail: mikk.veerpalu@gmail.com
₪ Jääpurikate eemaldamine

