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Ranna rahvamaja Lümatis
tegi läbi värskenduskuuri

Sibulatee parim sibulapirukameister
2019 on Natalja Rästas!
Esimest korda valiti meie
piirkonna parim sibulapirukameister. Konkursile
esitati meie kandi meistrite poolt 18 kandidaati.

Ranna rahvamaja perenaist Ljubov Raimlat käisid Peipsiääre
vallavalitsuse poolt õnnitlemas abivallavanem Väino Kivirüüt ja
kultuuritööspetsialist Reet Kruup.
Foto Mari-Liis Allikivi

Viimane suurem remont tehti Ranna rahvamajas
1990. aastatel. Nüüd oli aeg tõsiselt asi käsile võtta.
Rahvamaja nimi peegeldab tema sisu. See on kohaliku kultuurielu keskus, kus korraldatakse rahvakultuurialaseid harrastustegevusi, traditsioonilisi
rahvaüritusi, kontserte ja etendusi.
Tänu Leaderi Jõgevamaa Koostöökoja projektitoetusele oli võimalik remonti teha. Taotletud summa
remondi tegemiseks oli 34 979,49 eurot, mis ka
rahuldati ning omaosaluse tugi tuli Peipsiääre vallast summas 4992,58 eurot. Remonti tegi AS Cobra
Grupp.
Tööde käigus uuenesid tualettruumid, suur saal
ja lava. Korda sai ka kogu maja elekter.
Ülejäänud rahvamaja ruumid said värskenduse
valla abiga.
Ranna rahvamaja perenaine Ljubov Raimla annab teada, et rahvamaja on hooajaks valmis ning
ootab tantsijaid, lauljaid ja näitlejaid.
MTÜ KALDAPIÄSKESED

Natalja Rästas.

Kas avaldaksite oma firmamärgiks kujunenud
sibulapirukate valmistamise saladuse?
Tegelikult pole see üldse saladus. Arvan, et selle
retsepti järgi küpsetavad
paljud, kui mitte kõik. Valmistamisõpetuse teadmine
on vaid pool kogu loost.
Peamine on armastada seda,
mida teete, ning osata tunnetada tainast. Igaühel on
oma oskused. Need võivad
olla nii omandatud kui kaasa sündinud. Minu puhul on
tegemist teise variandiga
– võimed on üle kandunud
põlvest põlve, emalt ja vanaemalt. Ma kasvasin koos
sellega. Kunagi ei mõõda
ma midagi grammi täpsusega, kõik käib maitse järgi.
Küpsetise kvaliteet, eriti
selle maitse, sõltub koostisainetest, millest tainas
valmistatakse. Need peavad
olema kvaliteetsed.
Kas Te juhendate küpsetamise töötubasid gruppidele või individuaalselt?
Kui ei, siis miks?
Peale pirukate küpsetamise tegelen ma juba
viis aastat präänikutega

Foto Viktoria Arro

– küpsetan neid ja kaunistan glasuuriga. See oskus
on mul omandatud, kuna
olen palju ringi sõitnud ja
õppinud. Niisiis, seoses sellega kutsutakse mind sageli
töötubasid korraldama nii
täiskasvanutele kui lastele.
Pirukate küpsetamise teemal aga mitte. Linnades on
omad meistrid, aga meie
kandis küpsetavad kõik naised maitsvaid pirukaid. Meil
on võimalus omavahel nõu
pidada, kogemusi vahetada
ja soovitusi jagada. Igaühel
tuleb välja omamoodi maitsvalt.
Kust ja kuidas võib Teie
küpsetisi tellida?
Tavaliselt tellivad minult tuttavad, sõbrad ja
sõprade sõbrad. Kirjutatakse Facebooki (Natalja
Rästas Präänikute Meiste r ) võ i h e l i s t a t a k s e .
Samuti võtan alati osa Sibulatee üritustest ja müün
pirukaid kohalikel laatadel.
Pärast konkursi võitmist
suurenes helistamiste hulk
turistide gruppidelt. Tellitakse pirukaid selleks ajaks,
kui nad meie külast läbi
sõidavad.

Pirukate laud oli tõesti väga esinduslik: oli nii
lahtiseid pirukaid kui klassikalisi väikeseid kinniseid
pirukaid, oli kasutatud nii
nisu- kui tatrajahu, oli lisatud nii juustu kui suitsukala. Viieliikmeline žürii tegi
oma tööd, maitstes kõiki
pirukaid ning avaldades arvamust ja märkmeid tehes.
Muidugi toimus see kõik n-ö
pimetestimise teel, teadmata, kes on konkreetse piruka
valmistamise taga.
Parimatest parima valimine oli pingeline: lõpuks
tuli valik teha kahe võrdväärselt parima hulgast. Nii
žürii tegigi ümbermaitsmise ja võitjaks tuli Natalja

Rästas oma vanaema pärmitaigna sibulapirukaga.
Nataljale palju õnne! Oma
märgi saab kätte uus sibulapirukameister Sibulatee
kümnendal sünnipäeval
novembrikuu keskel ja saab
seda uhkusega kanda järgmise sügiseni kui valime
uue märgi kandja.
Sibulatee puhvetite
päeva fotosid ja meeleolusid saab vaadata Sibulatee
Facebooki kodust www.
fb.com/sibulatee
Järgmise aasta
Sibulatee puhvetite päev
toimub 12. septembril ning enne seda saab
veel kas ise oma puhvetiga või külastajana kaasa
lüüa Sibulatee KALApuhvetite päeval 2020. aasta
aprillikuu lõpus.

Peipsiääre vallas
NOVEMBER 2019
R, 1. novembril kell 21.00 halloween´ i disko Kallaste noortekeskuses
(Keskväljak 4)
P, 3. novembril kell 14.00 Tabivere Rahvamaja Teatri E.H.K etendus
„Kastist välja“ Pala kultuurimajas
K, 6. novembril kinokolmapäev Alatskivi lossikinos:
kell 14.00 ja 19.00 Eesti esimene täispikk õudusfilm"Kiirtee põrgusse"
kell 17.00 uus Eesti mängufilm „Kohtunik“
K, 6. novembril kell 13.00 Berit Petolai luulekogu „Meoma ümisevad
tuuled“ esitlus Lümati raamatukogus
N, 7. novembril kell 15.00 pirukapidu Assikvere seltsimajas:
kohtumine Peipsiääre vallavalitsuse esindajatega
N, 7. novembril kell 19.00 kinoõhtu Koosa rahvamajas:
uus Eesti mängufilm „Kohtunik“
R, 8. novembril kell 19.00 kinoõhtu Vara kogukonnakeskuses:
uus Eesti mängufilm „Kohtunik“
P, 10. novembril kell 13.00 isadepäeva pidu Kokora külakeskuses
K, 13. novembril kell 13.00 lasteetendus „Pöialpoiss“ Kallaste kooli aulas
R, 15. novembril kell 20.00 Peipsiääre valla meestepäeva peoõhtu
„Kaleidoskoop“ Pala kultuurimajas
L, 16. novembril kell 20.00 meestepäeva pidu Koosa rahvamajas
K, 20. novembril kell 13.00 projekti „Terved ja elujõulised Koosa eakad“
raames seltskonnatantsude õpituba Koosa rahvamajas
K, 20. novembril kella 00.00-01.00 Sibulatee uudseveinipäev
Alatskivi mõisamaitsete veinikeldris (Hirveaia 4)
L, 23. novembril kella 14.00-18.00 Sibulatee uudseveinipäev Alatskivi
mõisamaitsete veinikeldris (Hirveaia 4)
R, 24. novembril kell 14.00 Pajusi Teatri etendus „... ja siis tuleb kuningas!“
Pala kultuurimajas
Kalender täieneb jooksvalt:
www.peipsiaarekultuur.webs.com
Lisainfo: tel 525 0987
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VALLAVALITSUSES

VALLAVOLIKOGUS
Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 23. istung
toimus 15. oktoobril Vara kogukonnakeskuses.
Päevakorras oli kümme päevakorrapunkti.
• Volikogu võttis vastu 2019. aasta 2. lisaeelarve. Põhitegevuse tulud suurenesid seoses sihtotstarbeliste toetuste
laekumisega ja omatulu vahendite planeeritust suurema
laekumisega kokku summas 114 920 eurot. Vastavalt sama
summa võrra suurenesid ka põhitegevuse kulud.
• Volikogu kinnitas Peipsiääre valla eelarvestrateegia
2020–2023.
• Volikogu otsustas võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud:
- Punikvere külas Lepa kinnistu alghinnaga 7000 eurot;
- Pala külas Pärnaõie kinnistu alghinnaga 2000 eurot;
- Pala külas Väike-Sepa kinnistu alghinnaga 2000 eurot;
- Põldmaa külas Uue-Lombi kinnistu alghinnaga 25 000
eurot;
- Assikvere külas Vahtramäe kinnistu alghinnaga 3000 eurot.
• Volikogu muutis Vara lasteaia Õnnetriinu põhimäärust.
• Kinnitati Kallaste Lasteaed-Põhikooli põhimäärus.
• Kolkja Lasteaed-Põhikooli hoolekogusse nimetati volikogu
esindajaks Viktor Filippov ning lõpetati senise esindaja Külli
Musta volitused.
Kõikide volikogu materjalidega on võimalik põhjalikumalt tutvuda valla kodulehel.
Jaako Lindmäe

Peipsiääre vallavolikogu esimees

Peipsiääre vallas ennistati
Tedreküla

Tartu maakonna Peipsiääre vallas liideti Kodavere
küla koosseisust ära võetav osa Pärsikivi külaga ja
Pärsikivi küla nimeks määrati Tedreküla ning käesoleval
nädalal paigaldati küla piiridele Tedreküla nimetahvlid.
2017. a novembris esitasid Pärsikivi ja Kodavere
külade Tedreküla piirkonna endised ja praegused külaelanikud Peipsiääre vallavalitsusele ja vallavolikogule
pöördumise ajaloolise Tedreküla nime taastamiseks ning
2018. a veebruaris andis vallavolikogu nõusoleku Kodavere küla lahkmejoonte muutmiseks ajaloolise Tedreküla
küla ennistamiseks.
Tedreküla asub Peipsiääre vallas Kallaste linnast
põhja poole Peipsi järve kaldal. 1815. aastal asutati seal
kool. Liivimaa kubermangu Jurjevi (Tartu) kaardil oli
külas 18 majapidamist. 1925. aastal 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.
Riiklikes registrites muutuvad koha-aadressid
automaatselt.

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
NOVEMBRIS 2019

TEATAJA

Toimetaja:
Viktoria Arro, Peipsiääre valla
infospetsialist,
Viktoria.arro@peipsivald.ee,
Tel (+372) 523 8740
Peipsiääre Teatajas ilmuvate
artiklite sisulise õigsuse ning
keelelise korrektsuse eest vastutab
vaid artikli või teate autor.
Kõik toimetusele kasutada antud
materjalid tagastatakse andja
soovil.

Vallavalitsuse istung 17.09.2019
• Väljastati ehitusluba Vara külas Vahtra kinnistul katlamaja
püstitamiseks.
• Väljastati kasutusluba Kasepää alevikus Peipsi tn 203 kinnistul elamu kasutusele võtmiseks.
• Kooskõlastati Vanaussaia külas Lassi kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
• Kooskõlastati Torila külas Männimetsa kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
• Kehtestati Alatskivi alevikus Päiksi tee 2c maaüksuste detailplaneering.
• Otsustati võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel
Peipsiääre vallale vallasvarana kuuluv sõiduauto Ford Focus
registreerimismärgiga 514AVM alghinnaga 500 eurot.
• Otsustati korraldada riigihange „Sõiduauto kasutusrendile
võtmine“ lihthankemenetlusena.
• Anti luba avaliku ürituse „Kallaste sügislaat“ korraldamiseks
13. oktoobril 2019 algusajaga kell 9.00 ja lõpuajaga kell 15.00.
• Anti nõusolek Kallaste linnas Kiriku 32 kinnistul jäätmete
kogumismahuti tühjendamissageduseks vähemalt 1 kord 12
nädala jooksul, kuna biojäätmete kompostimine on jäätmetekkekohas nõuetekohaselt tagatud.
• Anti nõusolek Kolkja alevikus Suur tee 31 kinnistul jäätmete kogumismahuti tühjendamissageduseks vähemalt 1
kord 12 nädala jooksul, kuna biojäätmete kompostimine
on jäätmetekkekohas nõuetekohaselt tagatud.
• Rahuldati taotlus Peipsi tn 123 kinnistu osas Kasepää alevikus korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks
lugemise kohta tähtajaga kuni 30.09.2021, sest jäätmevaldaja
viibib oma kinnistul vaid suveperioodil. Kinnistu omanikul on kohustus tellida jäätmevedu perioodil 1. mai kuni
30. september.
• Määrati Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Varnja alevikus
asuva 0,40 ha suuruse maaüksuse koha-aadressiks Tartu
maakond Peipsiääre vald Varnja alevik Kitsas tn 22a, sihtotstarbeks: 100% sihtotstarbeta maa ja otsustati taotleda see
munitsipaalomandisse.
• Määrati Tartu maakonnas Peipsiääre vallas Varnja alevikus
asuva 0,30 ha suuruse maaüksuse koha- aadressiks Tartu
maakond Peipsiääre vald Varnja alevik Parkla, sihtotstarbeks:
100% sihtotstarbeta maa ja otsustati taotleda see munitsipaalomandisse.
• Muudeti Tartumaal Peipsiääre vallas Vea külas asuva Saetalu
katastriüksuse senist koha-aadressi ning määrati uueks kohaaadressiks Peipsiääre vald Vea küla Allika.
• Määrati tugiisik ja otsustati tugiteenuse ostmine.
• Määrati laste- ja noortelaagri toetus.
• Muudeti Kolkja lasteaed-põhikooli struktuuri.

Vallavalitsuse istung 25.09.2019

• Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus
Mänguvälja kinnistul, mänguväljaku kasutusele võtmiseks.
• Muudeti Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli struktuuri.
• Tunnistati riigihankes „Soojusenergia ostmine 01.10.2019
–01.06.2029“, millega kvalifitseerida riigihankes „Soojusenergia ostmine 01.10.2019 –01.06.2029“ pakkujana SW
Energia OÜ pakkumus, kes esitas oma kvalifikatsiooni
tõendamiseks kõik hanketingimustes nõutud dokumendid
ja on tõendanud vastavust kõigile hanke kvalifitseerimise
tingimustele. Tunnistada kõnealuses hankes vastavaks pakkuja SW Energia OÜ pakkumus, kui hanketingimustes esitatud
pakkumuse nõuetega kooskõlas olev pakkumus. Tunnistada
edukaks pakkuja SW Energia OÜ pakkumus, maksumusega
75 (seitsekümmend viis) eurot/MWh ilma käibemaksuta.

Vallavalitsuse istung 01.10.2019

• Väljastati järgmised ehitusload: Lümati külas Sillaotsa kinnistul kasvuhoone püstitamiseks, Varnja alevikus Kesk tn 94
kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks, Kodavere külas UueTerali kinnistul suvemaja püstitamiseks, Meoma külas Reinu
kinnistule puurkaevu rajamiseks, Naelavere küla Kitseherne
kinnistul päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Väljastati järgmised kasutusload: Põldmaa külas Porimetsa
kinnistul päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks, Põldmaa
külas Särjenurme kinnistul päikeseelektrijaama kasutusele
võtmiseks.
• Kehtestati Tartumaal Peipsiääre vallas Nina külas Urtsi kinnistu detailplaneering.
• Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Peipsiääre vallas,
Kallaste linnas, Võidu tn 38a kinnistu kasuks juurdepääsu
tagamiseks avalikult kasutatavalt teelt.
• Kooskõlastati Tartumaal Peipsiääre vallas Tähemaa külas
Kraavi kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
• Tunnistati peremehetuks järgmised hooned: abihoone Haapsipea külas Pajuvälja kinnistu kõrval, tunnistati peremehetuks elamu ja abihoone Virtsu külas lähiaadressiga Juhkami,

peremehetuks elamu ja kõrvalhooned (saun, kuur, garaaž,
laut ja küün) Vanaussaia külas lähiaadressiga Oti.
• Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas Kodavere külas Seitsmenda Siimuranna kinnistule elamu projekti
koostamiseks.
• Kinnitati pakkumuse „Peipsiääre valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine aastateks 2020–2032
hinnapäringu lähteülesanne“ tulemused ning tunnistati
soodsaimaks pakkujaks ja töö tegijaks OÜ Keskkonnaprojekt
pakkumusega summas 8900 eurot (ilma käibemaksuta).
• Nõustuti Peipsiääre vallas Sipelga külas asuva Sireli
katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus
tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Otsustati sõlmida munitsipaaleluruumi üürileping.
• Rahuldati taotlus Roheline 2 kinnistu osas Kolkja alevikus
korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise
kohta tähtajaga kuni 30.09.2021, sest jäätmevaldaja viibib oma
kinnistul vaid suveperioodil.
• Rahuldati taotlus Võidu 79 kinnistu osas Kallaste linnas
korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta tähtajaga kuni 30.09.2021, sest jäätmevaldaja
viibib oma kinnistul vaid suveperioodil.
• Määrati ühekordset sotsiaaltoetust.
• Kolmel korral otsustati hoolduse lõpetamine.
• Otsustati lasteaia toiduraha osaline kompenseerimine.
• Kinnitati töötajate koosseis Peipsiääre valla keskraamatukogus, haruraamatukogudes ja väliteeninduspunktides ja
kinnitati Peipsiääre valla raamatukogude lahtiolekuajad.
• Muudeti Alatskivi Kunstide Kooli struktuuri.

Vallavalitsuse istung 07.10.2019

• Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas Alasoo külas PeeduTooma kinnistul tiigi kasutusele võtmiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas
Põdra külas Põhjalauda kinnistule päikeseelektrijaama
projekti koostamiseks.
•Tunnistati alla lihthanke piirmäära hankemenetluses „Sibulatee turismipiirkonna põhiprojektide ekspertiisi teostamine“,
millega kvalifitseerida alla lihthanke piirmäära hankemenetluses „Sibulatee turismipiirkonna põhiprojektide ekspertiisi
teostamine“ pakkujatena AS Infragate Eesti, Pikk Silm OÜ,
P.P.Projekt OÜ ja J-Inseneribüroo OÜ pakkumused. Tunnistada
kõnealuses hankes vastavaks pakkujate AS Infragate Eesti,
Pikk Silm OÜ, P.P.Projekt OÜ ja J-Inseneribüroo OÜ pakkumused, kui hanketingimustes esitatud pakkumuse nõuetega
kooskõlas olevad pakkumused. Tunnistati edukaks pakkuja
J-Inseneribüroo OÜ pakkumus, kui majanduslikult soodsaim
pakkumus, summas 4150 eurot (ilma käibemaksuta).

Vallavalitsuse istung 15.10.2019

• Nõustuti Peipsiääre vallas Koosa külas asuva Plakso
katastriüksuse (katastritunnusega 58601:001:0039 pindalaga
2990 m² sihtotstarbega 100% elamumaa) jagamisega ning
määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste kohaaadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Peipsiääre vallas Koosa külas asuva Tohlo katastriüksuse (katastritunnusega 86101:001:0305, pindalaga 19,28
ha sihtotstarbega 100% maatulundusmaa) jagamisega ning
määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
• Nõustuti Peipsiääre vallas Metsakivi külas asuva Punga katastriüksuse (katastritunnusega 86102:001:0238 pindalaga
14,26 ha sihtotstarbega 100% maatulundusmaa) jagamisega
ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste kohaaadressid ja sihtotstarbed.
• Muudeti Tartumaal Peipsiääre vallas Kadrina külas asuva
Olevi katastriüksuse senist koha-aadressi ning määrati uus
koha-aadress.
• Väljastati järgmised ehitusload: Ranna külas Jaani kinnistul
elamu püstitamiseks, Torila külas Männimetsa kinnistule
puurkaevu rajamiseks, Haapsipea külas Kükita kinnistul elamu
püstitamiseks.
• Jäeti rahuldamata sotsiaaltoetuse taotlus.
• Otsustati hoolduse korraldamine.
• Otsustati pikendada sotsiaaleluruumi üürilepingut.
• Anti nõusolek hankelepingu muutmiseks.
• Kinnitati Peipsiääre valla hallatavate koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide hoolekogude koosseisud
2019/2020 õppeaastaks.
• Määrati tugiisikuteenus ja otsustati teenuse osutamise eest
tasumine.
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem
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Sääritsa küla pidas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva

Kuulsusi Vara ümbrusest

P

eipsiääre Teataja mulluses oktoobrinumbris
toodi lugejate ette loend valla minevikukuulsustest, kelle sünnikoht kavatsetakse
tähistada. See on kahtlemata väärt idee väga tuntud
inimeste mälestuse jäädvustamiseks. Vara piirkonna
(endise osavalla) kuulsustest on kirjas vaid raamatukogutegelane Aleksander Sibul (1884–1981) Sookalduse küla Singli talust. Ent siitkandist on pärit veel
vähemalt kolm nimekat manalameest, kelle sünnikoht
tasuks jäädvustada.

10. oktoobril andis Jõgevamaa rahvakultuurispetsialist Pille Tutt Sääritsa külale üle EV100 mälestusplaadi ja peaministri allkirjaga
tunnistähe: "EV100 igas külas tunnistäht nr 563 on antud Sääritsa kogukonnale kinnitusena selle kohta, et nad on oma riigi ja
kodupaiga hüvanguks 10. oktoobril 2019. a tulevikku vaatavalt tähistanud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva. Käesoleva tunnistähega
kaasneb mälestusplaat." Tunnistähe võttis vastu Sääritsa küla elanik Eevi Treial, Kodavere keele hoidja ja tutvustaja. Foto Reet Kruup

Keskkonnahariduse aktiivõppeprogrammides
osalemine aitab tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust
Juhan Liivi nim Alatskivi kooli õpilased osalesid
2019. a septembri lõpus ja
oktoobri alguses keskkonnahariduse aktiivõppeprogrammides, kus õpiti tundma
erinevaid looduskeskkondi.
Eesmärgiks oli looduses liikumise ja erinevate meelte
kasutamise kaudu õpilastes
keskkonnateadlikkust suurendada. Õpiti märkama
elurikkust meie ümber, mõtlema looduses toimuvate
protsesside üle ja arutlema
loodus- ja keskkonnakaitse
teemadel.
1. ja 2. klassi õppeprogramm „Peipsi tint ja Tallinna
kilu“ toimus Emajõe-Suursoos, mille korraldajaks oli
MTÜ Jõe- ja Järvehuntide
Akadeemia. Sügisene loodus on väga ilus ja lapsed
olid rõõmsad õues toimuva
õppimise üle. Räägiti kaladest ja nende elupaikadest.
Uuriti kalade määramise
põhitõdesid. Programmi
ühe osana said lapsed sõita
Emajõel viikingilaevaga
Turm. Heisati purjed ja puhuti härja sarvest tehtud
pasunat. Laeva kapten rääkis laevandusest ja kalandusest. Õpetati märkama
elurikkust, väärtustama
veetaimede ja- loomade
mitmekesisust looduses.
Lapsed said kogemusi, kuidas käituda loodussõbralikult ja teistega arvestavalt.
MTÜ Jõe- ja Järvehuntide
Akadeemia korraldas ka
3. ja 4. klassi õppeprogrammi „Eesti veekogud kaardil

Õppepäeval Emajõe-Suursoos 1. klassiga.

ja looduses“, mis toimus
Emajõe-Suursoos.
Õpiti tundma Eesti tähtsamaid veekogusid, ilmakaari, kompassi kasutamist
ja orienteerumist. Toimus
kompassi kasutamisega
orienteerumismäng, kus tuli
leida ettenähtud punktid
ja vastata küsimustele. Ka
selles programmis sõideti
viikingilaevaga, kus märgati
looduse ilu ja erilisust.
5., 7. ja 9. klassi õpperetk
„Lahemaa-rannamaa“ toimus Lääne-Virumaal. Selle
korraldajaks oli RMK Oandu
külastuskeskus.
Loodust vaadeldi Oandu-Altja matkarajal.
Õpilased tutvusid Soome
lahe ja Eesti põhjaranniku
geoloogilise kujunemisega. Uuriti mere ja ranniku
elustikku. Külastati Altja
rannaküla ja tutvuti kohaliku ajalooga. Otsiti ja
määratleti mereranna leide.
Räägiti Läänemere reostu-

mise põhjustest ja sellest
tulenevatest probleemidest.
Arutleti keskkonnakaitse
vajalikkuse üle.
5. ja 8. klass osalesid
keskkonnaameti (Iisaku
looduskeskus) õppeprogrammis „Looduskaitse –
mis see on?“. Looduskaitse
programmi raames toimus
ringsõit Ida- Virumaal. Vaatluse käigus külastati Ontika
matkarada, Valaste juga,
Toila-Oru parki, Aluoja vaateplatvormi, Pühajõe küla,
Kuremäe nunnakloostrit.
Saadi teadmisi looduse mitmekesisusest ja rikkusest.
Räägiti maavaradest, nende
kaevandamisest ja sellega
seotud keskkonnaprobleemidest Eestis. Arutleti
loodus- ja keskkonnakaitse
teemadel.
Õpilaste hinnangul on
aktiivõppeprogrammides
osalemine väga huvitav ja
arendav. Efektiivsemaks

Foto Piret Kaur

õppimiseks ongi vaja õppematerjali tajuda võimalikult paljude meeltega. Jääb
paremini meelde see, mida
on nii kuuldud, nähtud kui
ka käega katsutud. Soovime
kasutada üha enam selliseid
õppimismeetodeid, kus õpilane saab õppida isikliku
kogemuse kaudu.

Täname projekti „Juhan
Liivi nim Alatskivi Kooli õpilaste keskkonnateadlikkuse
suurendamiseks aktiivõppeprogrammides osalemine
2019/2020“ rahastajat SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskust.
PIRET KAUR

KIKi projekti projektijuht

Esimesena nimetatagu
Matjama algkooli juhataja
pojana sündinud maailmakuulsat orientalisti ja
usuteadlast Arthur Võõbust (1909–1988), kes
töötas Chicago ülikoolis
Uue Testamendi ja vanaaja
kirikuloo professorina.
A. Võõbus sooritas 36 uurimisreisi Lähis-Itta, kus
avastas Türgi, Süüria ja
Iraagi kloostrites ohtrasti
varakristlikke käsikirju,
mille baasil asutas 1978.
aastal Chicagos Süüria
Käsikirjade Uurimise Instituudi ja sai selle direktoriks. Võiks veel lisada, et Võõbus
on avaldanud inglise keeles 15-köitelise "Uurimusi eesti
rahva ajaloo alalt".

Endisest Vara vallast
pärineb teinegi silmapaistev usuteadlane, nimelt
Elmar Silvester Salumaa
(enne nime eestistamist
Teppan; 1908–1996), keda
on nimetatud Eesti XX sajandi teise poole kõige mõjukamaks ja viljakamaks
teoloogiks. Ta oli sündinud
Ammeluha metsavahimajas Amme jõe ja Vara oja
vahel. Salumaa on aastakümneid töötanud Tallinnas EELK Usuteaduse
Instituudi süstemaatilise
usuteaduse professorina.
Pärastpoole valiti ta nii selle instituudi kui ka Tartu ülikooli
audoktoriks. Salumaa on koostanud ja avaldanud rohkesti
eestikeelseid teoloogia- ja filosoofiaalaseid teoseid, sh
kolm köidet Matteuse evangeeliumi kommentaare, viieköitelise "Filosoofia ajaloo", "Evangeelse eetika alused" jpt.
Tillimaa talust on pärit spordikuulsus Kaarel
Kübar (1907–2004), neljakordne maailmameister laskmises. Eesti rahvusmeeskond, kuhu ta
kuulus, võitis laskespordi
maailmameistrivõistlustel Helsingis 1937. aastal
Argentiina karika, mida
kaitsti edukalt kaks aastat
hiljem. Kübar sai 1939.
aasta maailmameistrivõistlustel viis medalit ja püstitas kaks maailmarekordit.
Viibis kümme aastat Siberi vangilaagris.

Vara kandi tuntud tegelaste loend ei piirdu muidugi
nimetatutega. Mainigem siinkohal veel näiteks maalikunstnik Ann Audovat (1904–2001), lennundustegelast
Karl Abelit (1885–1977) jt. Ent kolm kirjeldatud isikut on
siinkirjutaja arvates Vara taeva kõige säravamad tähed.
ENN ERNITS

Eesti Maaülikooli emeriitdotsent

3

4

PEIPSIÄÄRE TEATAJA•nr 9• Oktoober 2019

Sibulatee uudseveinipäev Alatskivi
mõisamaitsetes
Alatskivi mõisamaitsete veinikelder tähistab
uudseveinipäeva 21. ja 23.
novembril, mil avab uksed
ja pakub degusteerimiseks
selle suve veine. Uudseveinipäev ehk beaujolais
nouveau on veinimaailmas
tuntud püha, mida tähistatakse iga aasta novembrikuu kolmanda neljapäeval.
Just siis keskööl avatakse
noore veini pudelid ja kõik
saavad suvisest saagist tehtud veine esimest korda
maitsta.
Mõisamaitsete perenaised avavad oma veinikeldri
uksed 20. novembri keskööl
vastu 21. novembrit kell
24 täpselt tunniks ajaks.
Lahtikorkimisele tulevad
meevein „Viikingi veri“, suvemarja vahuvein „Hirveaia
mullusuvine mullikas“, uus
veel nimetu kreegivein, viinamarjavein „Tammine Zilga“, mis tehtud Kuningveres
kasvanud viinamarjadest,
ja arooniavein „Parunessi
põsepuna“. Perenaise Külli
Musta sõnul võib õhtul tulla
veel üllatusi, sest osa veine
alles võtab hoogu ning on
ehk uudseveinipäevaks end
valmis küpsetanud.

Pidu võib alata!

Külli Must, Alatskivi mõisamaitsete perenaine.

Foto Ahto Sooaru

Kes ei saa osaleda õigel
ööl uudseveini maitsmisel,
siis on oodatud külla laupäeval, 23. novembril. Küll
mitte keskööl, vaid ajavahemikus kell 14 kuni 18.
Laupäeval saab juba soovi
korral ka uusi veine koju
kaasa osta.

Foto Ahto Sooaru

Vaata http://www.sibulatee.ee/uritused/sibulatee-uudseveinipaev/

Vara külapäev ja sügislaat – otsime „meie oma“
Uus kultuurihooaeg
on alanud tegusalt ning
oleme asunud otsima nn
meie oma sündmust. Septembri jooksul sai Vara
piirkonnas tehtud kultuuritarbimise uuring, mille
vastustest inspireerituna
toimus 5. oktoobril Vara
külapäev ja sügislaat.
Seda võiks nimetada ka
esimeseks katsetuseks,
leidmaks meie, Vara piirkonna oma sündmust,
midagi, mis meie kogukonda seoks ning mille
korraldamisse ühiselt
piirkond panustab.
Sügis on laadakalendris tihe, kuid leidus palju
kohalikke kui ka kaugemat rahvast, kes meie
laadale kauplema oli tulnud – kokku 20 erinevat
müüjat, kellest kõige edukamad olid just meie enda
kohalikud käsitöölised
ning suurepärased küpsetajad. Lisaks laadale oli
Vara koolimaja tagahoovis palju muud põnevat:
põgenemistuba, ponid,
miniloomaaed, näomaalingud, SkyJump-batuut,
võimalus meisterdamiseks, Vara noortekeskuses
POP-UP kohvik, õnneloos

Eakate pidu Koosa
rahvamajas

ning meelolu lõid Alatskivi noortebänd ja Jelly Rue.
Ei puudunud ka sportlik
osa. Päeva alustasid kabetajad, võimalus oli tutvuda välijõusaaliga ning
aeroobikaga. Suur tänu
kõikidele, kes korraldusmeeskonnas tegevuste
elluviimisel panustasid!
Eks iga uus asi vajab
harjumist ning laada puhul kui ka teiste sündmuste korraldamisel on
oluline järjepidevus ning
osalejate tagasiside ning
sellest õppimine. Hoolimata külmast ilmast,
oli uudistajaid omajagu.
Kuna aga ilma tõttu pikalt
olemist nautida ei saanud,
jäi ka laat ehk ajaliselt
veidi lühikeseks. Siiski on
esmane tagasiside osalejatelt olnud igati positiivne ning julgustab ka
tuleval aastal sügislaata
korraldama, kuid siis juba
veidi soojemal ajal.
Kindlasti tuleb katsetusi leidmaks „meie oma“
erinevate sündmuste näol
veelgi, sest uuring elanike
vastuste näol on andnud
meile omajagu sisendit
ning mõtteid. Sündmusi
korraldavad küll kultuu-

Foto Eva-Kristi Hein

Rahvusvahelise eakate päeva puhul tähistasime
3. oktoobril Koosa rahvamajas eakate päeva. Seekordsel
eakate päeval pöörasime tähelepanu vaimsele tervisele,
sest 10. oktoobril oli rahvusvaheline vaimse tervise
päev. Tartu tervishoiu kõrgkooli õppejõud-lektor Merle
Varik pidas huvilistega vestlusringi, arutledes eakatele
iseäralike vaimse tervise probleemide üle. Muusikalist
meelelahutust pakkus särasilmne ansambel Laine. Pidu
tõi kokku rahvast nii Koosalt, Varalt, Välgilt, Alatskivilt
kui ka Palalt.
Oodata on veel kaht üritust, milledest järgmine leiab
aset 20. novembril kell 13. Novembris toimuval üritusel
on võimalik osa võtta seltskonnatantsu õpitoast ja oma
tantsuoskusi praktiseerida ansambel Domino saatel.
Üritused toimuvad projekti „Terved ja elujõulised Koosa
eakad“ raames, mida rahastab Kohaliku Omaalgatuse
Programm.
EVA-KRISTI HEIN

MTÜ Koosa Noorteklubi

2019 Tartu- ja Jõgevamaa harrastusteatrite festivalil
Tartumaa parim lavastus
Tabivere Rahvamaja Teater E.H.K.

›KASTIST VÄLJA‹
(Naljakas tragöödia)

Mängivad Helgi Herman ja Esta Sokk
Galina Lavrinenko teksti tõlkis ja lavastas Esta Sokk
E.H.K. Teatrile kohandas Tõnis Lepp

Pala kultuurimajas pühapäeval, 3. novembril kell 14

Pääse 4 €

Vara külapäev ja sügislaat.

rikorraldajad, kuid kindlasti mitte enda, vaid just
teie jaoks!
Kui soovid, et sinu piirkonna kultuurielu oleks
põnevam, mitmekülgsem ja huvitav, siis tuleb
ka oma mõtetest julgelt
teada anda. Varal on selleks loonud FB grupi Vara
Infoväli ning alati võib
kirjutada vara.kultuur@
gmail.com.

Foto Aili Saul

* Vara külapäeva ja
sügislaata korraldas MTÜ
Vara Laegas. Sündmust
toetasid SA Vara Sport,
Peipsiääre vallavalitsus ja
KÜSK Kohaliku Omaalgatuse Programmist.
AILI SAUL

MTÜ Vara Laegas
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Sügis Pala koolis ...

15. Pala Jalgrattamaraton.

Kooliaasta esimene kuu
möödus Pala koolis sportlikult. 20. septembril toimus
15. Pala rattamaraton, kus
osales 48 noort ratturit. Esikohtadele sõitsid ennast
Anna-Maria Aasmaa, Meribel
Tarto, Mai-Liis Aasa, Mario
Päll, Rico Päll, Kairon Põldver. Samal päeval toimus
kooliperele 10 km rattamatk,
esimese klassi õpilased nautisid kaunist loodust jalgsi

Foto Kati Kirikal

matkates. 23. september oli
kergejõustikupäev, kus õpilased võistlesid neljavõistluses
(kaugushüpe, pallivise/kuulitõuge, 60 m jooks, staadionijooks).
24. septembril osalesid
4.–7. klassi õpilased valla
minispordipäeval Kallastel.
25. septembril toimus
sporditund, kus lauldi spordist ja esitati sporditeemalist
omaloomingut.

... ja lasteaias
Lasteaia sügis algas
sportlikult. Spordipäev toimus meil lasteaia õuel ja
selle ümber. Juba kolmandat
aastat on lasteaias toimunud
tervisemaraton. Õpetaja Killu eestvedamisel on üritusse
kaasatud kõik lapsevanemad
ja lapsed. Selle aasta tervisemaratonil kogusime kokku
373 ringi, (see teeb 121 km).
Osalus sel aastal oli 100%!
Uuendusena oli sel aastal
ka saatjatele (vanematele)
loosiauhinnad. Meie tublid
sponsorid ja toetajad olid
Pala kool, Puukujurid OÜ,
Palmet OÜ, Vah OÜ ja Kivi
Kõrts.
24. septembril olime külas oma sõpradel naaberlasteaias Kääpal Siilikese rühmas. Võistlesime koos ning
„võtsime üksteiselt mõõtu“.

26. septembril toimusid
kooli meistrivõistlused sügisjooksukrossis. Meistriks
jooksid: Andreas Tarto, Lenna-Riin Oras, Peep Mathias
Päll, Britten Berg, Mario Päll,
Karolina Hendrikson, Rico
Päll, Johanna Aren, Kairon
Põldver. Spordinädala kokkuvõttes olid klasside parimad
Andreas Tarto, Peep Mathias
Päll, Lenna-Riin Oras, Mario
Päll, Anna-Maria Aasmaa,
Viktoria Kivirand, Eliise Värk,
Mai-Liis Aasa, Kairon Põldver.
2. oktoobril tuli Pala kooli
meeskond valla meistriteks
jalgpallis. 4. oktoobril tähistati õpetajate päeva. 9. klass
korraldas piduliku õpetajate
gala, kus tunnustati 23. kategoorias kõiki õpetajaid ja
tugispetsialiste. Üheksandikud suundusid pärast galat
tunde andma, õpetajad aga
õppereisile Ida-Võlumaale,

Pala lasteaia vanem rühm Elistvere loomapargis.

1. oktoobril sõitsime
Jõgeva kultuurikeskusesse
Reky etendust „Jussikese
seitse sõpra“ vaatama.
Lasteaed armastab ka
sügise algust nautimas käia.
Keskmine ja sõimerühm
vaatasid üle meie sügisese
lasteaiaümbruse ja lähimad

Foto Tiina Karu

metsatukad. Vanem rühm
käis matkal ratastega. Õpetaja Killuga korrati üle kõik
liikluses vajaminevad reeglid
liiklusväljakul ning harjutati
pidurdamist ning ühe käega
sõitmist. Matk oli edukas –
see tähendas, et põlved ja
küünarnukid jäid terveks.

kus külastati Sillamäed ja
Narvat.
8. oktoobril toimus Palal
Sass Henno ühisloeng Pala,
Vara ja Alatskivi noortele.
9. oktoobril pälvis Pala kool
Tartumaa haridustöötajate
tänuüritusel aasta õpiteo tiitli kevadise kogukonnapäeva
korraldamise eest.
10. oktoobril osales Eha
Merin Nõmm Tartumaa
ettelugemisvõistlusel ning
pääses üleriigilisse vooru.
11. oktoobril ristis 9.
klass rebaseid. 15. oktoober toimus Anna Haavale
pühendatud luulekonkurss.
4.–5. klass osales 15.–16.
oktoobril nii maakonna kui
valla rahvastepallivõistlustel.
17. oktoober toimus Karjääripäev ning 18. oktoobril
tähistati Pala Kooli 91. sünnipäeva.
Ilusat sügise jätku!
PALA KOOL

Mihklipäeval olid lapsed
koos õpetajatega meisterdamas erinevaid loodustegelasi.
Näitus oli üleval lasteaia ruumides ja Pala kultuurimajas
kus emad-isad oma laste töid
vaatamas said käia.
Vanema rühma lapsed
käisid õpetajate päeval lustimas Pala noortekeskuses tädi
Katrini ja 9. klassi Älisega.
10. oktoobril külastas
vanem rühm Elistvere loomaparki ning tutvus programmiga „Karu kaeras“.
Lasteaed käis oma valla
laste etendust vaatamas „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“. Etendus oli väga armas,
efektne ja laululine. Aitäh,
Alatskivi noorele näitlejatele
ja Reet Kruubile!
TIINA KARU

sügisele „Tere!”, otsisime
erinevaid sügisemärke ning
korjasime värvilisi puulehti
ka rühmadesse meisterdamiseks kaasa.
Nädala sees tegid Lepatriinud käelises tegevuses
trenni voolimisega. Ümar- ja
piklikvormidest valmisid
toredad seened ja õunad.
N a e r u p a l l i d ko r ra l dasid mihklipäeva auks
„Hundijooksu”ning Mõmmikud mängisid erinevaid Spordinädala finaal.
liikumismänge.
Reedeks planeerisime mänguasjad sorteerisime
õuemänguasjade rivistamise eraldi.
ja sorteerimise aktiivse liiMeie sportimisele pükumise kaudu. Järjestasime hendatud nädal kujunes
ämbreid, autosid, labidaid lustlikuks ja tegusaks.
ning rehasid. Katki mängitud

Järgmise aasta kevadel saavad Peipsiääre valla kodud kasutama hakata Telia ülikiiret koduinternetti
ja moodsat TV-teenust. Telia teenused jõuavad kohalike elanikeni Elektrilevi poolt rajatava internetivõrgu toel.
Elektrilevi alustas sel kevadel erinevates Eesti
piirkondades interneti püsivõrgu ehitusega ning see
võimaldab kõigil nendel kodudel, kuhu Elektrilevi
kaabel edaspidi ulatub, kasutama hakata Telia koduinternetti ja TV-teenust.
Telia Eesti erakliendiüksuse juhi Holger Haljandi kinnitusel võimaldab Elektrilevi poolt rajatav
internetivõrk kasutada hakata Telia koduinterneti
pakette, mille maksimumkiirused ulatuvad 1 gigabitini
sekundis. See rahuldab ka kõige nõudlikuma tarbija
vajadused.
Lisaks kiirele ja tänapäevasele koduinternetile
saavad inimesed endale tellida ka moodsa Telia TV
teenuse.
„Telia teleteenus areneb pidevalt, et pakkuda
klientidele uut, põnevat ning konkurentidest eristuvat
meelelahutust. Kui 2018. aastal oli üheks märgilisemaks sündmuseks maailmakuulsa HBO keskkonna
jõudmine Telia TV klientideni, siis 2019. aasta alguses
hakkasime edastama otsepilti naiste profitennise
turniiridelt. Mõlemad on osutunud meie klientide
seas lühikese ajaga väga populaarseks. Värsket ning
eksklusiivset sisu on Telia TV-sse lisandumas ka 2020.
aastal,“ sõnas Haljand.
Sel suvel alustas Telia oma TV-klientide üleviimist
uuele televisioonilahendusele, mis muudab erinevate
teleteenuste kasutamise senisest veelgi paindlikumaks ja mugavamaks. Uus lahendus võimaldab kogu
Telia TV pakutavat sisu jälgida erinevates seadmetes
(teler, arvuti, nutitelefon) ning seda kõikjal Euroopa
Liidus. Tänavu mais alustas Telia koos Leviraga aga
robotkaamerate teste, et tuua nende abil otsepilt erinevatest Eesti spordisaalidest kodusele teleekraanile.
Kõik need Telia kliendid, kes kasutavad korraga
ettevõtte kolme põhiteenust ehk mobiilset andmesidet, koduinternetti ja TV-teenust, saavad liituda Telia
1 pakkumisega, mis võimaldab kodus kasutusele võtta
kaks korda kiirema koduinterneti ning valida Telia TV
videolaenutusest endale igas kuus kaks tasuta filmi.
Telia interneti püsiühendust kasutab praegu enam
kui 243 000 kodu, ettevõtte teleteenus jõuab aga
enam kui 217 000 majapidamiseni.

Lepatriinud spordivad
Sel sügisel on ilmataat
olnud väga lahke, samuti
jagas ta kuldset ilma meile ka
spordinädalaks, mis toimus
23.09–27.09.2019 Euroopa
spordinädala raames.
Õnnetriinu lasteaiapere
toimetas kogu nädala erinevaid tervislikke ning sportlikke tegevusi tehes.
Alustasime nädalat virgutusvõimlemisega lasteaia
saalis, kuulasime vaikust
ning nautisime koosolemise
rõõmu.
Kolmapäeval käisime
õppekäigul – Lepatriinud
ümber lasteaia, Mõmmikud
ja Naerupallid Vara küla
läbival kergliiklusteel ning
kooli ümbruses. Ütlesime

Telia ülikiire koduinternet ja
TV-teenus jõuavad Kasepää, Kolkja ja
Varnja aleviku ning Kallaste
linna elanikeni

Kõige täpsema info selle kohta, millal ja millistele
aadressidele Elektrilevi poolt ehitatav internetivõrk
jõuab, leiab veebilehelt: www.telia.ee/kiire-internet.
Peale Elektrilevi internetivõrguga liitumist saavad
kõik soovijad endale tellida ka Telia teenuseid, millega
saab tutvust teha ettevõtte kodulehel www.telia.ee
asuvate alajaotuste TV ja Internet vahendusel.

Foto Avely Laksaar

Spordinädalale panime
punkti toreda ühispildiga.
Värvilist sügist!
ÕNNETRIINU PERE
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Oktoober Alatskivi koolis

6. klass Lahemaal.

Foto Kristjan Kallavus

Mida värvilisemaks muutub sügisel loodus, seda
kirevamaks ja tegusamaks muutub koolielu. Oktoober
tõi Juhan Liivi nim Alatskivi kooli mõnusat saginat ja
tegutsemislusti.
5.–9. klassi õpilased avastasid KIK projekti raames
Lääne- ja Ida-Virumaad, uurisid, kuidas elatakse Lahemaal
ning mil viisil kaitstakse loodust Iisakus. Õpilasi juhendasid väga asjatundlikud giidid, kelle juhtimisel arutleti Eesti
rannamaade looduse olukorra üle ning uuriti looduskaitse
väljundeid ning võimalusi.
Väga tublisti esindati kooli spordivõistlustel. Peipsiääre valla koolinoorte meistrivõistlustelt jalgpallis toodi
6.–9. klasside arvestuses koju III koht. Rahvastepallis
saadi Tartumaa koolinoorte meistrivõistlustel suurte
koolide 4.–5. klasside arvestuses III koht, Peipsiääre valla
koolispordi meistrivõistlustel rahvastepallis võitsid 4.–5.
klasside võistkonnad esikoha nii tüdrukute kui poiste
arvestuses.
4.b klassi õpilane Karolin Vagula esindas kooli Kõrvekülas toimunud ettelugemisvõistluse maakondlikus
voorus.
Õppetöös andsid tooni tasemetööd: toimus II ja III kooliastme loodusainete tasemetöö ning lisaks sellele osaleb
meie kool mitmete katseliste tasemetööde testimisel, et
anda oma panus eksamite ning tasemetööde süsteemi
tõhustamiseks. Nii näiteks sooritas 6. klass e-testi eesti
keeles ja kirjanduses, tulemas on üldpädevuste katseline
e-test (eesti keel + matemaatika).
Ka õpetajad õppisid oktoobris usinasti. 4. oktoobril
külastati Elistvere loomaparki, kus peeti põnev looduslootund loomade elust ja tegemistest. Siinkohal suur aitäh
9. klassile, kes sel päeval kindlakäeliselt kooli juhtis ja
õpetajatele toreda koolituse võimaldas! Jätkuvalt õpivad
õpetajad ning kooli juhtkond digioskusi ning uurivad võimalusi, kuidas õpilaste digipädevusi paremini arendada.
Õppetöö mitmekesistamiseks ja mitteformaalse õppe
osakaalu suurendamiseks korraldasid õpetajad huvitavaid
õppekäike ning külastati harivaid kultuuriüritusi. 8. oktoobril kuulasime Anna Haava nim Pala kooli korraldatud
loengut „Asjadest, millest täiskasvanud rääkida ei julge“,
esinejaks Sass Henno. 11. oktoobril käisid II ja III kooliastme õpilased Alatskivi lossis nautimas kooli näiteringi
etendust „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“, mille lavastas
ja lastele selgeks õpetas näiteringi juhendaja Reet Kruup.
5. klassi õpilased käisid Vanemuises vaatamas muusikali
" Kaunitar ja koletis", 8. klass vaatas muusikali "Once"
Viljandi Ugalas. Õp Illi ja 7. klass käisid Pärnumaal, kus
külastati alpakafarmi ning uuriti nende vahvate loomade
elu-olu.
Oma panuse koolielu paremaks sujumiseks andsid ka
meie tublid lapsevanemad. Kokku sai hoolekogu ja toimus
lastevanemate üldkoosolek, kus analüüsiti möödunud
õppeaastat ning tehti plaane tulevikuks.
Kahe Erasmus+ projekti tegevustest toimuvad koolis
praegu logovõistlus ning ettevalmistus novembrikuiseks
õpilasvahetuseks Vilniuses, mille üldteemaks on “Brain
Games”. Õpilased õpivad, kuidas aju funktsioneerib, missugused olukorrad ja sisemised-välised tegurid mõjutavad
aju tegevust õppimisel ning arendame õpioskusi lõbusate
mängude kaudu (teemadeks optilised illusioonid, tähelepanu ja mälu, keel ja loogika, mustkunst).
Õppimine ja õpetamine on olnud vahva, jätkame sama
tegusalt!
HELEN PAJU

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli direktor

Anna Haava sünnipäeva tähistati luulekonkursiga
15. oktoobril tähistas
Pala kool Anna Haava 155.
sünniaastapäeva luulepõimikute konkursiga. Läbivaks teemaks oli sel aastal
südamelähedus, mullu välja
hõigatud teemat “Mina usun
armastust” võis tõlgendada
mitmeti.
Publik sai nautida Anna
Haava luule põhjal viisi teinud Merle Müüri ja Merike
Janiski esitatud laulu “Isamaja”, ühislaulmist Kodavere murrakus, poiste laulu
“Tõnu tahtis bassi laulda”
Katrin Puusepa juhendamisel, emakeeleõpetaja Kadi
Kivilo luges ette Anna Haava
raamatust “Mälestusi Laanekivi Manni lapsepõlvest”.
Korraldaja Mairi Mandel püüdis siduda ajatuid väärtusi
tänapäeva lapsi kõnetavate
teemadega, nii sai laval näha
Meribel Tarto poptantsu ja
Sebastian Sildveri kendama
-trikke.

Anna Haava 155. sünniaastapäevale pühendatud luulepõimikute
konkursi võitjad. Pildil vasakult tagumine rida: Lenna-Riin Oras,
Cristelle Raudmäe, Oskar Raudmäe. Esimene rida vasakult: Robin
Värk, Karmen Kivistik, Vanessa Kurvits, Tanel Lõhmus

Pala kooli vilistlase Fred
Nõmme abiga valminud filmilõigu kaudu oli saalisolijatel võimalus külastada Anna
Haava sünnikodu, Kodavere pärimuskeskuses asuvat
Anna Haava tuba ning päiksekiirtes sügiseselt kuldsete

lehtedega kaetud Pala kooli
ümbrust.
Kanarbikkudega kaunistatud laval tuli 71 õpilase
osalusel esitusele kaheksa
kava. Esinejad olid lisaks
Pala koolile sel aastal tulnud Pärnust, Valgast, Aegvii-

dust, Maarja-Magdaleenast
ja Laiuselt.
Žüriisse kuulusid Vanemuise noortejuht Mall Türk,
dramaturg Anu Tonts ja luuletaja ning J. Liivi muuseumi
giid-pedagoog Berit Petolai.
Zürii leidis igast kavast esiletõstmist väärivat, Vanemuise
teater oli pannud välja hulgaliselt eriauhindu.
Laureaadi tiitel ja sellega kaasnev kingitus, Reet
Kuusiku maal, jäid sel aastal
Palale. Võidukava autoriks
oli õpetaja Marve Juursalu ja
esitajateks kolmanda klassi
lapsed kavaga “Mina ise”. Pala
kooli 2. klassi õpilaste kava
„Teeme kooki, teeme saia!“
Malle Sildveri juhendamisel
sai kõige magusamate luuletuste eripreemia ja 9. klassi
kava „Metsas“ Kadi Kivilo
juhendamisel sõõmukese
värske metsaõhu toomise
eripreemia.
MAIRI MANDEL

Tartumaa noorsootöötajad käisid Soome
Vabariigis silmaringi avardamas

Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus korraldas
Tartumaa noortevaldkonna
töötajatele 18.–20. septembril 2019 õppereisi Soome,
mis sai teoks Leaderi/PRIA
Tartumaa Arendusseltsi ja
Tartumaa Omavalitsuste
Liidu poolt toetatud projekti “Tartumaa noorsootöö
võrgustiku arendamine ja
võimestamine” raames. Õppereisist võttis osa ka MTÜ
Koosa Noorteklubi, keda
esindas kultuuri- ja noorsootöö korraldaja Eva-Kristi
Hein.
Tutvusime noortekeskuste, koolide, raamatukogu,
kultuuri-, sotsiaal- ja terviseameti koostööga hariduslike
erivajadustega noorte toetamisel ja tugivõrgustike tööga
Espoos, Turus ja Lohjal.
Õppereisil külastasime
noorte töökoda “Työpaja

TUUMA”, kus õpingud katkestanud ja tööturult eemalejäänud noortel on võimalik
tööd ja rakendust leida ning
oma edasist eluteed koos
karjäärinõustajaga planeerida. Lohjal saime uudistada
Harjula tegevuskeskust ja
Turus “Noortemaja VIMMA”,
kus tegutsevad ühes majas
nii kohvik, noortekeskus,
huvialaringid, erinevate
valdkondade noorsootööta- Tartumaa noorsootöötajad.
jad erinevate projektide ja piirkonnaga koostöösuhteid
programmidega, sotsiaal- ka edaspidiseks. Tutvusime
pedagoogid, karjäärinõusta- ka Rausjärve laste-ja noortelaagriga.
ja, psühhiaater jne.
Tagasisideringis ütlesid
Piilusime sisse Mainingi
kooli ja Lohja linnaraamatu- paljud noorsootöötajad, et
kogu laste- ja noorteosakon- tunnevad puudust sellisest
da, kus mõlemas toimub väga operatiivsest võrgustikust
tihe koostöö noortekeskus- erinevate spetsialistide näol,
tega. Turu linnas olime kü- kellega koostöös noort tema
lalisteks Varsinais-Suomen rõõmudes ja muredes toetaViro-keskuses (Soome-Eesti da, ent leidsid siiski, et paljut
Sõprusühing), et luua Turu kogetut saab ka Eesti ühis-

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool
kutsub kooliaega meenutama!

Koolis veedetud aastad on meie kõigi kujundajaks.
Kodukool ja õpetajad, klassikaaslased, ühised üritused ja
ettevõtmised loovad mälestustepagasi, mida endaga kogu
elu kaasas kanname. See on rikkus, mis on väärt palju ning
mida jagades jagatakse rõõmu ja õnnelikke hetki.
Juhan Liivi nim Alatskivi kool kutsub kõiki vilistlasi,
läbi aegade koolis töötanud õpetajaid, kooli personali ning
meie õpilaste vanemaid, vanavanemaid jagama mälestusi
Alatskivi koolis veedetud ajast, et aidata kaasa kooli mälestusteraamatu valmimisele. Oodatud on kõiksuguses vormis
kirjutised-meenutused. Tööd saata 2. detsembriks 2019
e-posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee või tuua (või saata)
paberil kooli kantseleisse aadressil Kooli 1, Alatskivi alevik,
Tartumaa. Toredat meenutamist ja kirjutamist!
HELEN PAJU

Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli direktor

Foto Priit Kaari

konda integreerida. Rõõmustasid väikesed avastused, mis
võivad tööd palju efektiivsemaks ja lõbusamaks muuta.
Õppereisil leidis kinnitust
meie Tartumaa noorsootöötajatele juba tunnuslauseks
kujunenud mõte: “Koostöös
peitub jõud ja vägi!“
MTÜ TARTUMAA NOORSOOTÖÖTAJATE ÜHENDUS JA
MTÜ KOOSA NOORTEKLUBI

Assikvere seltsimajas
7. novembril kell 15

PIRUKAPIDU
Kohtumine Peipsiääre
Vallavalitsuse esindajatega
Pilli mängib ja kutsub
laulma U. Markus
Kõik on oodatud osalema.
Sissepääsuks pirukas või väike annetus.
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PRÜGI SORTEERIMISEST EHK MIS ON PAKEND
Peipsiääre vallavalitsus on korduvalt seisnud silmitsi
kaebustega, et avalikud pakendikonteinerid on pilgeni
prügi täis. Osa jäätmeist vedeleb kottides või lahtisena
konteineri kõrval. Lähemal vaatlusel oleme välja selgitanud, et konteinerid sisaldavad jäätmeid, mida seal olla
ei tohiks, seetõttu täituvad konteinerid kiiresti. Eestis
oleme kohustatud jäätmeid sorteerima ja seda peame
tegema õigesti.
Tuletame siinkohal meelde, et olmejäätmeid, ohtlikke jäätmeid, ehitusprahti ega muid sobimatuid
jäätmeid pakendikonteinerisse panna ei ole lubatud!
Pakendikonteinerite peal on juhend, mida võib panna.

Tähelepanu: Palun tooge pakendijäätmed pakendikonteinerisse tühjalt, puhtalt ja kokkupressitult.
Prügikastide kõrvale prügi (prügikotid, pappkastid
või muu praht) maha panek on seadusega karistatav.
Prügi tuleb panna selleks ette nähtud konteinerisse!
MTÜ IDA-EESTI JÄÄTMEHOOLDUSKESKUS
PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS
Pakendijäätmete sorteerimise nõuded
PAKENDIJÄÄTMETE
SORTEERIMISE NÕUDED
SEGAPAKEND

• Toiduainete, jookide, kosmeetikaja hooldustoodete plastist pudelid,
karbid ja topsid

PABERI ja PAPI KONTEINERISSE SOBIVAD
• pappkastid ja -karbid, lainepapp, jõupaber, paberkotid ja muu mittemäärdunud paber või papp.
NB! Ei sobi määrdunud, vettinud ega märg paber ja
papp, kopeerimispaber, ajalehed, ajakirjad, joonistuspaber, kleepsildid, teibid, kleepsud, kommipaber ning muud
toiduainete pakendid.
SEGAPAKENDI KONTEINERISSE SOBIVAD
• klaaspakendid, nagu valgest või värvilisest klaasist
pudelid ning purgid ja muud puhtad klaaspakendid;
• metall- ja alumiiniumpakendid, toidu- ja joogipakendi kaaned ja korgid, konservpakendid;
• plastpakendid nagu kile, plastnõud ja -karbid, jogurti
ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, kosmeetika- ning hooldustoodete pakendid ja muud puhtad
plastpakendid;
• joogikartong, nagu kartongist piima-, mahla- ja veinipakendid ja muud puhtad kartongipakendid.
NB! Ei sobi lehtklaas, valgustuspirnid, kummist tooted
ega mänguasjad. Ei sobi olmejäätmeid, ohtlikud jäätmed
ega muud sobimatud jäätmeid!

KOGUMISVAHENDISSE SOBIVAD:

• Muud plast-, tekstiil- ja puitpakendid
• Kilekotid

KOGUMISVAHENDISSE EI SOBI:

•

Plastist ja kummist tooted, mis ei ole
pakendid

•

Ehitusmaterjalid

•

Rõivad ja jalanõud

•

Ohtliku aine märgisega tähistatud
toodet sisaldavad pakendid (nt
mootoriõli-, liimi-, värvi- ja
lahustipakendid)

• Metallpakendid (nt konservikarbid,
kanistrid, alumiiniumpurgid,
metallkorgid ja -kaaned)

• Kartongist joogipakendid (nt
piima- ja piimatoodete, mahlaning veinipakendid)

KLAASPAKEND

PAPP JA PABER

• Klaaspudelid ja -purgid (nt
karastus- ja alkohoolsete jookide
pudelid, klaaspurgid)

• Paberist ja papist pakendid (nt
pappkastid ja -karbid, paberkotid,
pakkepaber)

•

Akna- leht- ja peegelklaas

•

Valguslambid ja elektripirnid

•

Keraamika, kristall ja portselan (nt
toidunõud, vaasid jne)

•

Kuumuskindel klaas (nt ahjukindlad
toidunõud)

•

Määrdunud/vettinud paber ja papp

•

Pehmepaber (nt tualettpaber)

•

Ajalehed, ajakirjad, raamatud

•

Koopia- või joonistuspaber

•

Fooliumi või kilet sisaldav paber,
papp, kartong (nt mahlapakid)

•

Tapeet

KOGUMISVAHENDISSE ON LUBATUD TUUA AINULT PUHAS JA KUIV MATERJAL, MIS EI SISALDA
TOODETE JÄÄKE.

MAJA- JA NUMBRISILTIDE
TELLIMINE

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. novembriks
2019 ning teada anda,
kes millise numbriga
silti osta soovib, ja ühtlasi tasuda numbrisildi
maksumus summas
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!

SUUREMAHULISED ESEMED (NÄITEKS PAPPKARBID, MAHLAPAKID, PLASTPUDELID) PEAVAD OLEMA
ENNE KOGUMISVAHENDISSE ASETAMIST KOKKU SURUTUD.

1

Üldplaneeringu teemaline küsitlus elanikele

4. Millist kohta Peipsiääre vallas Te näitaksite oma külalisele?
Eluolu
1. Palun andke hinnang valla elu-olu valdkondadele (tehke rist vastavasse lahtrisse).
Valdkond

Küsitlusele vastates aitate kaasa Peipsiääre valla üldplaneeringu

(ÜP) ja keskkonnamõju

strateegilise hindamise (KSH) valmimisele. Meie eesmärgiks on leida parim võimalik ruumiline

Väga
hea

Tänavavalgustus

kutsuv.

Müügi- ja teenindusettevõtete olemasolu

Üldplaneering on detailplaneeringu koostamise ja projekteerimistingimuste andmise alus. KSH on
planeeringu koostamisega käsikäes läbi viidav protsess, mille eesmärk on arvestada planeeringu
elluviimisega kaasnevaid võimalikke kaasnevaid mõjusid juba planeeringu koostamise käigus.
Küsitlus on jagatud kokku kolmeks erinevaks osaks: üldinfo, turism ja eluolu.

Parkide ja rohealade piisavus
Supluskohtade arv ja asukoht
Kergliiklusteede paiknemine
Laste mänguväljakute arv ja asukoht

----------------------------------

3. Elukoht

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(asustusüksuse (linna, aleviku või küla) täpsusega)

4. Kas käite tööl/koolis kodukohas või kaugemal? ---------------------------------------------------------(vastus lisada asustusüksuse täpsusega)

Sadamate arv ja asukoht
Veeskamiskohtade/lautrite arv ja asukoht
Juurdepääsud eluhoonetele
Teede kvaliteet
Kui vastasite mõnele küsimusele halb või väga halb palun kommenteerida. Võimalusel lisada
probleemkoha asukoht asustusüksuse täpsusega ning lühike selgitus.

5. Millist transporti kasutate tööle/kooli jõudmiseks?
 Isiklik sõiduauto
 Sõiduauto jagamine tuttavate ja/või pereliikmetega

2. Millistes suundades oleks vaja luua liikumisvõimalusi jalgrattaga?

 Ühistransport
Turism

3. Kas Peipsi järv on piisavalt ligipääsetav kohalikule?

1. Kas peate oluliseks turismi arendamist Peipsiääre vallas? Miks?
4. Millised on Teie meelest Peipsiääre valla keskkonna suurimad väärtused?

2. Kuidas ja mis tegevused aitaksid kaasa turismi arendamist Peipsiääre vallas?

3. Kus avanevad Teie arvates huvitavad või toredad vaated, mida tuleks kindlasti hoida?

Ei oska
öelda

Kogunemiskohtade/külaplatside piisavus

Üldinfo

2. Vanus

Väga
halb

Loodus- ja matkarajad

Spordirajatiste arv ja asukoht

NAINE / MEES

Enam- Halb
vähem

Jäätmekäitlus ja prügivedu

Küsitluse täitmine võtab aega 5-10 minutit.

1. Sugu

Hea

Üldine kord ja turvalisus

lahendus, et luua kohalikule kogukonnale meeldiv elukeskkond, mis on atraktiivne ja

Üldplaneeringu eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

7

Aitäh, et leidsite aega küsitlusele vastamiseks!
Küsitlus on valminud Peipsiääre Vallavalitsuse ja Kobras AS koostöös.

8
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Võimalused noorte kaasamiseks kooli arendustegevuste
otsustusprotsessidesse
10. oktoobril toimus
käesoleva aasta viimane
noorte kaasamise seminar.
Kohtusime noortega Anna
Haava nim Pala Koolis. Valla koolide õpilasesinduste
liikmed ja aktiivsed koolinoored said teadlikumaks
Eesti Noorteühenduste Liidu
(ENL) poolt noorte kaasamise arendustegevuste toetuse
eesmärkidest ja võimalustest. ENL-i peamiseks eesmärgiks on toetada noortevolikogu tegevust ning
laiemalt noorte kaasamist otsustusprotsessidesse. Meie
vallas puudub noortevolikogu ning selle loomiseks on
veel tarvis teha eeltööd koolinoorte seas. Otsustasime
panustada õpilasesinduste
tegevuste efektiivsemasse toimimisse, mille kaudu
edendame noorte kaasamist
kooli arendustegevuste otsustusprotsessidesse.
Milles siis noored saavad
täpsemalt kaasa rääkida, milles seisneb õpilasesinduse
roll ja millisel määral saavad
koolinoored mõjutada koolis
toimuvat? On üldlevinud
arvamus, et õpilasesindus
tegeleb kooli ürituste korraldamisega, kuid tegelikkuses on õpilasesinduse roll
märksa tähtsam. Põhikooli ja
gümnaasiumiseaduse kohaselt on õpilasesindusel õigus
avaldada arvamust kooli põhimäärusele, arengukavale,
ümberkorraldamisele, õppekavale, kodukorrale ning
õpilaskodu olemasolul selle
kodukorrale. Õpilasesindusel on õigus osaleda kooli
arengukava koostamisel ning
osaleda õppenõukogu ja
hoolekogu töös. Eelnimeta-

tud õigused on ühest küljest
väga vastutusrikkad ning
eeldavad teadmisi, kogemusi
ja tõhusat koostööd kooli
juhtkonna, õpetajate ja koolinoorte vahel. Teisest küljest
on see üks oluline alus kooli
arendamisel just selliseks,
millisena seda soovivad
näha õpilased. Otsustusõiguse jagamisega soodustame
noortes tehtud otsuste eest
vastutuse võtmist ja aktiivsemat tegutsemist koolielu
korraldamisel.
Võib arvata, et koolinoorte teadmised kooli dokumentatsioonist ning õppenõukogu ja hoolekogu tööst pole
küllaldased ning nende kaasamine on ainult formaalsus,
mis tegelikkuses ei toimi.
Kindlasti on kooli arendustegevustes osalevatel täiskasvanutel tänu suuremale
teadmiste- ja kogemuste pagasile oluliselt lihtsam oma
arvamusi ja soove avaldada
ning ellu viia. Koolipere tegevuses osalemine = ühiskonna
täisväärtuslikuks liikmeks
olemine ja viimase olulisus
ei sõltu aga east. ÜRO lapse
õiguste konventsioon tunnustab lapse õigust olla ära
kuulatud ja konventsiooni
kohaselt on lapsel õigus avaldada arvamust igas teda puudutavas küsimuses. Aktiivse
ja vastutustundliku kodaniku
kujundamiseks on vajalik
lastele järk-järgult ning vastavalt arengutasemele anda
kohaseid võimalusi ühiskonnaelus kaasarääkimiseks.
Kui TÄNA usaldame noori
ja anname neile võimaluse
rääkida kaasa kooli jm noorte valdkonna arendustegevuste otsustusprotsessides,

20. oktoobril juhtus nii,
et kohalikud raamatukogud ning raamatusõbrad
kogunesid keset pühapäeva metsa, et anda avapauk
üleriigiliselt toimuvatele
raamatukogupäevadele.
Kirjanduspiknikke on Koosa
raamatukogu eestvedamisel
siinkandis ka varem peetud,
nüüd aga oli paras aeg see
omapärane ja tore traditsioon taas ellu kutsuda.
Mida on vaja ühe hea
kirjanduspikniku korraldamiseks? Esiteks metsa. Et
meelitada inimesed kodust
välja, teha lõke üles ja tunda
end keset loodust hubaselt. Kogunemiskohaks sai
Kärgandi RMK lõkkekoht,
imeilusas sügisrüüs ja salapärase uduga looritatud,

suurest teest piisavalt eemal, et saaks eraldatust
ja metsavaikust nautida.
Teiseks on vaja söögi- ja joogipoolist, sest tühja lauaga
ikka piknikku ei pea. Siin
tulid appi kohalikud agarad
pagarid (aitäh, Vigurid!) ja
piknikulised ise: kes võttis
kaasa kuuma taimeteed, kes
maitsvaid kiluleibu, kes punapõskseid ubinaid – laud
sai igaljuhul uhke. Ja kuna
rõhk on sõnal kirjanduspiknik, siis loomulikult on
sellisel üritusel vaja kedagi,
kes pajataks lugusid ja meelitaks omakorda kuulajatelt
mõned põnevad lood ja
juhtumised välja. Seekordne esineja ei pidanud tulema kaugelt, võib öelda,
et ta tuli lausa siitsamast,

Juhan Liivi nim Alatskivi kooli õpilasesinduse liikmed ja huvijuht-noortenõustaja Grete Hantson; Kolkja lasteaed-põhikooli
õpilasesinduse liikmed, huvijuht Tatjana Lissova ja kooli direktor Diana Villemson; Kallaste lasteaed-põhikooli aktiivsed noored
ja huvijuht Irina Volossova; Vara põhikooli õpilasesinduse liikmed ja huvijuht Signe Tennisson; Anna Haava nim Pala kooli
õpilasesinduse liikmed ja sotsiaal- ja noortenõustaja Kati Kirikal. 				
Fotod: Pille Lille

siis HOMME on nad valmis
panustama elukvaliteedi parendamisse oma arvamuse ja
TEGUDEGA nii kooli, valla,
maakonna kui ka riiklikul
tasandil. Oleme arenguteel
noorte kaasamise põhimõtete muutmisel.
Mida arvavad meie valla õpilasesinduste noored
nende kaasamisest ja kuidas
soovivad enda tegevused
nähtavaks teha? Seminaril
iga kooli õpilasesindus tõi
välja oma nägemuse. Vara
ja Kallaste koolide noored
soovivad panustada koostöökohtumistesse teiste koolide
õpilasesindustega. Kohtumised võimaldavad jagada
õpilasesinduse toimimise
kogemusi. Lisaväärtusena
tõid Vara Põhikooli noored
välja kultuuride lõimumise, keelepraktika ning teise
kultuuri väärtuste ja põhi-

mõtete tundmaõppimise.
Nende arvates võiks kohtumisi korraldada Ida-Virumaa
koolinoortega, kes õpivad
eesti keelest erineva emakeelega koolides. Alatskivi
kooli noorte kogemus viis
mõtteni tegeleda õpilasesinduse liikmete omavaheliste
suhete parandamisega. Sellega saavutatakse tõhusam
koostegutsemine ning seeläbi parem ettevalmistus
oma arvamuse avaldamiseks.
Pala kooli õpilasesindusel
on enesearendamise vajadus
erinevate koolituste toel.
Sealhulgas projektikirjutamise-, argumenteerimise-,
eneseväljenduse-, edukaks
saamise ja olemise koolitused. Soovitakse saada teadlikumaks enesehinnangu ja
endaga toimetuleku teemades. Koolituste tulemusena
näevad noored enesearengut

endaga hakkama saamisel,
mille kaudu saavutatakse
oskus abivajavate koolikaaslaste märkamises ja nende
abistamises. Kolkja kooli
õpilasesinduse noored tunnetavad, et nende tegemisi
tuleb rohkem nähtavaks
teha kooli ja kogukonna sotsiaalmeedias. Nii soovitakse
edastada õpetajatele ja kogukonnale sõnum, et noorte
tegevused on tõsised ning
noortele saab usaldada tähtsate teemadega tegelemine.
On rõõm tõdeda, et meie
valla koolides on olemas
nii aktiivsed noored kui ka
noorte eestvedajad, kes kõik
olid seminaril esindatud ning
aitasid kaasa rühmatöödes
ja aruteludel. Eraldi pälvib
tänusõnu Pala kooli sotsiaal- ja noortenõustaja Kati
Kirikal, kes võttis enda õlule
noorteseminari korraldami-

se vastutuse. Ettevalmistustöösse olid kaasatud valla
koolide noorte eestvedajad
(huvijuhid, noortenõustajad,
koolijuhid), Pala kooli töötajad ning Peipsiääre valla
haridus- ja noorsootööspetsialist. Järgmise sammuna
vormistame koostöös koolinoorte ja nende eestvedajatega taotluse ENL-le, et saada
toetust noorte nägemuse
elluviimiseks 2020. aastal.
2019. a noorteseminaride sarja memo on leitav
Peipsiääre valla kodulehel
hariduse- ja noorsootöö
valdkonna toimunud sündmuste all.

di lõkkekohta justkui mitu
imetabast maailma, täis värvikaid juhtumisi ja veel värvikamaid tegelasi, karudest
metsavaimudeni. Ikka päris
hull värk, nauditavalt hull!
On ikka suur rõõm, et Mikita
meil siin olemas on, jagamas
kukeseene kuulamise nõkse
ja lugemas kuulajatele ette
unustuse hõlma kadunud
lugusid (sest jah, lisaks kõigele oli pühapäeval ka suur
ettelugemispäev!).
Ja loomulikult ei saa õnnestunud kirjanduspiknikku pidada ilma inimesteta,
ilma korraldajate ja ilma
publikuta. Siinkohal edastamegi suure tänu kõigile, kes
aitasid korraldada, organiseerida, üritust reklaamida
ja huvilisi sõna otseses mõt-

tes metsa kohale juhatada.
Aitäh kohalikele haruraamatukogudele, peredele ja
sõpradele! Aitäh vallale ürituse toetamise eest! Ja suur
tänu teile, kuulajad, et tulite
ja veetsite koos meiega selle
mõnusa metsahõngulise
pärastlõuna hullude juttude
seltsis!
Raamatukogupäevad ei
kesta küll igavesti, kuid raamatukogud ootavad ikka ja
alati külastajaid, otsige üles
endale lähim raamatukogu
ja tulge lugema!
Kohtume raamatukogus!
Ja metsas muidugi kah!

PILLE LILLE

Peipsiääre valla haridus- ja
noorsootööspetsialist

Raamatukogupäevade avamine Mikita hullude juttudega

Kirjanduspikniku metsik seltskond.

oma kodumetsadest, Välgi
laantest. Meil on tohutult
hea meel, et Valdur Mikita
oli nõus tulema ja rääkima
kuulajatele hulle jutte nii
siitkandist kui kaugemalt,
nii tänapäevast kui aastate

Foto Reet Kruup

tagusest hämarast ajast, mil
meie esinevanemate töid ja
tegemisi juhtisid kummalised ja salapärased jõud ning
uskumused. Mikita hulle
jutte ja pajatusi kuulates
kerkis sinnasamma Kärgan-

KOOSA RAAMATUKOGU
NAISKOND
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PÕHJAMAADE KIRJANDUSNÄDAL

NOVEMBRIKUU TEGEVUSED

11. november – 17. november

RAAMATUKOGUDES

"Süüta küünal ja loe kogu Põhjalaga koos"
Novembris, kui meie maades on kõige pimedam aeg, süütame me küünlad ja loeme
raamatuid. See on Põhjala kirjanduse nädala esmane idee. Nädala esmaspäev on suur
ettelugemise päev. Kogu ülejäänud nädal on täidetud lugemiste, näituste ja kõikvõimalike
teemakohaste ettevõtmistega kõikjal Põhja- ja Baltimaades ning ka Põhjala institutsioonides kõikjal maailmas. Eesmärgiks on kaasata nii paljusid erinevaid asutusi kui võimalik.
Põhjamaade kirjanduse 2019. aasta teema on "Pidu Põhjalas" ja selle aasta raamatud
on: "Pipi Pikksukk", "Sofie maailm" ja "Babette'i pidusöök".
Seega – kustuta tuled, pane küünal põlema, ja ühine rohkem kui 150 000 inimesega, kes
samal ajal loevad kõikjal maailmas.
Head lugemisrõõmu!

Sügisesed tegemised Koosa
raamatukogus
Hämar periood on meie
ajavööndis samm-sammult
võimust võtmas ning sellega
saab alguse ka tubaste tegevuste aeg – lugemise, lugude
jutustamise, käsitöö tegemise, meisterdamise ja lihtsalt
kooskäimise ning hubaselt
ajaveetmise aastaaeg on
põhjamaa inimesele tuttav
ja oma. See on ka perioodiks,
mil raamatukogudes toimub
tihedam sagimine, sest õhtusteks videvikutundideks
on ikka mõnus endale midagi head koju lugemiseks
võtta. Kuid mitte ainult –
lisaks lugemiselamustele
saab raamatukogust ka muid
elamusi, sest erinevaid üritusi ning ettevõtmisi leiab
sügis-talvisel perioodil siit
igale maitsele.
Septembris, kõige magusamal seenekuul, panime
Koosa raamatukogus üles
seene- ja metsanäituse. Tõsi,
ilmataat oli selleks ajaks kõik
taevased veekraanid kinni
keeranud ning metsaalune
seetõttu üsna liigivaene, kuid
tuntuimad seenemaailma
juhtfiguurid meelitasime
näitusele siiski kokku. Näitust külastasid kohalikud
seenefanaatikud ning põhjalikuma seenetuuri tegime
Koosa lasteaia lastele, kõige
pisematest kuni suuremateni

NÄITUSED/VÄLJAPANEKUD
01.11-22.11

“Ettevaatust, nõid!” väljapanek lasteraamatute Pala
alusel
raamatukogu

04.11-25.11

Mardi- ja kadripäeva kombestik

11.11-30.11

Põhjamaade krimikirjandus

01.11-30.11

Rahvakalendri tähtpäevad novembris
Ene Valperi maalinäitus “Vanad mälestused”

11.11-31.12

“Elar Kuus 120” elu ja looming

Koosa
raamatukogu
Välgi
raamatukogu

15.11-25.11
SÜNDMUSED
06.11
kell 13.00
11.11
kell 9.00
11.11-17.11
20.11
kell 13.00
11.11
21.11
kell 11

Luulekogu “Meoma üminad” esitlus

Lümati
raamatukogu
Koosa
raamatukogu

Põhjamaade raamatukogu nädala raames:
“Päikesetõusu ettelugemine” lastele
Krimikirjanduse laat
Raamatu “Joosepi naised” esitlus
Hommikulugemine lasteaia vanemale
rühmale “Kirjanduslik kohvitund”

Pala
raamatukogu

Sügisene kontserdielamus
Seenenäitus Koosa raamatukogus.

Foto Sirje Leini

välja. Jätsime meelde parimad söögiseened eesotsas
puraviku ja kukeseenega
ning tutvusime ohutust kaugusest ka seenemaailma
mürgise iluduse, punase
kärbseseenega. Lisaks uudistasime erinevaid samblikke, metsataimi, puukoort ja
muud põnevat, mida metsast
sügisel leida võib. Inspireerituna seenenäitusest,
joonistasid lasteaia vanema
rühma agarad mükoloogid
pärast näitust seenepilte,
millest raamatukokku armsa
näituse saime.
Täiskasvanuhariduse
edendamiseks korraldatud
sündmusel „Õpitund” kogunesid 11. septembril Koosa
raamatukokku selle kandi
suurimad unimütsid ja kirjude unenägude armastajad.

Valmistasime üheskoos unenäopüüdjaid ning rääkisime
indiaanikultuurist pärit talismanide taustast ja tähendusest. Valminud unenäopüüdjad riputasime raamatukogu
akendele, et need kogu külale
häid unesid saadaksid. Järgmisel hommikul oli külapeal
kuulda jutte sellest, kuidas
kohalikud elanikud olid tol
ööl unes näinud täiesti ennekuulmatuid ja imelisi asju
… Eks see indiaanivärk ikka
tõesti toimib!
Novembris toimuvatel
Koosa raamatukogu sündmustel saate silma peal
hoida meie facebooki lehel: https://www.facebook.
com/Koosa-Raamatukogu-101222887932929/

vähemalt 5 raamatut, tublimad koguni 10. Järgmisel
nädalal on oodata raamatukokku Vara lasteaia lapsi,
kes osalevad antud programmis rühmana. Õpetaja
abiga tegutsetakse loetud
raamatuga ühiselt ning külastatakse ka raamatukogu.
Raamatukogu teematundides mängitakse lugemismänge ning õpitakse
tähelepanu pöörama raamatu tekkeloole ning illustratsioonile.

„Lugemisisu” programm
kestab 9. oktoobrist kuni
15. maini 2020. „Lugemisisu” eeskujuks on Soome
raamatukogude lugemisdiplomiprogramm.
„Lugemisisu” programmi koostajaks on Eesti Lastekirjanduse Keskus, toetavad Soome Instituut ja
heategevusfond Aitan Lapsi.

BERIT PETOLAI

Vara raamatukogu liitus “LUGEMISISU” programmiga
Programm innustab
5–10-aastaseid lapsi üle
kogu Eestimaa raamatuid
lugema. Programmis tutvutakse uudiskirjandusega
ja pakutakse mängulist ning
loovat lisategevust. Esimeste liitujate hulgas olid Vara
põhikooli I, II ja IV klass.
Esmakohtumisel said
lapsed kätte lugemispassid
ning kleepisid plakatile kaunistatud lugejamärgid. Iga
märgi tegija võttis endale
kohustuseks lugeda läbi

9

OLGA HALJASTE

Vara raamatukogu

Segakoor Serviti.			

Foto Elina Kalm

Raamatukogul on mitu palet. Raamatukogu võib olla ka kontserdisaal. Hea akustika ja
eaka, aga hääles oleva klaveri toel, ning arvuka publiku aplauside saatel andis 13. oktoobril
Pala raamatukogus meeleoluka kontserdi segakoor Serviti. Dirigent Ülle Sakarias. Kontsert
oli ühtlasi tänuavaldus ühisnäituse „Peomeeleolus“ koostajatele.
ANU SAUL Pala raamatukogu
Aitäh elamuse eest!

Alatskivilt Brüsselisse
8.–9. oktoobril külastasid
ERÜ juhatuse ja maaraamatukogude sektsiooni liikmed
Andrus Ansipi kutsel Euroopa pealinna Brüsselit. Olles
sektsioonis Tartumaa esindaja, avanes suurepärane
võimalus laiendada silmaringi, osaleda mõttevahetuses
"Rahvaraamatukogud 2030"
ja külastada innovatsioonimessil ,,Generation Code“
interaktiivset näitus, kus
tutvustati Euroopa avalike
raamatukogude parimaid
uuendusi.
Tulevikus vajavad üheksa
kümnest töökohast digitaalseid oskusi, kuid täna puuduvad 44% -l 16–74-aastastest need peaaegu. Inimeste
abistamine selliste oskuste
arendamisel on kogu ELis
avalike raamatukogude üks
peamine eesmärk. Koolides

Meie naine Brüsselis, foto Fotorobot

on robootika, kodeerimise, 3D printimisega tugevalt algust tehtud, kuid just
maaraamatukogudesse pole
uued vahendid veel jõudnud. Muidugi nõuavad need
rahalisi ressursse ja oskusi.
Selle näituse praktiliste võimalustega tutvumine tekitas
huvi ja soovi meilgi sellega
algust teha.

Kahe päeva sisse mahtus
Europarlamendi külastus,
kohtumine Andrus Ansipiga
ja mitmekülgne tutvumine
vana arhitektuuriga, Madalmaade kunsti täis muuseumitega ja Euroopa pealinna
modernsema poolega.
Sõitu rahastas täies
mahus Euroopa Parlament.
ANNE TOOME

Alatskivi raamatukogu
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Jalgpallipoiste kuldne septembrikuu!
27.–29. septembril toimus Tartus Annelinna kunstmuru staadionil rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir
Santos Cup 2019. 2010. a.
sündinud poiste arvestuses osales kokku 17 meeskonda erinevatest riikidest:
Lätist, Soomest, Venemaalt
ja Eestist.
Avamängus sai kohe selgeks, et FC Peipsi United
Junior poisid olid selleks
turniiriks korralikult valmistunud. Mäng võideti FA Tartu
Kalevi vastu 4:1. Ka teine
mäng võideti 4:1, seekord
vastaseks aga FC Santos.
Teist päeva alustasid FC
Peipsi United Junior poisid
edukalt võites Soome VJS
klubi poisse 2:1. Järgnenud
mängus FC Helios Tartuga
tuli meil aga vastu võtta
napp kaotus – FC Helios

FC Peipsi United Junior poisid.

võitis meie poisse 2:1. Teenitud 9 punktiga tõusid Peipsi
poisid liidriks. Teise päeva
lõpus algasid 1.–5. koha
mängud. Taaskord tuli meie
mänguritel end kokku võtta.
Selle tulemusena võideti otsustav mäng FA Tartu Kalevi
üle 3:1. See võit tagas meile
koha finaalis!

Foto Helja Laumets

Finaalis vastaseks taaskord FC Santos! Suurte pingutuste tulemusena asus FC
Peipsi United Junior kohtumist juhtima 13. minutil
(1:0), teise poolaja 27. minutil löödud värav aga tagas
juba kindla võidu! Mõlemad
finaalis teenitud väravad lõi
Krister Laurisoo.

Turniiri parimaks väravavahiks valiti taas meie
enda poiss Sergei Poljakov.
Parimad väravakütid sellel
turniiril: Krister Laurisoo 7,
Richard Kuusmaa 4, Jaroslav
Mozzhukhin, Nevil Laumets,
Andreas Tarto ja Kevin-Arly
Laanemets said kirja ühe
löödud värava.
Jalgpalliklubi FC Peipsi
United Junior meeskond
mängis turniiril järgmises
koosseisus: Eldar Buk, Richard Kuusmaa, Kevin-Arly
Laanemets, Emil Laumets,
Nevil Laumets, Krister
Laurisoo,Sergei Poljakov,
Jaroslav Šutak, Svjatoslav
Šutak, Jaroslav Mozzhukhin,
Kevin Punder, Andreas Tarto,
Stefan Klemenok. Treener:
Vladimir Feltin. Kuldsed
tänusõnad mängijatele, treenerile ja lapsevanematele!

Kallaste staadion võõrustas
teist aastat Peipsiääre valla
koolide minispordipäeva
Teisipäeval, 24. septembril kogunesid Spordinädal
2019 raames Kallaste staadionile Peipsiääre valla koolide
4.–7. klassi õpilaste võistkonnad, et maha pidada üks sõbralik ja sportlikult emotsionaalne Peipsiääre valla koolide
minispordipäev. Kohapeal jagati õpilased segamini nii, et
igasse võistkonda satuks võimalikult palju erinevate koolide poisse ja tüdrukuid. Kallaste staadioni muruväljakul
said õpilased mõõtu võtta võistkondlikus teatevõistluses,
minikorvpalli viskevõistluses, palliviskes kaugusele,
kaugushüppes ja maastikuteatejooksus. Sõbralikul toonil toimunud minispordipäeval märgiti küll spordialade
tulemusi, kuid lõplikku paremusjärjestust ei arvestatud
ning spordipäev lõppes meeleoluka autasustamisega.
Osalejad said tubli ja aktiivse osalemise eest mälestuseks ning tänutäheks Peipsiääre valla minispordipäeva
diplomi, medali ning sümboolse šokolaadi.

Spordiklubi Peipsiäärsed
maadlejad osalesid
E. Pütsepa mälestusvõistlustel

Peipsiääre valla koolispordi jalgpalli meistrivõistlustel võidutses Pala kooli meeskond

Peipsiääre valla koolispordi meistrivõistlused
said uue kooliaasta avastardi 2. oktoobril ning alustati
jalgpallis parimate selgitamisega. Tänavu osales tuuliselt sügisese ilmaga Vara
staadionil 6.–9 klassi Peipsiääre meistrivõistlustel
viis meeskonda Pala, Vara,
Kallaste/Kolkja ning kaks
Alatskivi kooli võistkonda.
Mängud olid sellel aastal
väga tasavägised ja mitte nii
väravaterohked kui eelmisel
aastal. Tasavägistele mängudele vaatamata suutis
Pala kooli meeskond kõiki
oma vastaseid võita ning

saavutas teist aastat järjest
Peipsiääre valla meistritiitli.
Kõige pingelisemaks
ja traagikat pakkuvamateks mängudeks osutusid
mängud 2.–4. kohale, kus
omavahel pusisid Vara, Kallaste/Kolkja ning Alatskivi1
meeskonnad. Omavaheliste
võrdsete mängude tulemusel suutis hõbemedalid välja
mängida Kallaste/Kolkja
koondvõistkond, mängides
viiki Vara kooli meeskonnaga ning võites Alatskivi 1
meeskonda. Viimane omakorda alistas napilt Vara
kooli meeskonna ning tänu
sellele võidule kuulusid

Peipsiääre valla koolispordi jalgpalli meistrivõistluste võitjavõistkond Pala kooli meeskond.
Foto Kristjan Kallavus

Alatskivi 1 meeskonnale
pronksmedalid.
Peipsiääre valla koolispordi jalgpallimeister A.
Haava nim Pala kooli võistkond mängis koosseisus:

Kairon Põldver, Kristjan
Venno, Kerdo Aromets, Karl
Matthias Kaasik, Mairo Leppik, Urmet Kaur, Sebastian
Sildver, Rico Päll, Rasmus
Lille. Juhendaja Peep Päll.

Peipsiääre koolispordi meistrivõistlustel rahvastepallis
võidutsesid Juhan Liivi nim Alatskivi kooli võistkonnad

Spordiklubi Peipsiäärsed maadlejad E. Pütsepa mälestusvõistlustel.
Foto SK Peipsiäärsed

Võrus toimusid 21. septembril 43. E. Pütsepa
mälestusvõistlused maadluses. Spordiklubi Peipsiäärsed maadlejad osalesid võistlustel seitsmes erinevas
võistlusklassis. Kokku osales mälestusvõistlustel 182
noort sportlast Lätis, Leedust, Eestist ja Venemaalt. Kõrgeimad kohad maadlesid mattidel välja SK Peipsiäärsed
naismaadlejad.
Oma kaalukategooriates saavutasid pronksmedalid
Valeria Šeffer, Elvira Vitsõn ning Valerija Rästas. Hõbemedalid maadlesid välja Alisa Buinitska, Ksenia Kulak
ning Melania Filippova.
Kokku osales Spordiklubi Peipsiäärsed 43. E. Pütsepa mälestusvõistlustel kolme noormehe ja üheksa
naismaadlejaga.

Varal selgusid Peipsiääre
valla kabe- ja malemeistrid

Juhan Liivi nim Alatskivi kooli I tüdrukute võistkond ...

ja I poiste võistkond.

Enne esimest koolivaheaega toimusid Pala kooli
spordisaalis teist korda
Peipsiääre valla koolispordi
meistrivõistlused rahvastepallis 4.–5. klassile. Kokku
osales kümme võistkonda viis poiste võistlusklassis ja
viis tüdrukute võistlusklassis. Mõlemas võistlusklassis
osalesid Pala, Kallaste, Vara
ning kahe võistkonnaga
Alatskivi kooli esindused.
Tüdrukute mängud olid
kohati intrigeerivamad ning
kõiki vastaseid suutis võita
Alatskivi kooli tüdrukute I
võistkond. Pala kooli esin-

Sarnaselt tüdrukutele
võitis kõiki vastaseid Juhan
Liivi nim Alatskivi kooli I
poiste võistkond, kes edestas omakorda II koha välja
mänginud A. Haava nim
Pala kooli poiste esindust.
Kahe võiduga suutis pronksmedalid meistrivõistlustel
tugeva mänguga teenida
Vara põhikooli poisid. Neile
järgnesid 4. kohaga Alatskivi kooli teine võistkond ning
5. kohaga Kallaste lasteaedpõhikooli poiste võistkond.
Peipsiääre valla koolispordi
rahvastepallimeistrid 4.–5.
klassi tüdrukute arvestuses

dus noppis võistluspäevalt
kaks võitu, ühe viigi ja ühe
kaotuse, mis andis meistrivõistlustel II koha. Vahest
kõige pingelisema heitluse
pidasid omavahel Vara põhikooli tütarlaste võistkond
ning Alatskivi kooli teine
tüdrukute võistkond, kus
võrdsete heitluses suutis
siiski napi võidu napsata
Alatskivi kooli esindus ning
neile kuulus võistlustelt III
koht. Vara põhikooli tüdrukutele 4. koht ning Kallaste
lasteaed-põhikooli võistkonnale kuulus 5. koht.

Foto Priit Allikivi

Juhan Liivi nim Alatskivi
kooli koosseisus on Alisa
Kirnossenko, Karina Kurm,
Miia Marii Kiisel, Kätriin
Niinemägi, Liisa Tollimägi,
Karoliin Vinogradov, Angela Laumets ja Aleksandra Lutšezarnõi. Juhendaja
Ketlyn Päästel. Juhan Liivi
nim Alatskivi kooli 1 poistevõistkonna võidukasse
koosseisu kuulusid Alvar
Must, Kaur Kruusaauk, Mairold Nikitkin, Ranel Pärn,
Mathias Alois Katsan, Aron
Simagin, Robert Elken ja
Filipp Filippov. Juhendaja
Ketlyn Päästel.

Teist aastat järjest selgitati Vara kogukonnakeskuses
välja Peipsiääre valla meistrid naiste ja meeste arvestuses kabes ning males. Käesoleva aasta meistrid selgusid
laupäeval, 5. oktoobril suhteliselt hõredas konkurentsis,
kus enim tuli pingutada meeskabetajal Ants Liival, et saavutada võit kõikide meesvastaste üle ning meistritiitliga
võistlus lõpetada. Male käesoleva aasta meister Aivar
Põdersalu edastas omakorda ainukest konkurenti Ants
Liivat. Naiste kabes saavutas meistritiitli Riina JaanuskaEnno, kes noppis viigipunktid kahelt meeskabetajalt.
Spordilehekülje tekstid koostas
PRIIT ALLIKIVI
Peipsiääre valla sporditööspetsialist

TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
09.11.19 kell 11 Alatskivi kooli kõrvalhoones
V Lembit Holsti mälestusturniir välkmales
20.11.19kell 18 Koosa Mängude Majas
Peipsiääre meistrivõistlused indiacas 2019
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Калейдоскоп школьной жизни в Колкья
Новый учебный год
Kolkja Lasteaed-Põhikool
начался необычно. Торжественная линейка,
посвящённая началу
учебного года, в этом
году прошла в зале местного народного клуба,
который находится рядом со школой.
Слова поздравлений
ко всем собравшимся
ученикам, учителям и
родителям прозвучали
от старейшины волости
Peipsiääre Александра
Широкова. С напутствием и наилучшими пожеланиями успехов в
новом учебном году выступила директор школы Диана Виллемсон.
Здесь же состоялся концерт, главными
участниками которого
были ученики школы.
О начале нового учебного года возвестил долгожданный первый звонок. Все ученики в приподнятом настроении
направились в здание
школы на свой первый
урок. В светлых, празднично украшенных
классах прошёл первый
урок, посвящённый Дню
знаний.
Колкьяская школа –
это удивительный мир,
где каждый день не похож на предыдущий.
Школьный мир наполнен яркими событиями,
открытиями, достижениями, незабываемыми
впечатлениями. Здесь
проходят современные
уроки с использовани-

Дружная школьная семья Колькя, фото Мария Агапова

ем новых технических
средств обучения. Здесь
кипит жизнь на уроках
и во внеурочное время.
В сентябре ученики
Kolkja Lasteaed-Põhikool
вместе с педагогами школы совершили учебную
экскурсию по тропе Природного заповедника
Пейпсивере (Peipsiveere
looduskaitseala).
В школе создан Ученический совет, в состав
которого вошли ребята из разных классов.
Обсудили и утвердили
«Соглашение о школьном мире» по взаимному
согласию между педагогами и всеми учащимися
школы.

В рамках недели
спорта в Эстонии наши
ребята приняли активное участие. Ученики
младших классов занимались физическими упражнениями на
школьной спортивной
площадке. Ученики
старших классов приняли участие в велосипедном марафоне, который
проходил в Пала.
Интересно прошло
мероприятие «Осенние
посиделки», к которому
ученики всех классов,
учителя и родители готовились заранее. Была
создана выставка рисунков на осеннюю тему,
выставка поделок из

природного материала, накрыт стол с различной выпечкой для
чаепития. Все работы
были оценены по достоинству.
Учителя и ученики
начальной школы посетили музейный урок
«Против художественного издевательства», который проходил в Тарту.
Прошло чуть больше
месяца с начала учебного года, а как интересно
провели его ребята не
только в стенах школы,
но и вне её!
НАТАЛЬЯ БЕЛОВА

За достоверность информации, орфографию и пунктуацию публикуемых в
«Вестнике Пейпсияэре»
статей и сообщений несут ответственность авторы публикаций.
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О СОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ ИЛИ
ЧТО ТАКОЕ УПАКОВКА

В волостное управление Пейпсияэре неоднократно
поступали жалобы относительно того, что публичные контейнеры для сбора упаковок до отказа заполнены мусором.
Часть отходов бывает разбросана вокруг контейнера или
валяется поблизости в пакетах. При рассмотрении вопроса
было выяснено, что в контейнерах немало таких отходов,
которые не разрешается туда выбрасывать, и по этой причине они быстро переполняются. Жители Эстонии обязаны
сортировать отходы, но делать это нужно правильно.
Напоминаем о том, что ни бытовые, ни опасные отходы,
ни строительный мусор или прочие не относящиеся к упаковке отходы нельзя выбрасывать в контейнер для сбора
упаковок! На наклейках, имеющихся на контейнерах, содержится информация о том, какие упаковки в них собираются.

В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА БУМАГИ И КАРТОНА МОЖНО
ВЫБРАСЫВАТЬ:
• картонные ящики и коробки, гофрированный картон,
крафт-бумагу, бумажные пакеты и прочие чистые бумажные или картонные отходы.
N.B. Нельзя выбрасывать в этот контейнер грязную,
намокшую или влажную бумагу и картон, а также бумагу
для копирования, газеты, журналы, бумагу для рисования,
клеющиеся этикетки, скотч, наклейки, фантики от конфет
и прочие упаковки от продуктов питания.

В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СМЕШАННЫХ УПАКОВОК МОЖНО
ВЫБРАСЫВАТЬ:
• упаковку из стекла, в том числе бутылки и банки из
белого или цветного стекла, а также прочую чистую стеклянную тару;
• отходы металлической и алюминиевой тары, крышки
от банок и бутылок, консервные банки;
• пластиковые отходы, такие как плёнка, пластиковая
посуда и коробки, стаканчики из-под йогурта, коробки изпод масла, бутылки из-под растительного масла, кетчупа,
майонеза, упаковки от косметики и средств по уходу за
кожей, а также прочую чистую пластиковую упаковку;
• картонные упаковки из-под напитков, в том числе изпод молока, сока и вина, а также прочую чистую картонную
упаковку.
N.B. Нельзя выбрасывать в этот контейнер листовое
стекло, электрические лампочки, резиновые изделия
и игрушки. Нельзя класть бытовые отходы, опасные
отходы и прочий неподходящий мусор!
Внимание: пожалуйста, кладите в контейнер для
упаковки только порожние, чистые и, по возможности,
предварительно расплющенные упаковочные отходы.
За складирование мусора (мусорных мешков, картонных
коробок и т. д.) рядом с мусорными ящиками предусмотрено
наказание в соответствии с действующим законодательством. Отходы следует выбрасывать в предназначенный
для этого контейнер!
Недоходное объединение «Центр управления отходами
Восточной Эстонии» и волостное управление Пейпсияэре
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ

Двадцать третье заседание первого созыва волостного
совета Пейпсияэре состоялось 15 октября в Вараском
общественном центре.
В повестку дня было включено десять вопросов.
• Волостной совет утвердил второй дополнительный
бюджет на 2019 год. Доходы от основной деятельности
увеличились на 114 920 евро из-за поступления целевых
пособий и по причине более активного, чем предполагалось, поступления собственных доходов. Соответственно,
в таком же размере возросли и расходы на основную
деятельность.
• Волостной совет утвердил бюджетную стратегию волости Пейпсияэре на 2020–2023 гг.
• Волостной совет решил выставить на продажу путём
публичных письменных торгов следующие объекты
недвижимости:
- участок Лепа в деревне Пуниквере, начальная цена –
7 000 евро;
- участок Пярнаыйе в деревне Пала, начальная цена –
2 000 евро;
- участок Вяйке-Сепа в деревне Пала, начальная цена –
2 000 евро;
- участок Ууэ-Ломби в деревне Пылдмаа, начальная цена
– 25 000 евро;
- участок Вахтрамяэ в деревне Ассиквере, начальная цена
– 3 000 евро.
• Волостной совет утвердил изменения в уставе
вараского детского сада «Õnnetriinu».
• Утверждён устав Калластеского детского сада –
основной школы.
• Представителем волостного совета в попечительском
совете Колкьяского детского сада – основной школы назначен Виктор Филипов. Полномочия прежнего представителя Кюлли Муст прекращены.
• Со всеми материалами заседания волостного совета
можно ознакомиться на домашней странице волости
Пейпсияэре.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

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 ноября
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!

Победитель конкурса луковых пирогов
– Наталья Рястас

Наталья Рястас, фото Виктория Арро
Впервые в нашем туристическом регионе под

Откроете ли Вы секрет
приготовления Ваших
фирменных луковых пирожков?
На самом деле это не
секрет. Я думаю, что по этому рецепту пекут многие,
если не все. Ведь знать рецепт – это только полдела.
Главное – любить то, что вы
делаете, а также уметь чувствовать тесто. У каждого
человека есть свои умения:
они или приобретённые,
или врождённые. В моём
случае это второй вариант:
способности передались по

названием «Луковый путь»
состоялся конкурс по приго-

наследству от мамы и бабушки. Я выросла на этом.
Никогда ничего не измеряю
в граммах, всё на вкус. Качество выпечки, а особенно
её вкус, зависит от продуктов, из которых готовится
тесто. Они должны быть
качественными.
Вы проводите групповые
или индивидуальные мастер-классы по приготовлению выпечки? Если нет,
то почему?
Помимо выпечки, я уже
пять лет занимаюсь пряниками: пеку и декорирую их

товлению луковых пирогов.
За почётый титул лучшего пекаря соревновались
18 номинанток из числа
местных мастериц выпечки.
Стол с пирожками получился
действительно презентабельным: на суд жюри были
представлены как открытые
пироги, так и классические
закрытые пирожки; с использованием как пшеничной, так и гречневой муки;
с добавками в виде сыра
или копчёной рыбы. Жюри
в составе пяти человек оценило вкус представленных
блюд, высказав своё мнение
о каждом из них и сделав
соответствующие заметки.
Оценивание происходило
путём «слепого тестирования»: без разглашения
информации о том, кто из
номинантов испёк тот или
иной пирог. Выбор лучшего
из лучших оказался непростым, и в финале пришлось
выбирать между двумя в
равной степени сильными
претендентками. После проведения повторной дегустации победителем объявили
Наталью Рястас, которая

глазурью. Это умение у меня
приобретённое, потому что я
много ездила училась. Так вот,
по ним меня часто приглашают провести мастер-классы, и
я провожу как для взрослых,
так и для детей. А по выпечке
пирогов – нет. В городах есть
свои мастера, а в нашем краю
все женщины пекут вкусные
пироги. Мы можем посоветоваться друг с другом, обменяться опытом, подсказать. У
каждой по-своему получается
вкусно.

представила на конкурс
луковый пирог из дрожжевого теста по бабушкиному
рецепту. Поздравляем Наталью! Новоизбранный мастер
по приготовлению луковых
пирогов будет награждён
знаком отличия, торжественное вручение которого
состоится в середине ноября, во время празднования
десятилетия Лукового пути.
Титул лучшего пекаря будет
в силе до осени следующего
года, когда состоится новый
конкурс и жюри выберет
очередного победителя.
Фотографии со Дня буфетов Лукового пути опубликованы на страничке Лукового
пути в «Фейсбуке» по адресу
www.fb.com/sibulatee.
В следущем году День
буфетов Лукового пути
состоится 12 сентября, но
уже в конце апреля 2020
года пройдёт День РЫБНЫХ буфетов Лукового пути,
принять участие в котором
можно будет как в качестве
гостя, так и организовав
свой собственный буфет.
Где и как можно заказать
Вашу выпечку?
Обычно мне заказывают
знакомые, друзья или друзья
друзей. Пишут в «Фейсбук»
или звонят. Также я всегда
участвую в мероприятиях,
которые проводит Sibulatee,
продаю пирожки на местных
ярмарках. После победы на
конкурсе стало больше звонков от туристических групп.
Заказывают пирожки к тому
времени, когда они будут
проезжать нашу деревню.

Для наших бабушек и дедушек

1-го октября в Народном доме Колкья при сотрудничестве культурных
работников Колкья и Калласте (Светлана Подгорная
и Екатерина Тыльникова)
состоялась Концертная
программа ко дню пожилого человека «Для наших
бабушек и дедушек»
Нам было невероятно
приятно, что в этот день в
зрительном зале собралось
более семидесяти человек
из Колкья, Касепя, Варнья,
Нина, Калласте. Народный
дом наполнился мудростью, опытом и красотой.
Связь поколений была
главной идеей праздника.
И если в зале были люди
пожилые, то на сцене в Сводный ансамбль «Былица Колкья» и «Красногорочка» (руководитель
этот день выступали самые Александра Волкова), фото Екатерина Тыльникова
юные артисты: танцевальВ завершении, нам бы
Отдельная благодарный коллектив Народного Колкья» и «Красногорочдома Колкья, Школьный ка» (руководитель Алек- хотелось поблагодарить ность социальному рахор (руководитель Марина сандрa Волкова).
всех зрителей собравшихся ботнику Калласте Галинe
В продолжении вечера в зале 1-го октября. Для Соколовой, которая приАвдеева), учащиеся начальных классов прочли стихи было чаепитие. За чаш- организаторов праздни- няла деятельное участие
о Бабушках и дедушках. кой чая прошла песенная ка была важна ваша под- в организации праздника.
Зрители приняли участие викторина, где зрители
держка, ваши улыбки, а
в музыкальной викторине, сами исполнили свои саСВЕТЛАНА ПОДГОРНАЯ
отгадав любимые мелодии мые любимые песни, а те теплые слова, которые
ЕКАТЕРИНА ТЫЛЬНИКОВА
мы
услышали
от
вас
после
хоровод
частушек
рассмепрошлых лет. Завершал
праздника,
мы
надолго
шил
каждого
гостя
нашего
концертную программу
сохраним в своих сердцах.
сводный ансамбль «Былица праздника.
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?
?
?

KAS OLED HÄDAS OMA TEISMELISEGA,
KES DISTSIPLIINILE EI ALLU?
OLED VASTUTAV OMA LAPSE EEST,
KES REEGLITEST KINNI EI PEA?
SUL ON KODUS NOOR, KELLEGA ON
PIDEVALT PROBLEEMID?

KUI JAH, SIIS SAAME SIND AIDATA
SUVEL 2020 KORRALDAME KOKKU

3 PIKAAJALIST LAAGRIT TEISMELISTELE:
LUGUPIDAMISE, EMPAATIAVÕIME, HÜGIEENI,
KÄITUMISOSKUSTE NING VASTUTUSTUNDE, SUHTLEMISOSKUSTE ARENDAMISE EESMÄRGIL.
SEAME ENDALE EEMÄRGIKS OTSIDA ÜLESSE NOORUKI
SEEST TALLE HUVIPAKKUVA, ET ISESEISVALT EDASIMINEK OLEKS VÕIMALIK.
Eelregistreerimine on alanud,
kohtade arv on piiratud:
tellimus@praktikakeskus.ee

KINO
PEIPSIÄÄRE VALLAS 2019
6. novembril Alatskivi lossikinos

kell 14.00 ja 19.00 Eesti esimene täispikk õudusfilm
"KIIRTEE PÕRGUSSE" (alla 16 a keelatud)
Pilet 5 €; sooduspilet 3,50 €

kell 17.00 uus Eesti mängufilm „KOHTUNIK“
Pilet 5 €; sooduspilet 3,50 €

7. novembril Koosa rahvamajas
kell 19.00 uus Eesti mängufilm „KOHTUNIK“
Pilet 4 €; sooduspilet 3 €

8. novembril Vara kogukonnakeskuses
kell 19.00 uus Eesti mängufilm „KOHTUNIK“
Pilet 4 €; sooduspilet 3 €

13

14
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UUED VALLAKODANIKUD

MIRTEL OJAMÄGI
26.09.2019
Vara piirkond
MIA-LIIS MICHELSON
27.09.2019
Koosa piirkond

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

Korstnapühkija Marko Mesi
puhastab Teie kodu korstnad
ja küttekolded.

TULE
LAULMA
KODAVERE SEGAKOORI!
Anna oma laulusoovist teada
15. novembriks
meiliaadressile
reet.kruup@peipsivald.ee
Ootame nii Alatskivi, Pala, Vara, Koosa, Kallaste kui Peipsiääre piirkonna
lauluhuvilisi Kodavere segakoori ridadesse. Enne, kui asume dirigendi
otsingule, teeme küsitluse, kas ja kui palju on neid, kes tahaksid segakooris
laulda. Piisava huvi korral saame koori loomisega edasi minna.

Vajadusel küttekollete remont
ja puhastusluukide vahetamine.

DAMIR MUROV
28.09.2019
Koosa piirkond
JETE TAMMIK
30.09.2019
Vara piirkond
MATEO PLOVITS
01.10.2019
Alatskivi piirkond
KEILI KRIISA
15.10.2019
Alatskivi piirkond
ALEKSANDRA
ELISABET SIPELGAS
15.10.2019
Alatskivi piirkond

Tel 5805 0201.
E-post: info@korstnapuhkimine.ee

KUULUTUSED

EELK ALATSKIVI KOGUDUS

Soovin osta Tartumaal kaevu
ja elektriga talukohta. Kõik
pakkumised oodatud tel 5699
7056.

Jumalateenistused Alatskivi kirikus 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

Soovin üürida Peipsiääre vallas
korteri või maja. Tel 5384 1852.

EELK KODAVERE MIHKLI KOGUDUS
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.
Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus koos
armulauaga.
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 KOGUDUS
Laupäev, 1. november kell 16 jumalateenistus armulauaga,
kõikide surnute mälestuspäev ehk hingedepäev

Morte Matuseteenused

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

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

OSTAN KINNISTU
RUPSI KÜLAS
Võib olla ka hoonestatud.
Tel nr (+372) 518 1549
E-post:lauri@sadvise.ee

Matuse tervikpaketi
korral 20% allahindlus.
Suur valik urne ja kirste,
kirstud alates 95 eurost.
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

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
OKTOOBER 2019
TIIU AASA
12.06.1967– 02.10.2019

Eakas naisterahvas Alatskivi
alevikust otsib hooldajat.
Tööaeg ja tasu kokkuleppel.
Tel 5392 3357.
Müüa kaks 2-toalist
korterit Assikveres. Asuvad
üksteise peal ning vajavad
kapitaalremonti. Hind 3500
eurot (2 korterit). Tel 522 3692.
Soov üürida 2-või 3-toalist
keskküttega korterit Alatskivi,
Koosa või Vara kandis.
Soovitavalt möbleeritult.
Tel 5634 3940.

Järelmaksu võimalus.

Surnu korrastus

Ohtlike puude raie, kruntide
puhastamine puudest ja võsast,
saetööd, kändude freesimine,
viljapuude hoolduslõikus jpm.
www.2arboristi.ee
Tel 5818 5222.

Kadrina mõisa

Pullitall

rendib välja ruumi
sünnipäevadeks,
pulmadeks ja
koolitusteks.

Saal mahutab kuni
120 külalist.
Perioodil mai-okt.
Info tel 528 6481;
aivi@pootsman.ee

Pikaajalise töökogemusega
korstnapühkija
URMO PENDER pakub teenust
ja kütteseadmete pisiremonti
Peipsiääre vallas
Tel: (+372) 520 1565
KORSTNAPÜHKIJA
Ka maakohtades
Oma redel kaasas
Ametliku
korrasoleku
akti vormistamine.

Tel 5191 6605

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

Korstmar OÜ pakub
korstnapühkimisKorstmar OÜ pakub korstnapühkimisteenust.
teenust.
Vajadusel korstnate ja kütteseadmete remont.
Vajadusel korstnate
Võta ühendust: Margus Nikitkin
ja kütteseadmete
remont.
Tel (+372) 505 0040

Võta
ühendust:
E-post:
korstmar@gmail.com

Margus
Nikitkin
www.korstmar.ee

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

PALJU ÕNNE!

OKTOOBRIKUU
SÜNNIPÄEVALAPSED
95 GERTRUD KALLUSTE
95 ALIIDE ERNITS
90 ARTUR VOMM
90 JELIZAVETA PANINA
90 ENDEL KASK
89 LIIDIA HALLIK
89 AKSEL KOOK
88 HELGA KIRS
88 JEPISTIMIA ZAITSEVA
87 FEKLENJA GUSSEVA
87 SILVIA OLEVI
87 JEVLAMPIA RIŽSKAJA
87 ARTEMI LOVJAGIN
87 ALEKSANDRA KUDRJAŠOVA
86 VELJO-MILJAR PLUUM
86 TAISSIA ZVEDRIS
86 HELGI KIISS
85 VIIVI SALU
85 VIRINIA GRIGOROVA
85 VÄINO PELSKA
84 AINO KANGUR
84 INNA ARUOJA
83 OLEG TETERGOV
83 ANTS MAIDLA
83 DOMNIKA KUZNETSOVA
83 PELAGEJA PÄRSIKIVI
83 KLEOPATRA KONDRAŠEVA
82 LEILI MÄNNIK
82 HEIKE NÕMME
82 VILLI PUNGA
82 ALEKSANDRA LOBODSKAJA
81 VOLLI SBITNEV
80 HEINO SALUM
80 FAINA JEGOROVA
80 SERGEI FROLOV
80 IVAN ORLOV
80 JØRGEN SØRENSEN
80 ENDEL MUST
75 LJUBOV ARTAŠOVA
75 TIIA SCHMIDT
75 ÕIE SAAR
75 REIN SALUMETS
75 ZINAIDA PORTNOVA
75 VASILY RESHETKO
75 VÄINO KARV
75 LIIS ZIRKEL
70 HEINO ANDERSON
70 IVAN KUZNETSOV
70 BORISS KREHHOV
70 EHA KONKS
70 EFROSINA KOZÕREVA
70 ARTEMI PORTNOV
70 ELMU POLITANOV
70 NASARI REMETS
Novembrikuu sünnipäevalastel,
kes ei soovi äramärkimist valla
lehes, palume sellest teada anda
18. novembriks e-posti aadressile:
viktoria.arro@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740

