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TASUTA

PEIPSIÄÄRE VALLA

KOOLIDE
LÕPUAKTUSED
15. JUUNIL KELL 17.00
KALLASTE PÕHIKOOLI LÕPUAKTUS

2. mai hommikul heisati Peipsiääre vallavalitsuse hoone ees viie senise omavalitsuse – Kallaste linna ning Alatskivi, Pala,
Vara ja Peipsiääre valla ühinemisel moodustunud uue suure Peipsiääre valla lipp,
mille autoriks on Marju Pottisep.

16. JUUNIL KELL 12.00
VARA PÕHIKOOLI LÕPUAKTUS
16. JUUNIL KELL 16.00
ANNA HAAVA NIM PALA KOOLI LÕPUAKTUS
19. JUUNIL KELL 16.00
JUHAN LIIVI NIM ALATSKIVI KESKKOOLI
9. KLASSI LÕPUAKTUS
20. JUUNIL KELL 17.00
JUHAN LIIVI NIM ALATSKIVI KESKKOOLI
12. KLASSI LÕPUAKTUS
21. JUUNIL KELL 16.00
KOLKJA PÕHIKOOLI LÕPUAKTUS

KAUNI KODU, SUVEKODU, TALU VALIMINE
Ootame kauni kodu konkursile kandidaate. Vajame kogukonna abi, et heakorrastatud kodud leitud saaksid. Kui
Su naabril on kena ja puhas majaümbrus või Sinul või Sinu
sõbral, siis anna sellest hiljemalt 6. juuniks teada Peipsiääre Vallavalitsusse, et komisjon teaks, kuhu kohale minna.
Peipsiääre Vallavalitsus
Info tel. (+372) 523 8740

Sama päeva pärastlõunal külastas Peipsiääre valda Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes kohtus Alatskivi
lossis meie valla esindajate ning ettevõtjatega.

Peipsiääre valla laululinnud on leitud
20. aprillil toimus Alatskivi
lossis I Peipsiääre valla laste ja
noorte lauluvõistlus «Pääsulaul
2018», kus astus lavale 28 laululast. Peipsiääre valla laululinnu
tiitli viisid koju Hanna Kendra
Kaasik (vanusegrupp 3-7-a),
Eha Merin Nõmm (vanusegrupp
8-10-a), Hella Hildegard Niitra
(vanusegrupp 11-13-a) ja Viktoria
Luptova (vanusegrupp14-16-a).
PÄÄSULAUL 2018
TULEMUSED
I vanusegrupp –
3-7aastased
1. HANNA KENDRA KAASIK,
juhendaja Malle Sildver, Pala

Lasteaed
2. MIRELL PÄRN, juhendaja
Ingrid Sinilaht, Alatskivi Lasteaed
Žürii eripreemia: MERETHE
KARU, juhendaja Malle Sildver,
Pala Lasteaed
II vanusegrupp –
8-10aastased
1. EHA MERIN NÕMM, juhendaja Katrin Puusepp, Pala
Põhikool
2. KRISTEL HALDJA TROSS,
juhendaja Made Ritsing, Alatskivi Kunstide Kool
Žürii eripreemia: MIA CHARLOT PEEDO, juhendaja Made
Ritsing, Alatskivi Kunstide Kool

III vanusegrupp –
11-13aastased
1. HELLA HILDEGARD NIITRA, juhendaja Made Ritsing,
Alatskivi Kunstide Kool
2. MARTA-MIINA NOORMÄGI,
juhendaja Made Ritsing, Alatskivi Kunstide Kool
Žürii eripreemia: MARTIN
NIKITKIN, juhendaja Eve Koort,
Alatskivi Keskkool
IV vanusegrupp –
14-16aastased
1. VIKTORIA LUPTOVA, juhendaja Made Ritsing, Alatskivi
Kunstide Kool
2. REGINA KARISE, juhendaja
Laidi Heinmets, Vara Põhikool

Žürii eripreemia: MIRTEL
MENIND, juhendaja Katrin Puusepp, Pala Põhikool
Iga vanuserühma kaks parimat
esindasid Peipsiääre valda «Tartumaa Laululaps 2018» finaalis,
mis toimus 19. mail Ülenurme
Muusikakoolis. Viktoria Luptova
saavutas 14-16-aastaste vanuserühmas III koha. Eha Merin
Nõmm ja Marta-Miina Noormägi
pälvisid žürii eripreemia.
Palju õnne laululastele ja nende juhendajatele!
Aasta pärast laulame taas!
REET KRUUP,
Peipsiääre valla
kultuuritööspetsialist
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istung 23.04.2018
• Otsustati väljastada projekteerimistingimused Kodavere külas Nuka
kinnistul rajatava abihoone projekteerimiseks.
• Otsustati väljastada ehitusload järgmiste objektide ehitamiseks: Alatskivi ühisveevärgi ja kanalisatsiooni II rajamiseks, Metsakivi külas Küti
kinnistul hoone lammutamiseks, Nina külas Ranna tee abihoone, elamu
ja sauna püstitamiseks, Vara külas Kaarlikeskuse kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
• Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Emajõe Veevärk AS kasuks
seoses ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku rajamisega Tartu mnt
1 kinnistule. Projekti nimetus on „Alatskivi aleviku ühisveevärgi ja
-kanalisatsioonitorustikud“ (Töö nr 077/2017).
• Tunnistati Alatskivi Looduskeskusesse automaatse tulekahjusignalisatsiooni (ATS) paigaldamiseks läbiviidud pakkumismenetluses edukaks
Boa Signaal OÜ.
• Vallavalitsus otsustas suunata Peipsiääre Vallavalitsuse poolt ostutavate
transporditeenuste hindade kehtestamiseks õigusakti ettevalmistamise
vallavalitsuse alatisele sotsiaalkomisjonile.
• Otsustati esitada tahteavaldused Hangete Korraldamise MTÜ-le mootorikütuste ja elektrienergia ostu ühishankes osalemiseks ja valmistada
ette volikogu eelnõud „Loa andmine ühishankes osalemiseks ja hanke
läbiviimiseks volitamine“.
• Lubati määrata jäätmete kogumismahuti harvem tühjendussagedus
Kallaste linnas aadressil Kase 3 ja Sillaotsa 3, milleks on olmejäätmete
regulaarne äravedamine 1 kord 12 nädala jooksul, kuna jäätmetekkekohas on tagatud biojäätmete kompostimine.
• Anti luba avaliku ürituse „Avatud Kalasadamate Päev“ korraldamiseks.
• Eraldati vabaühendustele Peipsiääre valla 2018. aasta eelarvest aastased tegevustoetused oma tegevuste elluviimiseks.
• Määrati ehitise teenindamiseks vajalik maa ja anti arvamus hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta.
• Otsustati taotleda Kolkja alevikus munitsipaalomandisse kohaliku elu
arendamiseks ligikaudu 0,60 ha suurune taotlustest vaba reformimata
maa-ala ja määrata maaüksuse koha-aadressiks: Tartu maakond Peipsiääre vald Kolkja alevik Metsakivi tn 5a.
• Otsustati taotleda Kolkja alevikus munitsipaalomandisse kohaliku elu
arendamiseks ligikaudu 4,86 ha suurune taotlustest vaba reformimata
maa-ala vastavalt lisatud asendiplaanile ja määrata maaüksuse kohaaadressiks: Tartu maakond Peipsiääre vald Kolkja alevik Ranna tn 10.
• Määrati Peipsiääre Vallavalitsusele kuuluvatele sõidukitele vastutavad
kasutajad.
• Kooskõlastati avalik koosoleku korraldamine.
• Vallavalitsus andis kohtuasjas seisukoha vastaspoole kompromissettepanekule.
Vallavalitsuse istung 08.05.2018
• Otsustati kinnitada „Kallaste teede rekonstrueerimise“ pakkumuse
võitjaks odavaima hinnapakkumise teinud ettevõte OÜ Mihkel X.
• Kinnitati „Pala teeninduspiirkonda murutraktori soetamine“ pakkumuse võitjaks odavaima hinnapakkumise teinud ettevõte Reginett OÜ.
• Väljastati järgmised ehitusload: Kiriku tn 7 Kallaste ehitise lammutamiseks ja Undi külas Rooma kinnistul puurkaevu ehitamiseks.
• Kinnitati „Raietööd Kodavere kalmistul“ pakkumuse võitjaks ettevõte
SPERO SK SIA.
PEETER KIURU,
Peipsiääre abivallavanem
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Peipsiääre Vallavolikogu istung toimus 18. aprillil Koosa Noorteklubi ruumides. Päevakorras oli 12 päevakorrapunkti.
Esimeses päevakorrapunktis oli ettekandjaks abivallavanem Peeter
Kiuru, kes tutvustas Peipsiääre vallale sümboolika leidmiseks korraldatud konkursi tulemusi. Volikogu kinnitas tulemused ning jagas
ettenähtud auhinnafondi kolme parima töö vahel.
Järgneva päevakorrapunkti sisuks oli samuti valla sümboolika. Volikogu tutvus sümboolikakonkursi võitnud töö kirjeldusega lähemalt
ning kinnitas Peipsiääre valla sümboolikaks võidutöö „Jääkulgur“ kavandi. Vallavalitsus sai ülesandeks valla sümboolika kasutusele võtta.
Kolmanda päevakorrapunkti sisu – valla põhimääruse kinnitamine, oli samuti valla edasise eksisteerimise seisukohalt põhimõttelise
tähtsusega. Valla põhimääruse eelnõule said täiendusettepanekuid
esitada kõik volikogu liikmed ning samuti läbis see kõik komisjonid.
Parandus- ja täiendusettepanekuid esitasid eelarvekomisjon, volikogu
liikmed Janno Tomson ning Kaisa Edenberg ning samuti tekkisid
mitmed täpsustavad tähelepanekud volikogu liikmetel kohapeal.
Volikogu arutas ja hääletas kõik ettepanekud nende esitamise järjekorras läbi ning kinnitas Peipsiääre valla põhimääruse.
Volikogu arutas Peipsiääre valla jätkamist MTÜ-s Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus ning otsustas seal jätkamise.
Volikogu delegeeris hajaasustuse programmi rakendamisega seotud
ülesanded vallavalitsusele, sest programmi läbiviimine on vallavalitsuse ülesanne. Moodustatakse komisjon, kuhu hakkab kuuluma ka
üks volikogu liige.
Volikogu otsustas taotleda RMK-lt Alatskivi metskonna kahte kin-

Vara kaitsest ja usaldusest
Käes on taas kauaoodatud soe
aeg ning sellega seonduvalt olen
märganud, et aiamööblilt, jalgratastelt, grillidelt on tolm pühitud
ja asjad leiavad eesmärgipärast
kasutust. Seetõttu tahan kõigile
südamele panna, et oma varaga
tuleb hoolikalt ringi käia. Hoolikusega seonduvalt on oluliseks
teemaks ohutus (tuleohutus,
võimalike olmeõnnetuste tekkepõhjuste vähendamine jms), aga
praegu tahan edasi anda mõtteid
vara kaitse osas.
Peipsiääre vallas on ametliku

statistika järgi vargusi registreeritud õnneks vaid üksikuid,
kuid see ei tähenda, et oma
vara võiks valveta jätta. Vallas
ringi liikudes olen märganud, et
hoovides vedelevad jalgrattad
ning uhked grillid on näha igale
möödasõitjale. Pikanäpumeestel
võib selline vaatepilt tekitada
teatud mõtteid. Mõelgem sellele, et mitte teha kurjategijaile
„tööd“ lihtsaks.
Teise olulise teemana tahan
käsitleda liigset usaldamist. On
olnud juhtumeid, kus petturid

Alates maikuust hakatakse iga kuu viimasel reedel tasuta ära viima
suuremõõtmelisi jäätmeid ja elektroonikajäätmeid otse linlaste majade
juurest.
NB! Jäätmed korjatakse peale iga kuu viimasel reedel ajavahemikul
8.00-12.00.
Eraisikutel on võimalik ära anda lahtivõetuna vana mööblit (mööbel,
WC potid, valamud) ja elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid,
elektripliidid, arvutid, päevavalguslambid jne). Elektroonika jäätmed
peavad olema komplektis (mitte lammutatud).
Info Tel. (+372) 5562 7116

Suuremõõtmeliste jäätmete ja elektroonikajäätmete äraandmisvõimalus
Koosa külas 29. juunil 2018 kell 12.00-14.00.
Eraisikutel on võimalik ära anda vana mööblit (mööbel, WC potid,
valamud) ja elektroonikajäätmeid (külmikud, telerid, elektripliidid, arvutid
jne) Koosa külas, Koosa bussijaama vastas parklas.
Elektroonika jäätmed peavad olema komplektis (mitte lammutatud).
Info Tel. (+372) 510 6713
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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
Font- Vladimir Script

Toimetusel on õigus kaastöid ja kirju nende selguse huvides
toimetada ja lühendada. Kõik toimetusele kasutada antud
materjalid tagastatakse andja soovil.
JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE TEATAJA ILMUB JUUNIS 2018

pakuvad vanainimestele abi
kodustel töödel, poest kauba
toomisel, küttepuude ostul. Ma
pole kuulnud, et Peipsiääre vallas oleks olnud probleeme välismaalt siia tulnud kaupmeestega,
aga ennetuslikus mõttes pean
oluliseks edasi anda, et tõmmud
mehed, kes tahavad pagasnikust
müüa potte, panne, riideid, mootorsaage ja muud seesugust, on
petised, kelle eesmärk on müüa
lõunamaise pealesuruva müügitaktikaga väärtusetut ja ebakvaliteetset kaupa kalli hinnaga.

Julgustan kõiki, kellel on eakaid
sugulasi või naabreid, selgitama
neile pettuste ohvriks langemise
ohte ning hoidma ennast kursis
nende tegemiste ja toimetustega. Politsei ei soovita usaldada
tundmatuid inimesi.
VILLE RÄNIK,
Peipsiääre valla
piirkonnapolitseinik
(puhkusel 01.06-27.06,
asendab piirkonnapolitseinik
Argo Lääts, tel 5330 7105)

„Vaaremade käepuudutus“

Teade suuremõõtmeliste jäätmete ja
elektroonikajäätmete äraandmisvõimalusest
Kallaste linnas

Teade suuremõõtmeliste jäätmete ja
elektroonikajäätmete äraandmisvõimalusest
Koosa külas

nistut vallale, kuna tegemist on Peipsi rannas asuvate liivarandadega
kinnistutega. Kaugemas perspektiivis oleks võimalik sinna luua vallale
kuuluvad ning elanikele vabalt kasutatavad puhke- ja virgestusalad.
Volikogu kuulas finantsjuht Mirje Põllu ettekannet audiitorite määramisest ning otsustas valida 2017. majandusaasta raamatupidamise aruande audiitoriteks FIE Vello Mettise ning Audest Audiitorteenuste OÜ.
Arendus- ja keskkonnakomisjoni aseesimehe Romet Villemsoni ettepanekul kinnitas volikogu nimetatud komisjoni liikmeks Peipsiääre
valla arendusspetsialisti Merike Järve.
Vallavalitsuse ja majanduskomisjoni ettepanekul otsustas volikogu
võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud:
1) Kallase linn, Kiriku tn 12, alghinnaga 1500€;
2) Kokora küla, Varbe kinnistu, alghinnaga 3000€;
3) Kolkja alevik, Roheline tn 4, alghinnaga 2000€;
4) Pala küla, Majakese 3, alghinnaga 8000€;
5) Pala küla, Pargiääre 1, alghinnaga 2000€;
6) Koosa küla, Koosa 20-18, alghinnaga 7000€.
Vallavalitsus korraldab enampakkumised, avaldades materjalid
kinnisvaraportaalides jne.
Päevakorra viimases punktis käsitleti SA Vara Sport põhikirja
muutmist. Päevakorrapunkti tutvustas abivallavanem Väino Kivirüüt. Põhimäärust arutati eelnevalt ka spordi- ja kultuurikomisjonis.
Otsustati põhimäärus kinnitada, mis viidi kooskõlla haldusreformist
tulenevaga.
JAAKO LINDMÄE,
Peipsiääre vallavolikogu esimees

Näitusel

FOTO Anu Saul

9. mail avasime Pala raamatukogus kogukonna ühisnäituse, kus oma loominguga hoiavad üksteisel käest kinni 19.,
20. ja 21. sajandi inimesed.
Nad on omatehtud käterättidesse jäädvustanud endisaegse elulaadi; oma ilumeele,
maitse, vilumuse; andnud
edasi õpetussõnu, näidanud
oma hingeseisundit; tikkinud
pühendusi ja soove pereliikmetele eluringi tähtsündmustel...
Igal rätik on ainulaadne,
oma loo ja otstarbega. Neil on
ka meie jaoks oma sõnum. Tule
ja leia see!
Suur aitäh teile, kes usaldasite oma kodudest hindamatu
varanduse kõigile vaatami-

seks. Teid on 31, te tõite 106
käterätti 45-lt tegijalt. Näituse
kujundas Merike Selgis.
Rätikuid pildistas Elina Kalme, virtuaalnäitust saab vaadata raamatukogu blogis:
palaraamatukogu.blogspot.
com ja fb-s.
Külalisraamatust: „Ülihuvitav ja lahe näitus. Lähen ka
ise vana aja käsitööd otsima
vanaema kappidesse. Ester“
Näitust saab vaadata juuni
lõpuni raamatukogu lahtiolekuaegadel.
ANU SAUL,
Pala raamatukogu
juhataja

Kredex alustab uut lasterikaste perede
kodutoetuse taotlusvooru
Taotlusvoor avatakse 07. mail 2018, taotluste esitamise tähtaeg on
11. juuni 2018.
Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja
kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab
vähemalt kolm kuni 19aastast (kaasa arvatud) last ning kelle 2017. aasta
keskmine maksustatav tulu ühe leibkonnaliikme kohta on kuni 355 eurot.
Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad, kellel
puudub kas leibkonna vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase
ei vasta elementaarsetele elamistingimustele (sealjuures puudub veeja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav
või küttekolded ei taga eluaseme optimaalset siseõhu temperatuuri).
Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8 000 eurot. Taotleja,
kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud mitte rohkem kui ühe korra,
võib toetust taotleda kuni 5 000 eurot.
Korduva toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema
kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile
esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne.
„Kodutoetus lasterikastele peredele» taotlemise täpsemad tingimused
on saadaval KredExi kodulehel (www.kredex.ee).

Liivi Muuseumis pakuti muusemiööl, 20. mail sisukat
programmi: peamaja keldris avati restaureerimistöökoda;
kunstnik Ülle Paap tutvustas oma näitust «Naha vahel»
ning Wiera Teatri esituses sai Oja talu kambris nautida
muusikalist luuleetendust «Sinuga ja sinuta». Lisaks vaimutoidule pakuti rabarberilehel serveeritud küpsetisi,
mustsõstrateed ning lõkkel grillitud vahukomme. PealeFOTO Reet Kruup
kauba veel sireliaroomi ja linnulaulu!
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Pala lasteaed korraldas ülevallalise
näitemängude päeva
20. aprillil toimus Pala lasteaia
poolt korraldatud Peipsiääre valla lasteaedade näitemängupäev
Pala kultuurimajas. Osalema olid
palutud kõik kuus lasteaeda. Osa
võttis 5 lasteaeda.
Vara lasteaiast „Õnnetriinu”
olid esinemas kõige tillemad
lasteaialapsed. Etenduses „Kadunud täpid” olid värvikirevad
lepatriinud, kiilid, liblikad ja
mardikad, kes sibasid vapralt
mööda lava, otsisid kadunud
täppe taga ning ei teadnud veel
midagi esinemiskrambist.
Pala lapsed esitasid laulu ja
tantsuga põimitud näidendi
„Hunt ja seitse kitsetalle”. Lugu
oli lustlik algusest peale ja õnneliku lõpuga nagu igale korralikule muinasjutule kohane.
Kolkja lapsed esitasid armsa
ja õpetliku etenduse „Rumal
hiireke” vene keeles, ja väga
vahvates rahvuslikes kostüümides, mida meie lapsed varem ei
olnud näinud.
Koosa lasteaia lapsed olid õppinud selgeks „Jussikese seitse
sõpra”. Etendus oli rõõmus, kaasahaarav ning paljude värviliste
dekoratsioonidega tekitas lastele
mängumaa elamuse.
Kallaste näidend jäi sel korral esitamata, sest mõlemad
peaosalised olid ootamatult hai-

Vara lastekaitse ühingu suveprojekt
„Õhinapõhine suvekool 2018“
¤ 02.06.2018 – Lastekaitsepäevale pühendatud koguperepäev
Vara staadionil
¤ Juulikuu I nädal (kuupäev täpsustamisel) – Veeohutuse õppepäev
10 kuni 13aastastele lastele Saadjärve Jahtklubi Puhkekeskuses. Vajalik
eelregistreerimine*
¤ 17.08.2018 – Vara Vuti Cup 2018 noorteturniir Vara staadionil.
Võistkondade eelregistreerimine alates 17.07.2018*
¤ Augustikuu II pool (kuupäev täpsustamisel) – Veepealliikumise
õppepäev Ahja jõel 14+aastastele lastele. Vajalik eelregistreerimine*
* Täpsem info Vaike Torokvei mob 5669 3734.
JÄLGIGE REKLAAMI!

Koha-aadresside
(lähi-aadresside) korrastamine

FOTO Monika Kaasik

gestunud, kuid nad tulid ikkagi
kohale, et vaadata teiste laste
esinemisi. Nemad viisid läbi meie
näidendite vaheaegadel väikesed
võimlemispausid. Need olid
lõbusad, efektsed ning uudsed
sirutus- ja lõõgastusminutid.
Igas teatris on ju puhvet. Nii
ka meil, ainult et kõik oli tasuta.
Vaheajal said lapsed janu kustutada ning puuvilju või küpsiseid
näksida.
Auhindadeks olid Pala lasteaia
töötajad ise õmmelnud, tikkinud
ja meisterdanud omanäolised kä-

piknukud igale lasteaiale. Kokku
jagati laiali 12 vahvat käpiknukku, mida ei leia üheltki poeletilt
ega e-kaubamajast.
Aitäh kõigi lasteaedade õpetajatele, kes sellele päevale oma
õlad alla panid! Väga suur töö
on õpetada lastele selgeks nii
vahvad näidendid. Oli väga tore
päev, mis aitas liita meie suure
valla lasteaedasid.
Sel kuul toimus Palal piirkonna laulukarussell. Lasteaiast
võtsid osa 11 tubli ja hakkajat
laulusõpra. Võitjaks kuni 7aas-

taste laste vanuserühmas osutus
Hanna Kendra Kaasik, II koha sai
Merethe Karu ja III koha Anni
Laumets. Ergutusauhinna sai Ats
Laugamets. Publiku lemmikuks
valiti Hanna kendra Kaasik.
Peipsiääre valla lauluonkursil
„Pääsulaul“ osalesid esimesed
kolm oma piirkonna võitjat.
Suure valla esimeseks lauljaks
laulis end Hanna Kendra, kuid
esipreemia anti meie Merethele.
TIINA KARu,
Pala lasteaia õppealajuhataja

Vara Kevad Liigub!
3. mai õhtul kell 17.00 kogunesid Vara lasteaed Õnnetriinu õuele
kõik agarad ja aktiivsed lasteaiaja koolilapsed koos oma vanematega – algas sportlik orienteerumismäng „Vara Kevad Liigub!”.
Esmalt kosutati oma vaimu
Naerupallide rühma etendusega
„Sipsik ja kevadised veed”. Et
keha soojaks saada järgnes ühises suures ringis väike virgutusvõimlemine. Iga pere sai endale
diplom-kaardi, kuhu oli märgitud
erinevad punktid. Lasteaia õuel
sai visata suuri ja väikeseid kummikuid, sihtida eri suuruses palle
läbi riides olevate aukude, panna
kokku puslesid ning kontrollida
oma oskusi ning kiirust värvide
tundmises. Jõudmaks staadionile
panid kooliõpetajad proovile

laste teadmised ülekäiguraja ületamisest. Staadionil sai mängida
diskgolfi ning tänavareketit ja
läbida takistusrada. Kõigist läbitud punktidest said lapsed kaasa
erivärvilised ja -kujuga kleepsud,
mida võis kleepida juba saadud
diplom-kaardile või hoopis, näiteks, kodus külmkapile. Nii kooli
kui lasteaia juures pakuti kosutavat terviseampsu. Õnneks hoidis
ka ilmataat meid sel õhtul ning
keeras vihmakraanid alles siis
valla, kui sport oli tehtud ja turgutusampsud põske pistetud. Suur
aitäh kõigile korraldajatele koolist
ja lasteaiast ning muidugi kõige
suurem tänu sportlikele lastele
ning aktiivsetele vanematele!!!
Lasteaed Õnnetriinu
tervisemeeskond

Assikvere tegemistest
Assikvere talgupäevast võttis
osa 21 talgulist. Seltsimaja välisfassaadi renoveerimisel eemaldatud lauad sorteeriti esmalt kuuri
ehituseks ja ülejäänud kütteks.
Samaaegselt laudade ettevalmistamisega toimus kuuri ehitus,
lehtede ja prahi koristus, muru külvamine, keldrite ülevaatus ja kaevu
korrastamine. Hulk hädavajalikke
töid sai tehtud ühistööna. Talgupäeva tähistamiseks istutati pärn.
Seltsimaja ehitati 1933. a annetustest. Assikvere kandi külades
oli siis elanikke kümneid kordi
rohkem. Seltsimajas oli suur saal ja
lava koos orkestriruumiga. 1970.
aastal ehitas Pala kolhoos maja
ümber korteriteks. 1992. a tagastati seltsimaja seltsile. Sellest ajast
on tehtud erinevaid korrastusöid:
lõhutud vaheseinu, tehtud sisevii-

Talgud Assikveres.

mistlustöid, paigaldatud õhksoojuspumbad, vahetatud aknad, rajatud vee- ja kanalisatsioonisüsteem
ja 2017. aastal renoveeriti LEADER
meetme toetusel välisfassaad. Hetkel on probleemiks katus, mis on
juba muutunud vett läbilaskvaks ja
vajab hädasti vahetamist.
Tantsurühm valmistub Malle
Weinrauchi juhendamisel Pala
tantsupeoks ja osaleb ka Jõgevamaa eakate tantsupeol Kuremaal.
Külateater andis etenduse naabrite
juures Kasepääl 4. mail.
Aitäh kõigile talgulistele, tänu
kellele sai seltsimaja ümbrus korda. Tänu sellisele päevale on usku,
et elu ääremaadel jääb püsima.
HELGI VAGA,
Assikvere Haridusselts MTÜ
juhatuse liige

FOTO Valdur Müürsepp
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40. Liivi luuleauhinna laureaat
on Andrus Kasemaa
154. Juhan Liivi sünniaastapäeval 30. aprillil kuulutati välja
40. Liivi luuleauhinna laureaat.
Tänavusteks nominentideks olid
Mehis Heinsaar, Leelo Tungal,
Kalle Kurg ning Andrus Kasemaa,
viimane koguni kolme luuletusega. Võiduluuletuseks sai Kasemaa
„Oma kaasaegsetele”.
Andrus Kasemaa (s. 1984) on
lõpetanud J. Liivi nim Alatskivi
Keskkooli ning Tartu Ülikooli
kirjanduse eriala. Kasemaa enda
sõnul saigi temast luuletaja nähtavasti just Juhan Liivi koolis õppimise mõjul. Temalt on tänaseks
ilmunud neli luulekogu, kaks
proosaraamatut ning kodulooline
mälestuste kogumik „Ajapüüdja.
Mälestusi Kokora mailt”. Alatskivi
kandist ja inimestest on tema
raamatutes palju juttu. Kasemaa
vaatleb siinset elu omapärase ja
poeetilise nurga alt, kõneldes küll
Poeedirahust, küll leskedest, kes
tühjaks jäänud külades elutsevad.
Luuleauhinna juubeli puhul
andis Liivi Muuseum välja ka laureaatidele pühendatud raamatu
„Väike järv. Liivi luuleauhinnaga
pärjatud luuletused”. Selles on
kõik 40 auhinnatud luuletust ning
Alatskivil tehtud auorite fotod ala-

tes aastast 1965, mil see välja anti
esimest korda. Raamatu saatesõna
on kirjutanud muuseumi teadur
Tanar Kirs, väljaande haruldased
ja emotsionaalse laenguga fotod
pärinevad Liivi muuseumi ja Alatskivi kooli arhiivist. Raamatut saab
soetada Liivi Muuseumist.
MARI NIITRA,
Liivi Muuseumi juhataja

30. aprillil kuulutati Liivi
muuseumis 40. Liivi luuleauhinna laureaadiks AndFOTO Reet Kruup
rus Kasemaa.

Hetkel Alatskivi alevikus kehtiv
katastriüksuste liikluspinnajärgne
nummerdamine (teede ja tänavate
järgi määratud numbrid) on ebaloogiline ning ei vasta õigusaktides
sätestatud nõuetele.
Adresseerimise üldine põhimõte
peab alati olema objekti (hoone)
leitavuse tagamine aadressi alusel
ning määramise aluseks on hoonele
juurdepääsu tagava liikluspinna
(tänava) nimetamine lähiaadressi
põhiosana.
Ruumiandmete seaduse § 48 lõike
6 kohaselt peab alevikes liikluspinna järgi määratud lähiaadressides
kasutatud numbrid määrama viisil,
mille kohaselt ühel pool liikluspinda
kõrvuti asetsevatel maaüksustel või
järjestikku paiknevatel hoonetel
on paaritud numbrid ja teisel pool
liikluspinda asetsevatel maaüksustel
Jrk nr Katastritunnus
1
12601:004:0107
2
12601:004:0079
3
12601:004:0089
4
12601:004:0080
5
12601:004:0280
6
12601:004:0075
7
12601:004:0056
8
12601:004:0051
9
12601:004:0356
10
12601:004:0092
11
12601:004:0158
12
12601:004:0316
13
12601:004:0315
14
12601:004:0314
15
12601:004:0333
16
12601:001:0167
17
12601:001:0165
18
12601:001:0166
19
12601:001:0166
20
12601:001:0168
21
12601:004:0329
22
12601:004:0362
23
12601:004:0360
24
12601:004:0361
25
12601:004:0364
26
12601:004:0399
27
12601:004:0363
28
12601:001:0146
29
12601:001:0049
30
12601:001:0086
31
12601:001:0058
32
12601:004:0424
33
12601:001:0069
34
12601:004:0159
35
12601:004:0042
36
12601:001:0169
37
12601:004:0061
38
58601:001:0055
39
12601:001:0040
40
12601:004:0063
41
12601:001:0187
42
12601:001:0241
43
12601:004:0087
44
12601:004:0088
45
12601:004:0101
46
12601:004:0062
47
12601:004:0468
48
12601:004:0019
49
12601:004:0039
50
12601:004:0013
51
12601:004:0081
52
12601:004:0025
53
12601:004:0027
54
12601:004:0463
55
12601:004:0023
56
12601:004:0053
57
12601:004:0024

või järjestikku paiknevatel hoonetel
paarisnumbrid.
Seoses Alatskivi aleviku aadressandmete korrastamise käigus varem
määratud liikluspindade (Lossi tänav,
Liivaaugu tänav, Veskiküla tänav,
Hirveaia tänav, Kasumetsa tänav,
Männiku tänav, Puiestee tänav, Kooli
tänav, Tartu maantee) ja uute Peipsiääre Vallavalitsuse 16. mai 2018. a
korraldusega nr 251 „Kase tänava
ja Lasteaia tänava kohanimede
määramine“ määratud liikluspindade (Kase tänav ja Lasteaia tänav)
ääres asuvate kinnistute ja hoonete
(elamud, kortermajad, kõrvalhooned) lähiaadresside muutmisega
on kooskõlastamisel allpooltoodud
muudatused, mis hakkavad kehtima
lähiajal alles pärast vastavasisulise
õigusakti vastuvõtmist Peipsiääre
Vallavalitsuse poolt:

Praegune lähiaadress
Lossi tn 4
Lossi tn 3
Pumbamaja
Lao
Alatskivi loss
Lossi tn 6
Liivaaugu tn 2
Veskiküla tn 4
Veskiküla tn 2
Sepamaja
Puidutöökoja
Kasumetsa tn 2
Kasumetsa tn 3
Kasumetsa tn 4
Männiku tn 2
Männiku tn 4
Männiku tn 3
Männiku tn 5
Männiku tn 5
Männiku tn 6
Puiestee tn 2
Puiestee tn 3
Puiestee tn 4
Puiestee tn 5
Puiestee tn 6
Puiestee tn 7
Puiestee tn 8
Tartu mnt 15
Tartu mnt 1
Tartu mnt 14
Kivi
Tartu mnt 17
Tartu mnt 4
Tartu mnt 18a
Tartu mnt 18
Supluse
Tartu mnt 19
Keldri
Tartu mnt 23
Alatskivi kalmistu
Küüni
Tartu mnt 20
Tartu mnt 21
Jänese
Tartu mnt 22
Alatskivi kirik
Tartu mnt 16
Tartu mnt 5
Tartu mnt 7
Tartu mnt 9
Kooli tn 2
Tartu mnt 11
Tartu mnt 10
Tartu mnt 6
Tartu mnt 12
Tartu mnt 8
Tartu mnt 13

Uus lähiaadress
Lossi tn 3
Lossi tn 4
Lossi tn 4a
Lossi tn 4b
Lossi tn 6
Lossi tn 7a
Liivaaugu tn3
Veskiküla tn 3a
Veskiküla tn 5
Hirveaia tn 8
Hirveaia tn 11
Kasumetsa tn 3
Kasumetas tn 5
Kasumetsa tn 7
Männiku tn 3
Männiku tn 5
Männiku tn 7
Männiku tn 9
Männiku tn 9
Männiku tn 11
Puiestee tn 3
Puiestee tn 5
Puiestee tn 7
Puiestee tn 9
Puiestee tn 11
Puiestee tn 13
Puiestee tn 15
Tartu mnt 3
Tartu mnt 4
Tartu mnt 5
Tartu mnt 6
Tartu mnt 7
Tartu mnt 8
Tartu mnt 9
Tartu mnt 11
Tartu mnt 12
Tartu mnt 13
Tartu mnt 14
Tartu mnt 16
Tartu mnt 17
Tartu mnt 19
Tartu mnt 21
Tartu mnt 23
Tartu mnt 23a
Tartu mnt 25
Tartu mnt 27
Lasteaia tn 4
Lasteaia tn 5
Lasteaia tn 7
Lasteaia tn 9
Lasteaia tn 11
Kase tn 3
Kase tn 5
Kase tn 6
Kase tn 7
Kase tn 8
Kase tn 9

Peipsiääre Teataja
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Kevad käsitöö ja kunstiga
Magasiaida kevad algas laatadega. Osalesime oma käsitööliste
loominguga Varnja kalalaadal
28. aprillil, Suurel Peipsi toidu
peol Mäetaguse mõisa küünis
29. aprillil ja Koosa kevadlaadal
12. mail. Õnnestunud üritused
toreda seltskonnaga.
Korda läinud päev oli ka 5.
mai. Toimus üle-eestiline talgute
päev „Teeme ära“. Koristasime
hoone ümbrust, korrastasime
haljastust ja kaunistasime Magasiaida esise kaunite õitega.
Aprillis ja mais käisime õppereisidel Romantilisel rannateel
ja Saaremaal. Kohtusime paljude
hakkajate ettevõtjatega, nägime
kuidas turiste vastu võetakse ja
millega tegeldakse teistes Eestimaa nurkades. Tulime tagasi
suure informatsioonipagasiga,
kuidas saaks meie vallas elu veel
toredamaks muuta.
Siirad tänuavaldused kõigile
organiseerijatele ja vaeva nägijatele vahvate ürituste korraldamisel. Palju jõudu ja pealehakkamist edaspidiseks. Aitäh ka

kõigile abistajatele ja toetajatele,
kes meile abikäe ulatasid ja tänu
kellele me ka kõigist üritustest
osa võtta saime.
Mai lõpuni on näitusesaalis
üleval Virve Poomi aiandusfotode näitus/müük. Viimane võimalus nautida vaateid aedadest üle
kogu Euroopa.
Juunist saabub meile Anne
Vasara õlimaalide ja vitraažide
näitus/müük. Kaunis looming
kodukandist ja loodusest.
Tervitame uusi partnereid:
Tamme talu ürdiaed hoidiste, teede, ürdisoolade ja ürdisegudega,
Muhu Portselan käsitsi maalitud
kruusidega, Poko keskkonnasõbralike kottidega ja Kaire Ehted
käsitsi valmistatud ehetega.
Palju uut kaupa ka vanadelt
meistritelt ja endiselt saadaval
valik sibula-, aed-, köögivilja – ja
lilleseemneid ning istikuid.
Magasiait soovib kaunist kevadet
Oleme avatud
E-R 9.00-17.00,
L,P 10.00-17.00.
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Noortekonverents „Minu amet“
18. mail toimus Vara Põhikooli hoones Noortekonverents
«Minu amet», mida korraldas
Vara piirkonna kultuuritöötaja
ja huvijuht Kaisa Telve koos oma
tubli meeskonnaga.
Noori osavõtjaid vanuses 1226 oli kõikidest Peipsiääre valla
koolidest, kes olid ettekannetest
ja ettekandjatest nii köidetud, et
veetsid konverentsil terve pika
päeva.
Konverentsil esinesid: Eesti
Töötukassast Inger Klesment,
Anne Kaaber, Ave Karu, Valerija Strelovskaja; Päästeametist
Varmo Laumets; Vara Saeveskist
Gustav Mäe ja Renat Krehhov;
Mesi Tare OÜ-st Herling Jürimäe; Eesti Kaitseväest Heigo
Tasuja; Kallaste apteegist Malle
Hilpus; Mobi Labist Karl Valliste;
MTÜ Ettevõtluskülast Evelin Rätsep ja Ave Rosenberg; Politsei- ja
Piirivalveametist Ville Ränik ja
Kadri Kroonberg; Näitleja Märt
Koik; SprayPrinter`ist Mihkel
Joala; AHHAA-st Kaimo Kukk.

Vaheajal toimus improkomöödia
etendus Ruutu10-lt.
Korraldajatele suur kummardus väga laheda ettevõtmise
eest!
Noortekonverents toimus Läänerannik I KTG projekti raames,
mida rahastavad Eesti Noorsoo-

FOTO Viktoria Arro

töö Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium ning EL Euroopa
Sotsiaalfond.

Kevad Alatskivi Kunstide Koolis

Suurel Peipsi Toidu Peol.

FOTO Karin Kriisa

Peipsiääre valla noorte reis
Mulgimaale
26.-27. aprillil toimus Peipsiääre valla noortele reis Mulgimaale. Reis algas üpris vara, juba
8.20 pidid Maarja-Magdaleena
noored bussi peal olema, lisaks
osalesid Koosa ja Vara noored.
Viljandisse jõudsime poole üheteistkümneks, kus ootas meid
rõõmsameelne giid, kes tegi meile väikse linnatuuri ja rääkis linna ajaloost. Tuuri käigus nägime
palju vaatamisväärusi: Viljandi
mõisa, lauluväljakut, rippsilda,
lossimägesid ja ordulinnuse
varemeid. Omaette elamus oli
vaade, mis avanes lossimägedelt
Viljandi ürgorule ja selle põhjas
laiuvale järvele.
Külastasime ka Kondase Keskust, kus oli võimalus tutvuda
naivistliku ja autsaider-kunstiga,
samuti oli meil aega külastada
1911. aastal valminud Viljandi
vana veetorni, mis on 30 meetri
kõrgune. Pärast vinget ja elamusrikast linnatuuri käisime kõhtusid täitmas, seejärel jäi meile
vaba aega, et linna iseseisvalt
uudistada. Viljandi Huvikoolis,
kus ööbisime, pidid kõik noored

õhtusöögi ajaks tagasi olema.
Õhtusöögi ja hommikusöögi
valmistasime kõik ühiselt.
Teise päeva hommikul alustasime sõitu Soomaale, kus
oli meie ülesandeks läbida 4,3
km pikkune Ingatsi õpperada,
endale sobivas tempos. Pärast
matka käisime lõunat söömas ja
seejärel sõitsime Helme linnuse
varemeid ja koopaid külastama.
Helme oli ühtlasi meie viimane
külastuspaik, edasi suundusime koju. Peipsi lääneranniku
noorteprojekti tegevuse „õpime
läbi elamuste“ raames toimub
järgmine reis juba 26.-27. juunil
Hiiumaale.
INGAR HALLIK,
Koosa noortekeskuse noor

X SEEniORanSambLiTE PäEv PaLaL
5. mail toimus Pala kultuurimajas X seenioransamblite
päev, kus osales 16 kollektiivi. Peipsiääre valda esindasid Pala kultuurimaja naisansambel Eluhelmed (esinesid
koos ansambliga allikad Hallikult) – juhendaja ja päeva
ühislaulude saatja Heino Sulger ning alatskivi ansambel
Kanarbik (pildil) – juhendaja aili Tennosaar-Rannajõe.
FOTO Johannes Haab

Looduse tärkamise ja aktiviseerumisega on sama effekti
märgata inimeste seas ja nii ka
kunstide koolis.
20. aprillil toimus Nõo Muusikakoolis iga-aastane Tartu
regiooni muusikakoolide ühiskontsert. Alatskivi Kunstide
Kooli esindasid sellel korral
kitarriõpilane Kätriin Niinemägi ja klaveriõpilane Eneli
Semilarski.
Samal kuupäeval toimus üks
teinegi väga oluline sündmus ja
seda juba palju lähemal. Nimelt
leidis Alatskivi lossis aset I
Peipsiääre valla laste ja noorte
lauluvõistlus «Pääsulaul 2018».
Kunstide koolist pääsesid žürii
otsusel Peipsiääre valda esindama „Tartumaa laululaps 2018“

lõppvooru laululapsed Kristel
Haldja Tross, Marta-Miina
Noormägi, Hella Hildegard
Niitra ja Viktoria Luptova.
20. aprillil toimus kolmaski
üritus, kus väljaspool koolitööd toimetasid kunstide kooli
lapsed. Nimelt üritustesari
Õhtu noore loojaga keskendus
sellel korral Alatskivi Kunstide
Kooli bändile (Siim Noormägi,
Mattias-Sander Järs, Helena
Stepanova ja Hella Hildegard
Niitra). Bänd andis Alatskivi
lossis kontserdi ja rääkis lähemalt enda tegemistest.
Emadepäevaga samal kuupäeval toimus Tartus tantsufestival Kuldne Karikas võistlus,
kus osalesid tantsulapsed Cärolyn Kalda, Lia Märs ja Hella

Hildegard Niitra. Tüdrukute
vanuserühmas alustas 97 tantsijat ja Hella jõudis 24 parima
sekka (täpsed tulemused selgumisel).
Täname õpetajaid ja juhendajaid laste ettevalmistamise
eest ja muidugi ka lapsevanemaid ning kõiki teisi toetajaid,
kes on nimetatud ettevõtmistel
nõu ja jõuga abiks olnud.
Artikli kirjutamise hetkel
käib koolis kibekiire valmistumine arvestusteks ning eksamiteks.
Õppeaastale pannakse ilus
punkt piduliku kevadkontsertlõpuaktusega, mis toimub 5.
juunil kell 18.00. Toimumiskohaks on kolmandat aastat
järjest Alatskivi Looduskeskus.

Kunstide kooli sisseastumiskatsed toimuvad 8. mail
algusega kell 12.00. Katsed
toimuvad muusika- ja kunstiosakonda. Muusikaosakonna
katsete sooritamiseks viiakse
läbi rühmatund, mille käigus
korraldatakse hulk erinevaid
muusikalisi harjutusi. Kunstiosakonna katsete sooritamiseks
tuleb õpetaja juhendite järgi
joonistada kohapeal üks pilt.
Tantsuosakonda sisseastumise sooviavaldusi ootame alates
2. juunist kuni 29. augustini
kooli e-mailile.
8. juuni osalejatel palume
teada anda hiljemalt 6. juuniks
alatskivi.kunstidekool@gmail.
com või telefonil 5168059.

Saavutusterohke kevad Pala Koolis
14. aprillil 2018 esindas Imre
Nõmm Tartumaad XXX vendade Liivide ja Liivi luuleauhinna
laureaatide loomingule keskendatud etlusvõistluse finaalis
Liivi Muuseumis, kus pälvis
eripreemia parima proosapala
esitamise eest. Imre juhendaja
Leili Lind.
17. aprillil osalesid 5. klassi
õpilased Meribel Tarto, Eliise
Värk, Katriin Maria Märtinson,
Martin Kiigjõe ja Matthias Värv
Laiuse Jaan Poska Põhikoolis
toimunud õpioskuste olümpiaadil.
Johanna Aren, Mirtel Menind, Imre Nõmm ja Rasmus
Lille 7. klassist osalesid 18.
aprillil Elvas toimunud 7.-8.
klasside Inglise keele mälumängus „England“, kus saavutati I
koht. Nende juhendaja Maila
Kolberg.
18.-20. aprillil olid meil külas sõpruskooli õpilased Soome Hiidenkivi koolist. Soome
sõbrad õppisid koos meiega
tundides, käisid ekskursioonil
Alatskivi lossis ja Peipsi järve
ääres ning kuulasid laulukonkurssi.
19. aprillil toimus traditsiooniline Pala laulukonkurss,
seekord juba 15. korda. Konkursil osales 37 noort lauljat
lasteaiast põhikooli lõpetajateni. Lauljaid hindas žürii, kuhu
kuulusid Mustvee Kooli muusikaõpetaja Reet Pappe, Oskar
Lutsu Palamuse Gümnaasiumi

Laulukonkursil osalejad.
muusikaõpetaja Luule Toome ja Oskar Lutsu Palamuse
Gümnaasiumi abiturient Anni
Zimmermann.
3-7aastaste vanuserühmas
laulis ennast võitjaks ning publiku lemmikuks Hanna Kendra
Kaasik, esikolmikusse jõudsid
veel Merethe Karu ja Anni Laumets. Eripreemia kuulus Ats
Laugametsale, publiku lemmikuks oli ka Michelle Reinvald.
8-10aastaste esikolmikus olid
Karmen Kivistik, Eha Merin
Nõmm ja Joanna Juursalu.
Publiku lemmik oli Eha Merin
Nõmm ning eripreemia sai
Britten Berg.
11-13aastaste seas võidutses
Matthias Värv, järgnesid Meri-

FOTO Monika Kaasik

bel Tarto ja Meribel Raamets.
Eripreemia sai Katriin Maria
Märtinson, publiku lemmik oli
Meribel Tarto.
14-16aastaste parim laulja
oli Mirtel Menind, publiku
lemmik Keiu Kaasik.
Iga vanuserühma kolm paremat ja 14-16aastaste parim
laulja osalesid juba järgmisel
päeval Alatskivil toimunud I
Peipsiääre valla laste ja noorte lauluvõistlusel „Pääsulaul
2018“. Meie lauljad olid väga
tublid. Kõige noorematest sai
Merethe Karu eripreemia, Laululind 2018 oli Hanna Kendra
Kaasik. Eha Merin Nõmm oli
8-10aastaste Laululind, Mirtel
Menind aga sai 14-16aastaste

vanuserühmas eripreemia.
20.-21. aprillil osalesid Heleen Marii Märtinson, Viktoria
Kivirand, Meribel Tarto, Eliise
Värk, Merit Teras ja Johanna
Aren uute mängujuhtide koolitusel Antslas.
5. mail toimus Tõrva Gümnaasiumis matemaatikaviktoriin Nuputa lõppvõistlusvõistlus, kus meie kooli võistkond
koosseisus Älis Tõnisson, Imre
Nõmm ja Rasmus Lille jagasid
7.klasside arvestuses I-II kohta.
Tublisid nuputajaid juhendas
Merle Müür.
8. mail osalesid Älis Tõnisson,
Johanna Aren, Annika Hallik,
Erik Karila ja Kairon Põldver
korvpallivõistlusel Koosal.
9. mail toimus Jõgevamaa
noorte kevadjooksukross Kuremaal, kus võistles 21 õpilast.
Koolide arvestuses (51-99 õpilast) saavutati I koht.
10. mai osaleti 23 õpilasega
heategevuslikul teatejooksul
Tartus. Sportlaste juhendaja
Virge Otsa.
11. mail esines õpilastele
Kätlin Kuldmaa, kes tutvustas
ÜRO noordelegaadi programmi
17. mai osalesid 6.klassi poisid Alatskivil toimunud vabajooksusõidukite võistlusel, kus
Patrik Johann Jaaniski masin
tegi kõige pikema sõidu.
MONIKA KAASIK,
huvijuht
KATRIN PUUSEPP,
õpetaja
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Kooliolümpiamängud Alatskivi koolis
Maikuu oli Eesti Olümpiaakadeemia ja Peipsiääre vallavalitsuse kaasabil Alatskivi koolis
kooliolümpiamängude kuu, kus
võeti mõõtu erinevatel põnevatel
aladel. Lisaks traditsioonilistele
kergejõustikualadele olid programmis näiteks ka tantsukava,
viktoriin, e-sport, discgolf, noolevise ning palju-palju muud.
Olümpiamängudeks valmistumine algas juba mitu kuud
varem, kui 9. klassi õpilastele
jagati riigid, mille juhiks nad
olema pidid. Selleaastasteks
riikideks olid Läti, Tadžikistan,
Sierra Leone, Singapur, Austraalia, Malta, Island ja Kuuba. Lisaks
õpilastele võtsid mängudest osa
ka õpetajate riik Jordaania ja
lastevanemate Eesti. Riigijuhtide ülesandeks oli nende riigi
liikmetele ülesanded jagada ning
erinevas vanuses lastest moodustada ühtne ja toimiv võistkond.
Tuli valmistada riike tutvustavad
plakatid, lipud, mõelda välja
olümpiaküla ning maskott.
Olümpiamängude programmi
avas 9. mail e-sport, kus arvuti
vahendusel võeti mõõtu jalgpallimängus FIFA 18. Järgmisel
päeval oli kavas viktoriin, kus
nii suured kui ka väikesed pidid
vastama erinevatele küsimustele olümpiamängude ja üldiselt
spordi kohta. Olümpianädala
esimeseks võistluseks oli 15. mail
tantsukavade võistlus, kus võistkonnad esitasid ettevalmistatud
kava, kus tuli kasutada oma riigi
muusikat ja jälgida veel mitmeid
nõudeid. 16. mail külastasid
kooli olümpiasportlane Tiidrek
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TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
01.06.2018 kell 10.00

Lastekaitsepäeva juuniorite
jalgpallimängud
Kallaste staadionil
I Peipsiääre valla suvemängud
2018
Vara staadionil, koolis
Suvine jalgpalliturniir
Kallaste staadionil

17.06.2018 kell 10.00
14.07.2018 kell 10.00

Lisainfo: www.peipsiääresport.voog.com

Peipsiäärsed naismaadlejad
saavutasid kõrgeid kohti

Kooliolümpiamängud Alatskivi koolis.
Nurme ja tema treeningkaaslane Keeniast Ibrahim Mukunga
Wachira. Sportlased rääkisid
oma sporditeest, kujunemisest
sportlaseks, näitasid saavutatuid karikaid ja meeneid ning
vastasid kõikide soovijate küsimustele. Lisaks oli võimalus neilt
autogramm võtta ja pilte teha.
Kooliolümpiamängude sportlikuks põhipäevaks kujunes 17.
mai, kus juba hommikul kogunesid kõik riigid Alatskivi lossi
juurde, et mängud ametlikult
avada, süüdata olümpiatuli ning
ühise rongkäiguga viia see staadionile, kus loeti vannet, heisati
olümpialipp ning riigihümnide

FOTO Signe Tennisson

saatel ka kõikide osavõtvate
riikide lipud. Sellega olid olümpiamängud avatud ning oli aeg
oma olümpiakülad ehitada ning
terve päeva jooksul staadionil ja
selle ümbruses toimuvatel spordialadel osa võtta. Ilm oli ilus
ning mängud möödusid tõelises
spordipeo rütmis.
Nagu igale spordivõistlusele
kohane, toimus ka pärast kooliolümpiamängude sportlikku
mõõduvõttu autasustamine,
kus Eesti Olümpiaakadeemia ja
Peipsiääre vallavalitsuse toetusel
said iga ala parimad auhinnatud
vastava medali ja kooliolümpiamängude diplomiga. Lisaks said

kõik osalejad suu magusaks värskendava jäätise abil. Alatskivi
kooliolümpiamängude pildigaleriiga saab tutvuda Alatskivi kooli
veebileheküljel.
KRISTJAN KALLAVUS,
Alatskivi kooli kehalise
kasvatuse õpetaja

Ahtmes toimusid laupäeval
21. aprillil 2018. aasta õpilaste
Eesti meistrivõistlused naistemaadluses. Kokku võistles
maadlusmattidel erinevates
kaalukategooriates 26 naisvõistlejat. Meistrivõistlustel
osalesid ka spordiklubi Peipsiäärsed naismaadlejad Nikolai
Djukovi juhendamisel. Oma
kaalukategooriates saavutasid spordiklubi Peipsiäärsed
naismaadlejad kõrgeid kohti.
50kg kaalukategoorias saavutas
meistritiitli Sofia Kruglova ning
III kohta jagas Maria Kozlova.
66kg kaalukategoorias saavutas
III koha Anastassia Kruglova.
Kokkuvõttes saavutasid spordiklubi Peipsiäärsed naismaadlejad
klubide arvestuses I koha.
Eesti Maaülikooli Spordihoones toimusid laupäeval 28. aprillil Maaülikooli spordiklubi
lahtised meistrivõistlused naistemaadluses. Kokku võistles
maadlusmattidel erinevates
kaalukategooriates 30 õrnema
soo maadlejat. Lahtistel meistri-

võistlustel osales Nikolai Djukovi
juhendamisel kümme spordiklubi Peipsiäärsed naismaadlejat.
Erinevates kaalukategooriates
saavutasid spordiklubi Peipsiäärsed naismaadlejad kõrgeid
esikolmiku kohti. 32kg kaalukategoorias saavutas II koha
Ksenia Kulak, 36kg maadles II
koha välja Anna Pašenkova, 43kg
saavutas samuti II koha Melania
Filippova. 47kg seas saavutasid
spordiklubi Peipsiäärsed naismaadlejad koguni kolmikvõidu
– I koht Maria Kolzlova, II koht
Alina Aksonova, III koht Valeria
Rästas. 53kg kaalukategoorias
saavutas kõrgeima koha Sofia
Kruglova ning III koha Maarja
Suup. 68kg kaalukategoorias
saavutas I koha Anastassia Kruglova ning III koha teenis välja
Kadri Suup. Kokkuvõttes saavutasid spordiklubi Peipsiäärsed
naismaadlejad klubide arvestuses 53 punktiga kindla I koha.
PRIIT ALLIKIVI,
Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

Spordiklubi Juku käsipallipoisid
lõpetasid EM II liiga kahe parema seas
Jaanuaris algasid I etapiga
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
spordiprogrammi kuuluva 2018
aasta Eesti meistrivõistlused
käsipallis noormeeste D2 (2006
ja hiljem sündinud mängijad)
vanuseklassis. Teisel etapil 11.13. mai 2018 mängis spordiklubi
Juku käsipallivõistkond oma II
liiga mänge Aruküla Põhikooli
spordihoones. Võistlustel osales
kokku 16 meeskonda, kes olid
jagatud kahte liigasse vastavalt
Eesti karikavõistluste tulemustele.
Alatskivi spordiklubi Juku
võistkond osales II liigas koos HC
Viimsi, Aruküla SK ning viie erineva HC Tallinna võistkonnaga.
Spordiklubi Juku käsipallivõistkond saavutas jaanuarikuiselt I
etapilt 11 punkti, millega jagati
liidrikohta HC Tallinn 2 võistkonnaga.
Arukülas alustati teist etappi
heitliku mänguga, aga siiski

SK Juku käsipall D2 2006 II liiga.
võiduga HC Tallinn 5 võistkonna
üle. Teises mängus kohtuti juba
tugevama HC Viimsi võistkonnaga ning antud mängus jäid juba
Alatskivi käsipallipoisid vastastele selgelt alla ning kaotasid
mängu. Teisel võistluspäeval

Juku indiacameeskond
saavutas indiaca MV III koha
Alatskivi spordiklubi Juku
indiacameeskond tagas endale
edukate põhiturniiri- ja poolfinaalmängudega koha 2018.
aasta Eesti meistrivõistluste
pronksimängus. Spordiklubi
Juku meeskond korjas II etapilt
lisaks I vooru 12 punktile veel
samapalju 12 punkti lisaks ning
lõpetas põhiturniiri 24 punkti
ja II kohaga ning poolfinaalis
kus võideti esimeses mängus
Telia SK Tartu meeskonda, vastavalt 3:2 ja samas kaotati teine
mäng samuti 2:3, pärast mida
mängiti „kuldne“ geim, mis
paraku spordiklubi Juku meeskonna poolt kaotati ning edasi

mängiti 28. aprillil otsustavat
kohamängu pronksmedalitele
Telia Põlva meeskonna vastu.
Laupäeval Tartus toimunud
mängus Alatskivi spordiklubi
Juku indiacameeskond vastastele eriti sõnaõigust ei andnud
ning pronksikohtumine võideti
suhteliselt kindlalt kolmes geimis
25:23, 25:17 ja 25:18. Alatskivi
spordiklubi Juku meeskonnas
mängisid 2018 aasta Eesti meistrivõistlustel pronksmedalid välja
Alari Ainsoo, Meelis Kall, Kaupo
Mets, Viljar Kook, Renet Eres,
Martin Vahi, Ahto Orav, Neeme
Lõhmus ja Tarmo Eres.
PRIIT ALLIKIVI
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suutsid spordiklubi Juku poisid
võita kaks mängu kohaliku Aruküla SK ja HC Tallinn 6 poiste
võistkondade vastu. HC Tallinn
3 eakaaslaste vastu Alatskivi
poistel jõudu ei jätkunud ning
vastu tuli võtta võitluslik kaotus.

Aruküla etapi viimasel võistluspäeval võitsid spordiklubi Juku
käsipallipoisid mõlemat oma
vastast tasavägiselt kulgenud
mängudes, vastavalt HC Tallinn
4 ja HC Tallinn 2 võistkondi.
Kokku saavutati kahelt etapilt
10 võitu, 3 kaotust ja 1 viigi,
mis andis lõpptulemusena Eesti
meistrivõistlustel D2 vanuseklassis II liigas 2. koha ning kokkuvõttes kahe liiga peale kokku
10. koha.
Alatskivi spordiklubi Juku
võistkonnas 2018. aasta käsipalli
Eesti meistrivõistlustel mängisid
Alvar Must, Uku Suursild, Mairold Nikitkin, Martin Nikitkin,
Kaur Kruusaauk, Ranel Pärn,
Anton Pašenkov, Venriko Vulf,
Kristin Vagula, Ivan Artamonov,
Kristjan Punder ja Kevin Soieva.
Võistkonna parimaks mängijaks
valiti meistrivõistlustel Mairold
Nikitkin.
PRIIT ALLIKIVI

Peipsiääre valla kooliõpilastele
toimus korvpalli sõprusturniir
Teisipäeval, 8. mail kogunesid Peipsiääre valla koolide
7.-9. klassi õpilaste võistkonnad Koosa Mängude Maja
spordisaali, et maha pidada
üks sõbralik ja emotsionaalne
sõprusturniir korvpallis.
Kohapeal jagati võistkonnad sarnaselt aprillikuisele
jalgpalliturniirile segamini
nii, et igasse võistkonda sattusid erineva kooli poisid ja
tüdrukud.
Moodustatud viis võistkonda
pidid omavahel kokku leppima
võistkonnale sobiliku nime.
Kokku mängisid võistkonnad sõbralikul võistluspäeval

kümme mängu ning tulemusi
kogunes igale maitsele.
Sõprusturniirile kohaselt,
märgiti küll mängutulemusi,
kuid lõplikku paremusjärjestust ei arvestatud ning turniir
lõppes meeleoluka autasustamisega, kus kõik osalejad
said tubli ja aktiivse osalemise
eest tänutäheks sõprusturniiri
diplomi, medali ning kommikarbi.
Järgmised koolispordi võistlused Peipsiääre vallas toimuvad juba uuel sügisel.
PRIIT ALLIKIVI,
Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

Eesti MV õpilaste naismaadlus.

FOTO Nikolai Djukov

LÜHIMAAJOOKS TRAKTORIREHVI KANTIMINE
KUULITÕUGE KÄSIPALLI VISKEVÕISTLUS
KAUGUSHÜPE
TÄNAVAKORVPALL
TEATEJOOKS
TEATEVÕISTLUS
DISCGOLF
Laskmine
VÕRKPALL
JALGPALL
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В ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ
Заседание волостного управления 23.04.2018 г.
• Принято решение о выдаче условий проектирования для составления проекта подсобного строения на участке Нука в деревне
Кодавере.
• Решено выдать следующие разрешения на строительство: для
укладки второго этапа трубопровода водоснабжения и канализации в посёлке Алатскиви, для сноса здания на участке Кюти в
деревне Метсакиви, для возведения жилого дома, вспомогательного строения и сауны на улице Ранна в деревне Нина, а также для
строительства работающей от энергии солнца электростанции на
участке Каарликескузе в деревне Вара.
• Выдано согласие на установление личного права пользования в
пользу Emajõe Veevärk AS в связи со строительством трубопровода
центрального водоснабжения и канализации на участке по адресу Тартуское шоссе 1 в посёлке Алатскиви. Работы проводятся в
рамках проекта «Трубопроводы водоснабжения и канализации в
посёлке Алатскиви» (работа № 077/2017).
• Предприятие OÜ Boa Signaal было признано победителем тендера
по оказанию услуг, связанных с установкой автоматической противопожарной сигнализации (АПС) в Центре природы Алатскиви.
• Действующей при волостном управлении постоянной комиссии
по социальным вопросам решено поручить подготовку правового акта, касающегося установления цен на транспортные услуги,
оказываемые волостным управлением Пейпсияэре.
• Решено известить недоходное объединение Hangete Korraldamise
MTÜ о желании участвовать в общей закупке автомобильного
топлива и электроэнергии; принято решение о подготовке проекта решения волостного совета «Выдача разрешения на участие в
совместной закупке и наделение полномочиями для проведения
процедуры закупки».
• Согласован более редкий график вывоза отходов по адресу Казе
3 и Силлаотса 3 в городе Калласте. Регулярный вывоз будет осуществляться 1 раз в 12 недель, поскольку по месту возникновения
отходов организовано компостирование биологических отходов.
• Выдано разрешение на проведение общественного мероприятия
«День открытых рыбных портов».
• Из бюджета волости Пейпсияэре 2018 года были выделены ежегодные дотации для поддержания деятельности недоходных объединений.
• Определён необходимый для обслуживания строения участок
земли и сформировано мнение о возможности установления права
застройки.
• С учётом аспектов развития местной жизни было решено подать
ходатайство о получении в муниципальную собственность свободного от прочих ходатайств нереформированного земельного
участка в посёлке Колкья площадью примерно 0,60 га, а также
о присвоении данному участку адреса: Тартуский уезд, волость
Пейпсияэре, посёлок Колкья, ул. Метсакиви 5а.
• Решено ходатайствовать о получении в муниципальную собственность свободного от прочих ходатайств нереформированного
земельного участка в посёлке Колкья площадью примерно 4,86 га,
согласно плану участка, а также о присвоении данному участку
следующего адреса: Тартуский уезд, волость Пейпсияэре, посёлок
Колкья, ул. Ранна 10.
• Назначены ответственные пользователи транспортных средств,
принадлежащих волостному управлению Пейпсияэре.
• Согласовано проведение общественного собрания.
• Волостным управлением была определена позиция относительно
компромиссного предложения, представленного противоположной
стороной в рамках судебного разбирательства.
Заседание волостного управления 08.05.2018 г.
• Победителем тендера «Реконструкция дорог Калласте» было утверждено предприятие OÜ Mihkel X, предложившее наиболее низкую
цену.
• Победителем тендера «Приобретение трактора-газонокосилки для
района обслуживания Пала» было утверждено предприятие OÜ
Reginett, предложившее наиболее низкую цену.
• Выданы следующие разрешения на строительство: для сноса
строения по адресу ул. Кирику 7 в Калласте и для строительства
бурового колодца на участке Роома в деревне Унди.
• Победителем тендера «Работы по вырубке на кладбище в Кодавере»
было утверждено предприятие SIA SPERO SK.
ПЕЭТЕР КИУРУ,
Заместитель старейшины волости Пейпсияэре

КОНКУРС НА САМЫЙ
КРАСИВЫЙ ДОМ, ДАЧУ ИЛИ ХУТОР
Ждём кандидатов для участия в конкурсе на самый
красивый дом. Организаторам конкурса требуется
помощь местной общественности, чтобы довести до
владельцев благоустроенных домов информацию о конкурсе. Если Ваш сосед заботится о внешнем виде придомовой территории и старается содержать её в чистоте,
или если Вы сами или Ваш друг являетесь счастливыми
обладателями такого участка, то сообщите об этом не
позднее 6 июня в волостное управление Пейпсияэре,
чтобы оценочная комиссия могла включить этот объект
в список для посещения.
волостное управление Пейпсияэре
Информация по тел. (+372) 523 8740
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Очередное заседание волостного совета Пейпсияэре состоялось
18 марта в здании Молодёжного центра Кооза. В повестку дня было
включено 12 пунктов.
Первым пунктом повестки дня был заслушан доклад заместителя
волостного старейшины Пеэтера Киуру о результатах конкурса символики волости Пейпсияэре. Волостной совет утвердил результаты
проведённого конкурса и распределил обещанный призовой фонд
между авторами трёх лучших работ.
Следующий пункт повестки дня также был посвящён вопросу о
волостной символике. Волостной совет подробно ознакомился с
описанием победившей на конкурсе работы и утвердил в качестве
символики волости Пейпсияэре эскиз победителя конкурса под
названием «Jääkulgur». Волостному управлению дано распоряжение
приступить к использованию новой волостной символики.
Содержанием третьего пункта повестки дня стало утверждение
устава волости, что, наряду с предыдущими пунктами, также имело
принципиальное значение с точки зрения дальнейшего существования
волости. Всем членам волостного совета была предоставлена возможность выступить с предложениями о поправках к проекту волостного
устава. Ранее проект был согласован всеми комиссиями. Предложения
по изменению и дополнению проекта устава своевременно представили члены комиссии по бюджету, а также депутаты волостного совета
Янно Томсон и Кайса Эденберг. Свои уточняющие замечания вынесли
на обсуждение и многие другие депутаты, присутствовавшие на заседании. Волостной совет обсудил все представленные предложения
в порядке их поступления. По каждому предложению состоялось
голосование, после чего устав волости Пейпсияэре был утверждён.
Члены волостного совета обсудили вопрос о продлении участия
волости в недоходном объединении «Центр управления отходами
Восточной Эстонии» (MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus). Было
принято решении о продлении сотрудничества с этой организацией.
Волостной совет делегировал волостному управлению решение
задач в рамках реализации Программы редкого заселения, поскольку
эти вопросы относятся к сфере ответственности волостного управления. Решено сформировать комиссию, в которую войдёт и один из
членов волостного совета.

Волостной совет решил направить в Центр управления государственными лесами ходатайство о получении в муниципальную собственность двух объектов недвижимости, находящихся на территории
лесничества Алатскви. Оба участка земли расположены вдоль берега
Чудского озера и имеют песчаные пляжи. В долгосрочной перспективе там можно было бы оборудовать бесплатные муниципальные
зоны отдыха.
Далее перед членами волостного совета выступила финансовый
руководитель Мирье Пылд с докладом о назначении аудиторов. Для
проведения аудиторской проверки хозяйственного отчёта за 2017 год
были выбраны FIE Vello Mettis и Audest Audiitorteenuste OÜ.
По предложению заместителя председателя комиссии по развитию
и вопросам окружающей среды, новым членом данной комиссии была
утверждена Мерике Ярве, работающая в должности специалиста по
развитию волости.
По предложению волостного управления и комиссии по экономическим вопросам, волостной совет решил выставить на продажу путём
публичных письменных торгов следующие объекты недвижимости:
1) город Калласте, ул. Кирику 12, начальная цена – 1 500 евро;
2) деревня Кокора, земельный участок Варбе, начальная цена –
3 000 евро;
3) посёлок Колкья, ул. Рохелине 4, начальная цена – 2 000 евро;
4) деревня Пала, ул. Маякезе 3, начальная цена – 8 000 евро;
5) деревня Пала, ул. Паргияэре 1, начальная цена – 2 000 евро;
6) деревня Кооза, ул. Кооза 20-18, начальная цена – 7 000 евро.
Волостное управление проведёт торги, разместив соответствующую
информацию на порталах недвижимости и т. д.
В качестве последнего пункта повестки дня рассмотрели вопрос
об изменении устава целевого учреждения «Vara Sport». По существу
вопроса выступил заместитель волостного старейшины Вяйно Кивирюйт. Изменённая версия устава была предварительно согласована
комиссией по культуре и спорту. Волостной совет решил утвердить
новую редакцию устава, приведённую в соответствие с итогами административной реформы.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ,
Председатель волостного совета Пейпсияэре

О защите имущества и неоправданной
доверчивости
Нас т а ла долг ож да нная
тёплая пора – садовая мебель,
велосипеды и грили очищены
от пыли и вновь используются
по назначению. В связи с этим
хотелось бы напомнить о том,
что с имуществом следует обращаться бережно и осторожно.
Затронутая тема неразрывно
связана с вопросами безопасности (пожарная безопасность,
снижение риска бытовых несчастных случаев и т. п.), но в
данной статье хотелось бы поделиться мыслями относительно обеспечения сохранности
имущества. К счастью, согласно
официальной статистике, в
волости Пейпсияэре зарегистрированы лишь единичные
случаи грабежа, из чего, однако,

не следует, что свои вещи можно легкомысленно оставлять
без присмотра. Бывая в разных
местах волости, мне не раз приходилось видеть брошенные во
дворах велосипеды и дорогие
грили, которые видны с дороги
любому проезжему. Подобного
рода картина может натолкнуть
преступников на определённые мысли. Следует подумать
о том, какие меры мы можем
предпринять, чтобы усложнить
«работу» злоумышленников.
Другая важная тема, которую
хотелось бы затронуть, – это
излишняя доверчивость. Бывали случаи, когда мошенники
предлагали пожилым людям
различную помощь: от выполнения каких-то работ по

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
УТИЛИЗИРОВАТЬ
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ
И СТАРУЮ ЭЛЕКТРОНИКУ
В ГОРОДЕ КАЛЛАСТЕ

Начиная с мая, в последнюю пятницу каждого месяца, будут бесплатно вывозить крупногабаритные отходы и старую электронику,
непосредственно от домов горожан.
NB! Отходы собираются в последнюю пятницу каждого месяца
с 8:00 до 12:00
Частные лица могут сдать старую мебель в разобранном виде
(мебель, унитазы, раковины) и электронные отходы (холодильники,
телевизоры, электрические плиты, компьютеры, люминесцентные
лампы и т. д.). Отходы электроники должны быть в неразобранном
виде.
Инфо по телефону (+372) 5562 7116

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ
УТИЛИЗИРОВАТЬ
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ОТХОДЫ
И СТАРУЮ ЭЛЕКТРОНИКУ
В ДЕРЕВНЕ КООСА

Утилизация крупногабаритных отходов и старой электроники в
деревне Кооса 29-го июня 2018 г. с 12.00 до 14.00
Частные лица могут сдать старую мебель в разобранном виде
(мебель, унитазы, раковины) и электронные отходы (холодильники,
телевизоры, электрические плиты, компьютеры, люминесцентные лампы и т. д.). Отходы электроники должны быть в неразобранном виде.
Инфо по телефону (+372) 510 6713

дому и доставки купленных в
магазине товаров до содействия
в покупке дров. Полицейские
волости Пейпсияэре пока не получали жалоб на иностранных
торговцев, предлагающих свой
товар местным жителям, но в
качестве предупредительной
меры считаю важным довести
до сведения читателей, что смуглые мужчины, предлагающие
купить кастрюли, сковороды,
одежду, бензопилы и прочую
подобную утварь, хранящуюся
в багажнике их автомобилей,
являются по сути аферистами,
цель которых –используя свойственную южанам агрессивную
тактику продаж, склонить клиента к покупке дорогого, но при
этом бесполезного и некачест-

венного товара.
Призываю всех, у кого есть
пожилые родственники или
соседи, разъяснить им факторы риска, чтобы они не стали
жертвами злоумышленников.
Также желательно быть в курсе
их дел и занятий. Полиция рекомендует быть бдительными
и не доверять незнакомым
людям.
ВИЛЛЕ РЯНИК,
Окружной полицейский
волости Пейпсияэре
(в отпуске с 1 по 27 июня,
замещает окружной
полицейский Арго Ляэтс,
тел. 5330 7105)

Малообеспеченные многодетные
семьи скоро смогут ходатайствовать
о жилищном пособии
7 мая KredEx начинает прием ходатайств на получение
жилищного пособия от многодетных семей с низким уровнем дохода. На улучшение жилищных условий многодетных
семей выделяется в этом году свыше 3 миллионов евро.
Ходатайства можно подавать до 11 июня.
Возможность улучшить свои жилищные условия получат
семьи, воспитывающие, по меньшей мере, троих детей в возрасте до 19 лет и чей доход на одного члена домохозяйства в
прошлом году составил до 355 евро в месяц.
Пособие предназначено для семей, не имеющих жилья, или
чье имеющееся жилье не отвечает элементарным жилищным
условиям, причем отсутствует система водоснабжения и канализации или помывочные возможности, протекает крыша
или очаги отопления не обеспечивают достаточно высокой
температуры воздуха в жилье или являются опасными для
жизни. Максимальная сумма пособия составляет 8000 евро,
при вторичном ходатайствовании – 5000 евро.
Ходатайства можно подавать до 11 июня текущего года. Дополнительную информацию об условиях и ходатайствовании
можно найти на сайте KredEx www.kredex.ee.
Семьи, получившие пособие в предыдущие годы, для ходатайствования о повторном пособии должны по назначению
и своевременно использовать ранее выделенное пособие и
представить в KredEx подтверждающий это окончательный
отчет.
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AKNAD VÄLISUKSED
UKSED LÜKANDUKSED
Tartu: Turu 30
Avatud: E-R 9-17
turu30@glasaken.ee
tel: 7457 171
mob: 517 9242

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

glasaken.ee

PeipsiääreTeataja
PeipsiääreTeataja
Pikaajalise töökogemusega korstnapühkija

URMO PENDER

pakub teenust ja kütteseadmete
pisiremonti Peipsiääre vallas.
Tel (+372) 520 1565

ALATSKIVI KOGUDUSE TEATED

• Jumalateenistused Alatskivi kirikus toimuvad pühapäeviti
kell 12.30.
•Alatskivi surnuaiapüha:
24. juuni kell 10.30 kirikus piht ja armulaud;
kell 12.00 jumalateenistus Alatskivi kalmistul.
Annetusi ja liikmeannetusi on võimalik teha ka EELK Alatskivi
koguduse a/a EE371010102021391000

KODAVERE KOGUDUSE TEATED

• Jumalateenistused Kodavere Mihkli kirikus toimuvad pühapäeviti
Font- Vladimir Script
kell 10.30.
•Kodavere surnuaiapüha:
23. juuni kell 10.30 kirikus piht ja armulaud;
kell 12.00 jumalateenistus Kodavere kalmistul.
29. juuni kell 19.00 Kodavere Mihkli kirikus Peipsimaa orelifestivali
kontsert-jumalateenistus. Orelil mängib Saltanat Abilkhanova
(Kasahstan).
Annetusi ja liikmeannetusi on võimalik teha ka EELK Kodavere Mihkli
koguduse a/a EE331010102029040007

Font- Vladimir Script

Müüa KUUSELATID. Luunja, tel 511 9039

Kutsetunnistusega korstnapühkija

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

Assikvere külas asuv ettevõte Palmet OÜ
pakub rohumaade hekseldamise teenust 40€/ha
Tel: (+372) 514 4583
Müüa ahiküttega 1toaline korter Koosa külas.
Lähedal asuvad bussijaam, lasteaed, tervisekeskus ja kauplus.
Lisainfo: Tel (+372) 5838 9696
Hind kokkuleppel

Otsime oma meeskonda 3 UUT KEEVITAJAT,
väljaõppe võimalus kohapeal olemas.
Otsime OSKUSTEGA EHITUSTÖÖLIST korteri remondiks.
Naruto OÜ
tel 5841 4172 Kaili

Rannamõisa OÜ pakub tööd

MAAKIVIMÜÜRI RESTAUREERIJALE-KONSERVEERIJALE

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
APRILL / MAI 2018

Müüa LILLETAIMED peenrale ja amplitesse,
BEGOONIAD kalmistule.
Asukoht Pala, Madise talu. Tiia Mõisa, tel 5854 0244

OLEG RATMANOV
HELVI ROOTSI
ANTS RATTASEPP
MART RAUDMÄE
MAIMO-LAINE
POOLAKESE
ENDLA SAAR
VELLO RAUDSEPP
MEETA PÄRN
MADIS AASA
VLADIMIR ZABEGAEV
OLEV OSTRAT

02.03.1966 – 14.04.2018
26.01.1936 – 24.04.2018
01.01.1938 – 24.04.2018
10.11.1939 – 27.04.2018
09.05.1934 – 27.04.2018
22.09.1925 – 05.05.2018
17.06.1941 – 06.05.2018
02.08.1923 – 06.05.2018
07.12.1952 – 12.05.2018
13.06.1937 – 14.05.2018
18.07.1932 – 15.05.2018

Objekti asukoht: Ranna küla, Peipsiääre vald
Kontakt: Tel: (+372) 5559 2975;
e-mail: rannamoisa.booking@gmail.com

Otsitakse eraisikut või firmat, kes pakuks Peipsiääre vallas
elavatele eakatele MURUNIITMIS- ja TRIMMERDAMISE
TEENUST oma töövahenditega.
Tel: (+372) 512 7699

Veeta OÜ, Sääritsa küla Peipsiääre vald pakub tööd

AUTOJUHILE (C-kategooria, osaline töö kasvuhoones) ja
KASVUHOONETÖÖTAJALE
Info tel 5660 8773

