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Hea Peipsiääre valla elanik!
Kohe läheb ajalukku esimene
ühtse Peipsiääre valla aasta –
2018. aasta. Igaühe jaoks oli
see aasta tähtis isiklike sündmuste ja saavutuste, rõõmude
ja võitude tõttu. Kindlasti kõik
sellest, mida on toonud haldusreformile järgnenud 2018.
aasta, on olnud oluline iga
Peipsiääre valla elaniku ja ka
nende jaoks, kes peavad valda
oma koduks. Räägin eelkõige
muudatustest, mis on toimunud mööduval aastal Peipsiääre piirkondades ning kindlasti
ka tänu Teie osavõtule ja toele,
kallid kodanikud.
Koos teiega hingasime uuele
vallale elu sisse ja andsime
selle arenemisele tõukejõudu.
Juba aasta alguses määratlesime kiiret lahendamist vajavad ülesanded ja probleemid,
millest kirjutasin Peipsiääre
Teataja esimeses numbris, ja
nii hakkasimegi järk-järgult
uut valda ehitama. Nüüd aga
saabub aeg tõmmata joon alla
ja teha kokkuvõtteid Peipsiääre
valla esimesest eluaastast.
Loomulikult ei osutunud
2018. aasta kergeks ning
eesoodanust osutus meie jaoks
kõige raskemaks see, kuidas
teha uut ja ühtset, säilitades
vana ja juurdunut.
Aasta jooksul õppisime meie,
viie endise omavalitsuse, eestvedajad eelkõige olema üks ja

tugev meeskond, kes paneb eri
piirkondade pärlid ühte ehtekarpi. Õppisime tundma teineteise kultuuri ja eripärasid,
valla eri piirkondade vajadusi,
tavasid ja elanike muresid.
Selle kõige juures tagasime
valla kodanike teenindamise
valla igas piirkonnas, ka kaugemates nurkades ning lisaks
suutsime märgata ja säilitada
kogukondade vanu traditsioone.
Pean hea meelega tõdema,
et vaatamata raskustele saime
hakkama. Aga kui hästi – see
on juba teie hinnata, lugupeetud vallaelanikud.
Peipsiääre Teataja selle aasta
viimases ja pidulikus numbris
ei hakka me koormama Teie
pühade-eelset meeleolu pika
jutuga tehtud töödest, vaid
jätaksime selle jaanuarikuu
väljaande jaoks. Peipsiääre
Teataja jaanuarinumbris ootab Teid üksikasjalik ülevaade
Peipsiääre valla 2018. aasta
saavutustest, samuti uue ühtse
valla eestvedajate – juhtide,
ametnike ja töötajate – tutvustused ja vastutusvaldkonnad.
Tulevane, 2019. aasta toob
vaieldamatult uuele vallale
ja meile kõigile veel rohkem
positiivseid ja olulisi sündmusi,
mille nimel jätkame oma tööd.
See tähendab nii soodsa elukeskkonna loomist, ohutute ja

TASUTA
jätkata tööd igas eelpool nimetatud eluvaldkonnas. Plaane
ja tegevusi on ees kuhjaga –
jõudu, energiat ja tahet jätkub
samuti!
Kallid kaasmaalased! Soovin
teid kõiki tänada toe eest, mida
tunnen iga päev! Teie elujõud,
toimekus, tahtevõime ja valmidus mistahes raskustele
vastu astuda annab mulle ja
valla teistele eestvedajatele
kindlustunde, et saame koos
hakkama igasuguste ülesannetega. Siiralt usun, et igaüks
teist panustab ka tulevikus
oma valda.
Peipsiääre vald peab olema
nii ühtne kui ka jätkusuutlik
ja mis kõige olulisem – olema
armastatud ja soovitud kodu
teie jaoks. Et teil oleks hea

meel siin elada ja töötada,
kasvatada ja harida siin oma
lapsi ning saada soovitud tuge
oma koduvallalt.
Jõulud ja aastavahetus on
perekondlikud pühad, mida
peetakse kõige lähedasemate
inimeste ringis. Las teie kodudes kosta alati laste naer
ja lahendatagu kõik raskused
üheskoos, pere ja lähedaste
toel. Kogu südamest soovime
teile õnne ja heaolu ning meie
ühtsele vallale kodurahu ja
õitsengut!
Kohtumiseni uuel, 2019.
aastal ja järgmises Peipsiääre Teataja väljaandes!
ALEKSANdR ŠIRoKoV,
Peipsiääre vallavanem

KULTUURISÜNDMUSED

Peipsiääre vallas

JAANUAR 2019

kvaliteetsete teede ehitamist,
elanike sissetulekute suurendamist kui ka lastega perede
toetamist jm. Üha rohkem ressursse suuname pensionäridele
ja piiratud võimetega inimeste
koduteenustele. Kindlasti toetame kohalikke ettevõtjaid,

valla aktiivseid ühendusi ja
kogukondi, erilist tähelepanu
pöörame valla arengu ja turundusega tegelevatele inimestele
ning toome esile neid, kes oma
jõu ja tööga kinnistavad Peipsiääre valla erilisust ja kuulsust.
Valla nimel luban aktiivselt

K, 9. jaanuaril kinokolmapäev Alatskivi lossikinos:
kell 10 ja 17 EV100 täispikk kogupere joonisfilm
„Lotte ja kadunud lohed“
kell 14 ja 19 Eesti-Armeenia mängufilm
„Lõbus perekond“
N, 10. jaanuaril kell 19 Tartu Akadeemilise
Meeskoori uue aasta tervituskontsert Alatskivi
lossis
N, 10. jaanuaril kell 18 EV100 täispikk kogupere
joonisfilm „Lotte ja kadunud lohed“ Koosa
rahvamajas
N, 17. jaanuaril kell 19 EV100 mängufilm “Võta
või jäta“ Koosa rahvamajas
K, 30. jaanuaril kinokolmapäev Alatskivi lossikinos:
kell 14 ja 19 „Klassikokkutulek 3: Ristiisad“

Kalender täieneb jooksvalt:
www.peipsiaarekultuur.webs.com
Lisainfo: tel 525 0987
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istung 28.11.2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otsustati Nina külas Urtsi kinnistu detailplaneeringu algatamine.
Tunnistati ehitis peremehetuks.
Väljastati kasutusluba.
Tunnistati edukaks pakkumus.
Väljastati kaks ehitusluba.
Kooskõlastati Savastvere külas Kase kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
Määrati katastriüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Määrati munitsipaalomandisse taotletavatele maaüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 8. oktoobri 2018 korraldust
nr 457.
Osaliselt muudeti ja tunnistati kehtetuks Peipsiääre Vallavalitsuse
28.08.2018 korraldust nr 380 „Hajaasustuse programmi raames
toetuse määramine ja toetuslepingute sõlmimine“.
Otsustati Pala Vallavalitsuse 08.08.2016 korralduse nr 84 osaline
kehtetuks tunnistamine.
Anti nõusolek Pajuranna kanali puhastamiseks.
Viiel korral määrati sotsiaaltoetust.
Otsustati eestkoste korraldamine.
Vaadati läbi tegevustoetuste taotlused.
Kinnitati Peipsiääre valla munitsipaalharidusasutuste õppekoha
tegevuskulude arvestuslik maksumus 2019. aastaks.
Vaadati läbi Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve projekt.
Ühel korral võimaldati jäätmekonteineri harvem tühjendussagedus.
Kolm olmejäätmete valdajat loeti erandkorras korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks, sest kinnistul ei elata, maja
on tühi.
Rahuldati kolme isiku taotlused korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta, sest jäätmevaldaja viibib
oma kinnistul vaid suveperioodil.
Vaadati läbi vallavolikogu määruse eelnõu „Peipsiääre valla 2018.
aasta I lisaeelarve vastuvõtmine“.
Kehtestati määrus „Valimisjaoskondade moodustamine“.
PEETER KIURU,
Peipsiääre abivallavanem

Teade detailplaneeringu algatamisest
Peipsiääre vallavalitsuse 28.11.2018.a. korraldusega nr 546 on
algatatud Nina külas Urtsi kinnistu 1872204 detailplaneering.
Planeering hõlmab Urtsi kinnistut. Planeeringu eesmärgiks on
maaüksusele juurdepääsuteede rajamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste
asukoha määramine ning hoonetele olulisemate arhitektuurinõuete
seadmine.
Koostatava planeeringu lahendus ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit,
millest lähtuvalt puudub vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande
koostamiseks.
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Peipsiääre vallas tegutsevad uued
politseiametnikud
Alates 1. detsembrist on Peipsiääre valla piirkonnapolitseinik
Kaupo Sirel. Piirkonnapolitseinikuga saab kontakti helistades
5917 7853 või kirjutades kaupo.sirel@politsei.ee. Tema piirkond on
endiselt kogu Peipsiääre vald, välja arvatud Vara, Matjama, Tähemaa,
Sookalduse, Põrgu, Praaga, Välgi, Ätte ja Mustametsa külad ning
nende lähiümbrus. Nimetatud külad kuuluvad piirkonnapolitseinik
Argo Lääts tööpiirkonda. Argo kontaktid on endised: telefoni teel
5330 7105 või kirjutades argo.laats@politsei.ee.
Piirkondlikku politseitööd koos piirkonnapolitseinikuga teostab
vallas alates 1. novembrist noorsoopolitseinik Kadri Urb, kelle
lahendada on alaealistega seonduvad küsimused. Temaga saab ühendust telefonil 5364 4053 ja e-postil kadri.urb@politsei.ee.
Kiireloomuliste juhtumite puhul, mis nõuavad politsei
kiiret sekkumist, tuleb helistada hädaabinumbrile 112.

Kaupo Sirel, Peipsiääre
valla piirkonnapolitseinik

KAdri Urb, Peipsiääre valla
noorsoopolitseinik

Helkuriga sõbraks – helkurkõnd
Alatskivil 26. novembril
26. novembril toimus Alatskivil helkurkõnd, millega pöörati
tähelepanu inimeste olulisusele
– turvalisus saab alguse eeskätt
iga inimese isiklikust panusest.
Ettevõtmise eestvedajaks oli Peipsiääre valla kultuuritööspetsialist Reet Kruup, kes viis kohapeal
läbi viktoriini helkuri vajalikkusest ja korrektsest kandmisest
ning jagas kõigile õigesti vastanutele šokolaadimünte. Õpilased ja õpetaja Ain Sööt viisid
ellu Alatskivi Kooli Õpilasesinduse välja pakutud idee – nüüd
on koolis helkurpuu, millelt
saab vajadusel igaüks endale
helkuri võtta ja end pimedas
nähtavaks teha. Kaunist puud
ehivad Autoekspert, Coop Eesti
Keskühistu ja Naiskodukaitse
kingitud helkurid. Informatiivsele osale järgnes helkurkõnd,
mille eesmärgiks oli teistelegi
liiklejatele valgusallika töövõime
demonstreerimine ning helkuri
jagamine vastutulijatele, kellel
seda ei olnud. Selleaastasel
ennetusüritusel osales Alatskivil

Helkurkõndijad Alatskivil.
30 inimest. Helkurkõnd lõppes
noortekeskuses, kus valmistati
ühiselt maitsvaid kaneelirulle.
Kui Sina tänasel ennetusüritusel osaleda ei saanud, siis jälgi

FOTO Viktoria Arro

kindlasti, et Sinul ja Su lähedasel
inimesel oleks helkur küljes,
pimedal ajal võib see päästa elu!
Suur aitäh Reedale, Alatskivi
noortekeskuse noorsootöötaja

Kristinile ja Alatskivi kooliperele
ürituse eduka läbiviimise eest.
VIKTORIA ARRO,
Peipsiääre valla
infospetsialist

Teade detailplaneeringu koostamise lõpetamisest
Peipsiääre vallavalitsuse 28.11.2018.a. korraldusega nr 547 on
lõpetatud Kallaste linnas Võidu 3 katastriüksuse detailplaneeringu
koostamine algataja taotluse alusel.

Teavitus korraldatud jäätmeveo
hinnamuutustest alates 1. jaanuarist 2019
Alatskivi, Kallaste ja Vara jäätmeveopiirkonnas
Ragn-Sells AS esitas MTÜ-le Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus
10.09.2018 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 27.11.2018
otsusega nr 1.
MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus korraldas vastavalt
jäätmeseadusele piirkondade Alatskivi, Kallaste ja Vara esindajana
korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on Ragn-Sells
AS-le omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks
ja vedamiseks vahemikul 01.10.2016–30.09.2021.
Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele
on jäätmevedajal õigus esitada põhjendatud taotlus teenustasude
muutmiseks. Võrreldes pakkumuse esitamise ajaga on esinenud
objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole
täna enam piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise,
vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid.
Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.01.2019.
Hinnakiri on leitav teenuseosutaja Ragn-Sells AS ja Peipsiääre valla
kodulehtedel. Kõigile jäätmevaldajatele saadetakse teavitus koos
hinnakirjaga ka personaalselt.
MTÜ IDA-EESTI JÄÄTMEHOOLDUSKESKUS

Peipsiääre Teataja

PeipsiääreTeataja

Väljaandja: Peipsiääre vallavalitsus Tartu mnt 4,
60201 Alatskivi Peipsiääre vald, Tartumaa Tel 730 2370
Trükk ja kujundus: AS Seitung Aia tn 1, 48306 Jõgeva
Jõgevamaa Tel 776 2301
Toimetusel on õigus kaastöid ja kirju nende selguse huvides
toimetada ja lühendada. Kõik toimetusele kasutada antud
materjalid tagastatakse andja soovil.
JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE TEATAJA ILMUB JAANUARIS 2019
Font- Vladimir Script

alates 01.01.2019

Nr 11 (11) Detsember 2018

3

Peipsiääre Teataja

Aastalõpu tegemised Pala koolis
12.-16. novembrini toimus
Pala koolis maailmanädal, kus
pöörati tähelepanu keskkonnateadlikkuse suurendamisele.
Nädala jooksul kuulati-vaadati,
kuidas meie tarbimisharjumused suurendavad keskkonna
ja sotsiaalseid probleeme Aafrika, Aasia ja Lõuna-Ameerika
riikides.
Vanemad õpilased selgitasid
töötoas, kui palju kaalub mobiiltelefon, ehk teisiti öeldes:
milliseid materjale on vaja mobiiltelefonide tootmiseks ja kus
kaevandatakse vajaminevaid
metalle. Saime ka infot, mida
kasutute seadmetega edasi teha.
Nooremad õppisid töötoas, miks
on prügi sorteerimine vajalik.
Vaadati maailmakoolist tellitud
filmi „Digitaalne prügimägi“,
mis pani mõtlema nii suuremaid
kui ka väiksemaid. Kõik said
anda oma jõulueelse panuse
taaskasutusse – meisterdati
plastikpudelitest jõuluteemalisi
küünlahoidjaid.
22. novembril oli kogu kooliperel võimalus vaadata filmi

„Tuulte tahutud maa“.
Kodanikupäeval, 26. novembril oli koolis külas Kaitsepolitseiameti Lõuna osakonna direktor
Jaanus Kann, kes rääkis 5.-9.
klassi õpilastele kaitsepolitseiameti töövaldkondadest. Külaline rõhutas, et enda turvalisuse
suurendamiseks saame palju ise
ära teha: tegutseda turvaliselt
internetis, olla kriitilised nende
suhtes, kes meiega läbi erinevate suhtluskanalite ühendust
võtavad jne.
27. novembril saavutasid 8.
klassi õpilased Urmet Kaur ja
Henri Põld üle-eestilisel noorte
ettevõtlikuskonkursil 2. koha!
Urmet ja Henri on loonud õpilasfirma Memo kellad – käsitööna valminud puidust kellad koos
kriiditahvliga märkmete jaoks.
28. novembril võistlesid Imre
Nõmm, Rasmus Lille, Marek
Ellus ja Ailar Jürgenson XVI
koolinoorte mälumängu võistkondlike Eesti Meistrivõistluste
Tartu linna ja maakonna eelvoorus, kus saavutati 24 põhikooli
seas 4. koht.

Detsembrist algas jõuluootuse aeg – kool on saanud ilusa
jõulurüü, hoogsalt valmistuti
lähenevaks jõulupeoks.
10. detsembril oli kogu kooliperel võimalus vaadata filmi
„Eia jõulud Tondikakul“.
11. detsembril peeti maha
laulumaraton Aisakell, 13. detsembril tutvustati Kodavere
tegevusvihikut, 14. detsembril
toimus kooli jõululaat.

Jõulude ootel Pala lasteaed

20. detsembril kell 18.00
toimub kooli jõulupidu ning
jõuluaeg koolis lõpeb 21. detsembril töötubadega, kus saab
valmistada muusikainstrumente, küpsetada ja kaunistada
piparkooke ning teha ise jõulukaarte.
Uued tegemised juba uuel
aastal!
Pala kool

Alatskivi ausamba tuntud ja
tundmatud sõdurid
Tänavu suvel möödus 90 aastat Vabadussõja mälestussamba
püstitamisest Alatskivile.
Nagu toona kirjutati, olid
sambal kirjas 29 Vabadussõjas
langenud Alatskivi ja Kavastu valla sõduri nimed. 1940.
aasta sügisel võtsid punased
monumendi maha, kuid 1942.
aasta suvel avati see uuesti. Ausammas lõhuti lõplikult 1948.
aastal. 1991. aastal avatud uus
pronkssõdur on esimese täpne
koopia. Seekord kanti mälestustahvlile rahva käest kogutud
andmete põhjal 28 langenu
nimed.
Need faktid on üldtuntud.
Hiljuti sattus aga Enn Tõruvere
Rahvusarhiivi uurimissaalis
dokumendile, mille olemasolust
varem ei teatud. Nagu selgub,
viis Tartumaa täitevkomitee
1945. aastal läbi kunstiväärtuslike objektide inventuuri ning
küsis andmeid ka valdadelt.

Alatskivilt saadetud nimekirjast leiame Juhan Liivi ja Laksi
Tõnise hauasammaste kõrval
ka Vabadussõja monumendi
üksikasjaliku kirjelduse. Kui
jätta kõrvale ajaloo iroonia, et
nõukogude võimu enda kunstiväärtuslikuks hinnatud monument hävitati vaid kolm aastat
hiljem, saame sealt teada originaalsambale raiutud langenute
perekonnanimed ja initsiaalid.
Nii selgub, et toonagi oli sambale kantud 28 nime ehk sama
palju kui täna. Võrdlemisel
ilmneb, et neist viis ei kattu. Kes
olid need ühel kivil esinevad ja
teiselt puuduvad kümme meest?
Alustame tänaselt sambalt välja
jäänud nimedest.
A. Kommusaar – Alfred Johannes Kommusaar (1895-1919)
Kavastust, suri 15. novembril
sõjaväehaiglas Tartus.
A. Matsi – August Matsi
(1900-1919) Naelaverest, Tar-

tu kaitsepataljoni sõdur, suri
22. aprillil Pärnu haiglas sarlakitesse.
E. V. Matsi – tõenäoliselt
Eduard Voldemar Mats (18991920) Meomalt. Kirikuraamatu
andmetel suri aga 9. detsembril
isakodus tiisikusse. Vajab uurimist, kas tegu oli Vabadussõjas
osalenuga.
V. Sirk – tõenäoliselt Alatskivi
mõisatööline Voldemar Sirg
(1900-1919), suri kirikuraamatu järgi 24. jaanuaril Tallinnas
kopsupõletikku ja maeti 15.
veebruaril Alatskivile. Tuleks
kontrollida, kas tegu oli Vabadussõja sõduriga.
A. Vardja – Adalbert Vardja
(1896-1919) Tähemaalt, langes
22. märtsil 1919 sõjaväljal ja
maeti 2. aprillil Tartusse.
Kelle nimed on tänasel sambal
nende asemel?
Karl Tellmann (1897-1919)
Metsakivilt – langes rindel 20.

märtsil ning maeti 27. märtsil
Alatskivile. Miks nimi varem
puudus, on raske seletada.
August Aleksander Lõhmus
(1894-1919) – langes 13. veebruaril Petseris. Sündinud Kavastu vallas, kuid elas Haaval ja
kuulus Tartu-Maarja kogudusse.
Aleksander Jakobson (18781915) Riidmalt – mobiliseeriti
1915 I maailmasõtta, vabastati
aasta lõpul haiguse tõttu teenistusest ning suri 9. detsembril
kodus.
Eduard Bernhard Otter
(1897-1916) Kõnnult – suri
ilmasõja sõdurina 11. juunil
haiglas.
August Eduard Laht (18961924) Lahelt – kantud ekslikult
Vabadussõja langenute nimekirja märkusega, et suri 1919.
aasta detsembris sõjaväehaiglas
Tartus. Tegelikult suri 1924 kodus Alatskivil tiisikusse.
TÕNIS TÜRNA

Ilmus kogupere tegelusraamat
“Kirev Kodavere”
Liivi Muuseum andis välja
Kodavere kihelkonna ajalugu tutvustava värvimis- ja tegelusraamatu “Kirev Kodavere”. Et Eestis
pole naljalt teist nii kultuuriliselt
mitmekesist piirkonda, tekkis
muuseumirahval mõte seda mängulises vormis nii kohalikele inimestele kui ka kaugemalt tulnud
külalistele tutvustada. Raamat
liigub mööda ajatelge muinasajast
kuni tänapäevani välja. Vaheldumisi tutvustatakse eri rahvaste
tegemisi ja eluviisi, samuti meie
kandi suurkujusid Juhan Liivi,
Anna Haavat ning Eduard Tubinat. “Kireva Kodavere” tekstiline
ja pildiline tervik on loodud nii,
et lugejal tekiks ettekujutus eri
kultuuride omavahelistest põimumistest ja mõjutustest.
Raamat on koostatud mitmekihilisena: kõige väiksemad
saavad pilte värvida, koolilapsed
lisaks mõistatada-nuputada ning
täiskasvanutelegi on raamatus
põnevaid fakte ja lugusid. Kas
teate näiteks, kuidas Kodavere

Kogupere tegelusraamatu “Kirev Kodavere” esitlus
Alatskivi lossi jõuluturul. Vasakult Berit Petolai, Piret
Bergmann (Pusa) ja Mari Niitra.
FOTO Reet Kruup
murrakut uurinud soome keeleteadlane Lauri Kettunen kirpudest
jagu sai? Või mis rooga pakkus
parunihärra lossi soolaleivapeole

tulnud taluperemeestele? Kuni
praktiliste näpunäideteni välja,
millise varustusega talvel Peipsile
jääpüügile minna.

Ja kui raamat on juba läbi
töötatud, tasub läbi teha ka
külastusmäng: Liivi Muuseumi,
Alatskivi lossi, Tubina Muuseumi
ja Peipsimaa külastuskeskusesse
kohale minnes leiab vastused
tekstis antud lisaküsimustele. Kes
kõik neli vaatamisväärsust läbi
käinud ja sealt raamatusse templeid kogunud, saavad omakorda
vahva auhinna. Nii et tegevust
jagub kogu perele.
Tekstide autorid on Mari Niitra
ja Berit Petolai, mängulised pildid
tegi Kodavere juurtega kunstnik
Pusa. Tema on illustreerinud ka
aastal 2015 ilmunud “Kodavere
uavitsa”.
Tänu Peipsiveere kultuuriprogrammi toetusele saame raamatut
kingitusena jagada valla koolide
ja lasteaedade lastele. Soovi
korral saab seda osta Liivi Muuseumist, Alatskivi lossist ning
peagi ka valla raamatukogudest
ja turismiasutustest.
MARI NIITRA,
Liivi Muuseumi juhataja

Pala lasteaeda hiilisid jõulud
varakult. Kohe peale esimest adventi käidi Kääpal jõulumaal, kus
tutvuti siilide elu-oluga, kraasiti
villa, käidi metsas kuuskede
vahel teed keetmas ja kaunistati
siilikujulisi piparkooke.
Päris tillukeste rühm käis sel
aastal raamatukogus tädi Anu
juures jõuluhommikul. Lapsed
ehtisid kuuske ja otsisid riiulite
vahele peidetud muinasjututegelasi. Kõik koos reisisid lõunamaale, kus kohtuti ahvidega. Külla
tuli ka päkapikk, kes tõi igale
lapsele maiustusi.
Vanema ja keskmise rühma
lapsed vaatasid Mustvees filmi
Muumidest ning nende esimestest päris jõuludest. Film
oli armas ja tekitas südameisse
igaühele väikese jõulutunde.
Samuti oli väga südamlik film
„Eia jõulud Tondikakul“, mille
vaatamisrõõmu kinkis lastele

Pala kultuurimaja.
Ühel päeval käis Raiko ema
vanema rühma lastele õpetamas,
kuidas ilusaid ja lõhnavaid seepe
teha. Kõik lapsed olid ametis
oma seebimassi segamisega,
milles igaühel oma värv, lõhn
ning vorm. Seebid said kõik
omanäolised, hästi vahutavad
ning lõhnavad. Värsket seebilõhna oli veel mitu päeva lasteaias
tunda. Aitäh, Raiko ema Helele,
nii vahva päeva eest!
Terve detsembri kuu on lapsed
kaunistanud oma lasteaeda ja
rühma omatehtud jõululiste oskustega, õppinud hulga laule ja
tantse, et jõuluvanale ikka oma
tublidust näidata.
Pala lasteaia pere soovib kõigile väikestele ja suurtele ilusat
jõulude ootamise aega.
TIINA KARU,
Pala lasteaia
õppealajuhataja

Mälestused ammustest
aegadest
13. novembril ootas Välgi jututuba Kanarbik külla kauaaegset
Eesti Ajalooarhiivi töötajat, praegust pensionäri Endel Kuusikut,
kes avaldas endise Vara valla
infolehe ajalooveergudel rea
artikleid piirkonna lähi-ja kaugajaloost.
Ootasime väga, sest ta pole
varem meil käinud. Härra Kuusik
tutvustas oma raamatut „Järvepera laaned seal kohavad”. Kõik
oli luulevormis. Üllatas ta oma
mälestustega lapsepõlvekodust,
vanematest, koduümbruse loodusest, koolidest, kus oli õppinud. Koolis käis ta Alatskivil ja
Välgis. Nõmme kooli lugudest oli
kirjutatud luuletus, mida raamatus ei ole, ja mille ta meile ette
luges. Osalejate seas olid tema
eakas õpetaja Helje Edenberg ja
kooliõde Veera Persidskaja. Kõik
tundus nii tuttav. Välgi Nõmme
kool oli ka meie kool. Meile
väga meeldis kuulata, oleme ju
ise kõik pärit lapsepõlvemaalt,
aga eks igal on see isemoodi.
Meenutasimegi koos lapsepõlve, kooliaega ja muljeid jätkus.
Enda lood oli Endel Kuusik kirja
pannud raamatusse, mille kõik
kingiks saime. Soovime Endel

Kuusikule ka edaspidiseks sisukat pensionipõlve, kerget sulge ja
kõikide soovide täitumist.
Välgi Jututuba Kanarbik alustas oma tegemistega Välgi raamatukogus 1997. aastal. Erilise
hooga jätkus meie tegevus 2000.
aastal, kui saime enda käsutusse
tühjaks jäänud Välgi sidejaoskonna ruumi. 2005. aastast
tegutseme Välgi külamajas.
Parimatel aegadel on seltsingu
liikmeid olnud 20 ringis, kusjuures meie naisansambel oli
oodatud esinema ka ülevallalistel üritustel. Nüüdseks on meid
alles jäänud üheksa. Enamik
meist on nende aastate jooksul
üksikuks jäänud. Käiakse koos
igal teisipäeval. See pole kohustus, vaid soov kodust välja tulla
ning suhelda. Võõrustame külalisi, tähistame tähtpäevi, peame
sünnipäevi, võimleme pisut ja
lihtsalt räägime. Meie eakaimal
liikmel Heljel on alati midagi ette
lugemiseks paberile pandud, kas
siis päevakajalisel või mingi tähtpäeva teemal. Samuti toimetab
ta igakuiselt seinalehte.
ELENA TEMIN,
Jututuba Kanarbik perenaine

Alatskivi lossi jõuluturg
tähistas seitsmendat
sünnipäeva!
Üks jõulukuu ootuseaja toredam päev on Alatskivi lossis siis,
kui nina tunneb laadalõhna,
kõrv kuuleb laadamelu ja silm
naudib laadavärve. Lossipere
korraldab jõuluturgu juba seitsmendat aastat ja võib julgelt
öelda, et sellest on kujunenud
tore traditsioon!
Enamus kauplejaid ja paljud
külastajad on juba tuttavad,
millest võib järeldada, et kes
siia korra sattunud, see tuleb ka
tagasi. Lossi eriline õhustik, isetehtud kingitused ning ehedad
söögid-joogid meelitavad veetma ainulaadset jõuluhõngulist
päeva. Seekord oli kohal üle 50
kaupleja ja kaubeldi kõigega, mis
sobib jõuluvana kingikotti või
jõululauale.
Toredaks traditsiooniks on
seegi, et igal aastal astuvad sel
päeval oma etteastetega üles
Alatskivi Kunstide Kooli laululapsed. Nagu ikka tekivad parimad
ideed tegutsemise käigus ja seekord panime juba paika plaanid,
et järgmisel aastal kutsume laada kultuuriprogrammi osalema
kõikide Peipsiääre valla koolide
esinejad.

Suurepäraselt sobis, et samal
päeval esitles Liivi Muuseum
Alatskivi lossi jõuluturul trükivärsket kogupere tegelusraamatut “Kirev Kodavere”. Raamat
on samuti hea idee kingikotti ja
seda saab hetkel osta Liivi muuseumist ja lossist.
Kui kotid said turukraamiga
täidetud ja kontsert kuulatud,
kasutati võimalust keha kosutamiseks lossi restoranis või
keldriruumides asuvas kohvikus.
Väikesed laadalised said lastealal mängida ning töötubades
meisterdada. Keldris oli avatud
fotonurk, kus sai teha pildi kauni
Alatskivi lossi taustal pildi ilma
välja minemata.
Enne koduteele asumist nauditi veel hoburakendiga sõitu
lossiesisel ringil, kus karge talveõhk ja jäine lumekirme andsid
kinnitust, et jõulud on varsti
saabumas.
Lossi rahva poolt täname kaasa aitajaid, kauplejaid ja külalisi
ning soovime kõigile rõõmsat
jõuluaega!
Lossipere nimel,
EVE SILD
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Assikvere kandi tegemistest
Rahvatantsurühm on Assikveres tegutsenud 1998. aastast. 18. novembril tähistasid
Leedid 20 aastast tegutsemist.
Meenutati, kuidas kõik alguse
sai. Memmede rühmad Palal
ja Rannas olid tantsinud juba
aasta jagu varem. Meie kandi
naised tantsisid mõlemas rühmas. Jaanipäeva sisustamiseks
kutsus Juta Lõhmus kokku kuus
naist ja Assikvere jaanipeol oligi
kahe tantsuga esimene väljaastumine. Rühm jätkas edasi
10-liikmelisena.
Proovid toimusid põhiliselt
pühapäeva hommikuti. Tantsud
seadis Juta ja tantsisime tema
laulu saatel, kusjuures ta ise
tantsis kaasa. Tasu juhendamise
eest ta ei saanud ja kaugemad
tantsijad sõidutas ise autoga
kohale. 2006. aastal saime projekti toel kodavere rahvariided.
2010. aastast, kui Juta lahkus,
võttis juhendamise üle Malle
Weinrauch, kes on oma paljude
tegevuste kõrvalt meid ohjanud
oma energiaga senini ja rühm
on püsinud 12-liikmelisena.
2011. aastal, kui Assikvere külateater oli kuulsust kogunud
etendusega „Leedi”, võtsime
selle nime ka oma rühmale.
Meie sünnipäevapeo külalisteks olid Ranna Rahvamaja
tantsurühm Meelespea, Pala
laulunaised Heino Sulgeri juhendamisel ning pilli mängis
ja laulis kõigi rõõmuks Eha
Lihtne. Oli tore ja rõõmus

pühapäeva pärastlõuna, kus
sai tantsida ja koos külalistega
sünnipäevatorti süüa.
1.detsembril oli seltsimaja
avatud eelkõige noortele ja
mänguhuvilistele. Fred Nõmm
organiseeris erinevaid võistlusi
ja mänge. Kõik osalejad teenisid
välja auhinna kiirema, täpsema
või osavama mängija võistluses.
Läks korda ja väärib kordamist.
Külateater jätkab tegutsemist.
22. novembril esinesime TÜ
Lõuna-Eesti kiäle- ja Kultuuriuurimise keskuse JUTUTAREN
kodaveremurdeliste folkloorikavaga. Lavastaja Ülle Meosel
on valmimas stsenaariumi A.
Kitzbergi „Rätsep Õhu” järgi.
Proovidega kavatseme alustada
jaanuaris. Lavastuse jaoks saime
toetust Kohaliku Omaalgatuse
Programmist.
Kangasteljed saime seltsimajja
KOP-i toel kevadel ja nüüd on
aega alustada kudumisega. Veinika Västriku juhendamisel kulus
üks detsembrikuu päev selleks,
et esimene kangas üles seada
ja esimesed näpunäited saada.
Huvilised võivad kudumisega
alustada.
Tänud kõigile headele sõpradele ja toetajatele, kes on
jaganud rõõmu meie tegemistest
ja olnud kohal osaliste või pealtvaatajatena! Täname Peipsiääre
Vallavalitsust, kes on toetanud
meie seltsitegevust!
Assikvere Haridusselts soovib
kõigile rahu ja rõõmu koostööst!

Ühispilt Mesipuu Jõulutares.

FOTO Külli Merivee

Mesipuu Jõulutare
Vara põhikooli 3.-5. klassi
õpilased külastasid 3. detsembril
Võrumaal asuvat Mesipuu Jõulutare. Otsustasime üheskoos jõuludele vastu minna ühe toreda
väljasõiduga.
Mesipuu Jõulutares võttis
meid vastu kummaline, turris
juustega Jonn, kes paistis pisut
kurb ja pahane, sest jõulukuul
on lapsed enamasti viksid ja
viisakad. Jonnile muidugi meeldiks, kui lapsed läheksid tülli ja
ka kakleksid. Koolilapsed Jonnile
rõõmu ei teinud.
Seejärel kutsus Mesipuu Jõu-

lutare perenaine meid lumisele
metsarajale. Ja ennäe, varsti nägime lõket. Jõulutare peremees
ootas lapsi, muretses, et keegi ei
külmetaks ja kutsus sooja lõkke
äärde. Pereema pakkus lastele
kuuma teed ja sõime maitsvaid
saiakesi.
Metsaretkel kohtasime kuuseokstest ehitatud päkapikkude
onne. Päkapikke endid me ei
näinud, aga onni sisemusele
heitsime pilgu peale. Nägime päkapikkude elu-olu ja isegi magamisase ootas väsinud mehikesi.
Elevust tekitasid ka talu loo-

mad: lambad, kitsed, küülikud,
kanad, kuked ja muidugi koer
Tommi. Lapsed paitasid loomi
ja andsid neile porgandeid ning
peo pealt teri süüa. Mõned julgemad võtsid ka kuke sülle.
Lastel jõudiski jahe hakata
ja seadsime sammud Jõulutare
Piparkoogimaale, kus igaüks sai
kaunistada endale meelepäraseid piparkooke. Seejuures ei
unustatud ka mõned maiuspalad
suhu pista.
Meile tuttav Jonn ja Jõulumemm etendasid lastele vahva
etenduse Jonni jõulusoovist.

Eriti hubaseks tegid vaatamise
madratsid ja tekid, mida külma
peletamiseks peale tõmbasime.
Lahkuda oli kahju, sest lahked
perenaine ja peremees olid lastele armsaks saanud.
Lapsed ja õpetajad tänavad
bussijuht Atsi, kes meid Jõulutarre sõidutas ja kokatädi Erikat,
kes hoolitses laste toidukoti eest.
Soovime kõikidele peredele
õnnelikku jõuluootust!

personal olid tublid. Siinkohal
täname Argo Läätse koostöö
eest! Õhtul tuli läbida helkurite,
tasku- ja pealampidega varustatud peredel kuuest punktist
koosnev rada: tuli meelde tuletada valgusfoori värvide järjekord
ning nende tähendused; loendada pimedas ruumis olevaid
detaile (osad olid varustatud
helkuriga/osad mitte); ületada
korrektselt vöötrada; loendada
kokku geomeetrilised kujundid;
teada stop-märgi tähendust.
Raja läbinud laps sai tänukirja,
kleepsu ja helkuri. Kleepsude
eest täname Maanteeametit.
Mainimata ei saa jätta, et
avasime oma helkuripuu – tähtsustamaks helkuri vajadust!

Helkuripuule sai riputatud täpselt 100 helkurit – pööramaks
tähelepanu Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale. Nii puu külge riputatud helkurite kui ka lastele
raja läbimise eest jagatud helkurite eest ütleme suure aitäh
järgnevatele toetajatele: Kerli
Muromets, Relika Laan, Rando
Raudsepp, Kõrgem Sõjakool ja
Argo Lääts (Eesti Politsei).
Eriti suur tänu vanematele, kes
leidsid aega tulla meiega koos
särama! Olge ikka eeskujuks
oma lastele ja riputage helkur
jope külge!

3.-5. klasside õpilased
õpetajatega

Särav VARAlaps!
Kanga ülesseadmine.

FOTO Veinika Västrik

Vara Savikoda – kes me
oleme?
Vara Savikoda alustas oma tegevust ligi neli aastat tagasi, kui
tol hetkel Vara valla kultuuritöötaja Aili vallamaja keldrikorrusel
nukralt seisvat keraamika põletusahju märkas. Kui millegagi on
juba algust tehtud, siis tuleb see
ka lõpule viia! Nii saigi kirjutatud KYSK kohaliku omaalgatuse
programmi projekt, mille kaudu
enamik vajalikku lisavarustus
soetati.
Lisaks sellele pandi kokku
punt kohalikke, kes said Alatskivi keraamiku, Tanel Telli käe
all selgeks keraamika põhitõed
ning korraliku praktika. Tanel
on jäänud meile siiani oma nõu
ja jõuga abiks! Üsna pea sai kirjutatud ka teine projekt, mille
abil Vara Savikoja ruumid korraliku remondi läbisid, et koos
käimine oleks veelgi mõnusam
ja mugavam.
Nüüdseks oleme arenenud tasapisi katsetades ja savi tundma
õppides ning julgeme ka ise õpetusi edasi anda. Vara Savikoja perenaiseks on saanud Monika Zirkel, kelle eestvedamisel on Vara
Savikoda iga pühapäevaseks
kooskäimise kohaks kujunenud.
Keraamika pisikuga nakatunuid
on erinevatest valdkondadest kohalikke ja ka kaugemalt tulijaid.
Kes katsetab erinevaid tehnikaid,
kes teeb enda perele sarnaseid

kruuse ja taldrikuid. Loomulikult
ootame ka uusi huvilisi saviklubiga liituma!
Eelmisest sügisest on käimas
lisaks ka laste ja noorte keraamikaring, mis sai teoks tänu
riiklikule huvihariduse toetusele.
Keraamikaringist võtab osa ligi
20 Vara piirkonna noort. Eriti
suurt huvi ilmutavad 2. ja 3.
klassi lapsed. Korra nädalas saab
igaüks käed saviseks teha kasutades oma loovust ja fantaasiat.
Nii sünnivad laste endi tehtud
omanäolised ja armsad esemed,
millest mõnda sai kindlasti näha
Vara jõululaadal, mis toimus 2.
detsembril Vara Kogukonnakeskuses.
Kui soovid oma sõpruskonnaga teha midagi loovat ja toredat,
siis on võimalik Vara Savikojas
broneerida ka töötuba ning
samuti on meilt võimalik tellida
meeneid ja tarbeesemeid vastavalt oma soovile. Rohkem infot
meie tegemiste kohta leiab FB
Vara Savikoda ja SA Vara Sport
kodulehelt http://varasport.eu/
teenused/savikoda/
MONIKA ZIRKEL
Tel. 513 6256, e-post:
monikazirkel@gmail.com
AILI SAUL
e-post:
aili.vesselov@gmail.com

Kätte on jõudnud aeg, mil
päevad on lühemad ja pimedat
aega palju. Selle pimeduse
juures on väga oluline, et liigeldes oleks jalakäijad autodele
säravalt näha. Nii planeeriski
Õnnetriinu pere Lepatriinude
rühma eestvedamisel ühe vahva
liiklusteemalise orienteerumismängu. Terve novembrikuu
jooksul liikus lasteaias helkuripatrull, kelle ülesandeks oli
kontrollida helkurite olemasolu
nii lastel, vanematel kui ka
personalil. Kahjuks olid väga
kurvas seisus vanemad, kellel
helkur jope küljes rippumas
vaid üksikutel. Lapsed seevastu olid väga tublid ning väike
elupäästja oli puudu vaid mõnel

lapsel. Siinkohal peab mainima,
et lapsi „päästsid” õueriided
– paljudel neist on juba helkurpaelad külge õmmeldud.
Helkuriüritus „Särav VARAlaps” toimus 26. novembril. Meie
üritus oli üks osa suurest üleeestilisest helkurikõnni üritusest.
Meie helkuriüritusest võtsid osa
lasteaia lapsed koos peredega
ning algklasside lapsed. Lasteaia
päev algas aga juba üllatuslikult – Peipsiääre valla piirkonna
konstaabel Argo Lääts kontrollis
aeda tulevate laste, vanemate ja
personali helkurite olemasolu.
Ja taaskord oli seis selline nagu
meie korraldatud helkurikontrolli ajal – endiselt ei olnud
vanematel helkureid, lapsed ja

Ilusat ja turvalist jõuluaja
ootust,
Lepatriinude rühm

Vara Maanaiste Seltsi tegemisi
Värviküllane sügis on asendunud raagus puude ja lumekirmes
maaga.
Mõnus on meenutada tegusat
poolaastat:
Sibulatee kohvikutepäeva,
millest Varaka Mammi Sahver
juba teist aastat osa võttis. Valmistusime hoolikalt, arvestasime
eelnevat kogemust ja kõik sujus!
Ilm oli suurepärane, toit oli
maitsev ja seda jätkus, sahvris
oli lai sortiment talvevarude soetamiseks, pillimees mängis kogu
päeva. Vara Savikojas valmistatud esemetest oli vaatamiseks
näitus. Päeva jooksul külastas
meid ~650 inimest, kellel jagus
tänusõnu kõigile tegijatele.

Vanavanemate päeval külastas
meid 34 inimest Järvamaa naisseltside ühendusest.
Rääkisime oma tegemistest ja
kuulasime koos Mikk Kaasiku ja
Kaspar Kiisa kontserti Kogukonnakeskuses. Vahvad poisid - selline oli kõikide arvamus!
Vara kirikus, eakate päevale
pühendatud 18. kontserdile, kus
esinesid maestro Olav Ehala ja
Lauri Liiv, oli kuulajaid tulnud
meie suurest vallast ja ka Tartust.
Oktoobri algul oli valla kultuuritöötajatele au tutvustada
rendile võetud Vara mõisapargis
asuvat renoveeritud endist mõisaaita. Kuna maja on mõeldud
kasutamiseks looduses matkaja-

tele ja õpilastele õues õppe võimaldamiseks, siis meie nimetame
teda Loodusmajaks. Tutvustasime
tehtut ning tulevikuplaane. Kuna
olime ringkäigu lõpusirgel, siis
aega nappis ja kõik toimus praktiliselt jooksujalul, aga hea seegi!
Aastaid kestnud sarjas „Elud
meie ümber“ oli seekord teemaks
mets ja tema elanikud - kas karu
murrab maha ja hunt sööb ära?
Kuulasime väga põnevat juttu
loodusmehelt Vahur Seppalt, vaatasime kaasatoodud nahku, sarvi
ja sõrgu. Kuulama kutsutud õpilased said lesida karunahal ning
kuulata peibutushääli ja vajadust
hoida metsa metsaelanikele. Selliste loengute kuulamiseks jääb

alati aega napiks!
Tartu Maanaiste Liidu kaasabil
on soovijad õppinud inglise keelt
ja saanud tuttavaks arvutiga.
Tänud neile ja kõigile, kes neid
programme on rahastanud.
Aasta saadame ära koos jõuluvanaga. Tegevuskava uueks
aastaks on olemas.
Täname kõiki, kes meie tegevust on toetanud ja meie üritustest osa võtnud.
Soovime kõigile ilusat aastavahetust ja „...et ikka oleks neid, kes
armastaks ja hooliks, et hinges
oleks rahu ja mõtetes selgus!“
LIIS ZIRKEL,
Vara Maanaiste Seltsi
esinaine
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TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
29.01.2019 kell 19.00
16.02.2019 kell 10.00

Peipsiääre mälumänguturniiri
I etapp
Koosa noortekeskuses
Peipsiääre Talimängud 2019
Pala staadionil, koolis

Lisainfo: www.peipsiääresport.ee

Eesti Käsipalliliit tunnustas
suvist Alatskivi rannakäsipalli
etappi
Pühapäeval, 2. detsembril
autasustati meeste käsipalli
karikafinaali järel 2018. aasta
Eesti parimaid käsipallureid,
treenereid, kohtunikke, üritusi
ja klubisid.
Aasta käsipalliürituse kategoorias osutus Käsipalliliidu
juhatuse ja rahvahääletuse tulemusena üheks väljavalituks ning
sai tunnustuse osaks Spordiklubi
Juku eestvedamisel korraldatud
2018 Eesti meistrivõistluste

Peipsiääre valla korvpallitiim.

Peipsiääre vald saavutas Tartumaa
Sügismängudel kokkuvõttes II koha
Alates oktoobrikuu algusest
kuni detsembri alguseni toimusid traditsioonilised Tartumaa
Sügismängud. Eelkõige Tartumaa omavalitsuste vahelisel
mõõduvõtmisel erinevatel spordialadel osales tänavu kaheksa
omavalitsust, sealhulgas oma
võistkondadega ka Peipsiääre
vald.
Kokku oli Tartumaa Sügismängudel kavas viis erinevat pallimängu spordiala: lauatennis,
korvpall, indiaca, naiste võrkpall
ja meeste võrkpall.
Peipsiääre vald osales neist
neljal, kus kõrgemad spordialapunktid koguti indiacas, meeste
võrkpallis ja korvpallis.
Indiacas saavutas Tartumaa
arvestuses Peipsiääre valla võistkond II koha, meeste korvpallis
6. koha ning kõige suurema
osalusega meeste võrkpallis 14.
võistkonna seas 6. koha.
Kokkuvõttes saavutas Peipsiääre vald 2018. aasta Tartumaa
Sügismängudel viie ala tulemusena ning kaheksa omavalituse
seas kõrge II koha. Peipsiääre
valla tulemusliku koha saavutamisel aitasid kaasa lauatennises
Vladimir Kostin, indiacamängijad Helja Laumets, Annely Kook,
Mait Martpõld, Viljar Kook, Veiko
Kook, Martin Vahi.
Peipsiääre valla korvpallimeeskonnas Martin Flink, Kaspar
Koolman, Allan Sõrmus, Enn
Kuusik, Allan Tsakuhhin, Rauno
Müürsepp, Romet Villemson,
Taavi Laursoo, Tõnis Laumets,
Merlis Muravljov ja Roland
Vahi ning võrkpallimeeskonnas
andsid oma panuse Margus
Venno, Riho Rästa, Olev Venno,
Villi Soe, Olari Venno, Arno Lind,
Sulev Venno, Alari Lind ja Kevin
Adamson.
PRIIT ALLIKIVI,
Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

FOTO Oliver Müürsepp

rannakäsipalli Alatskivi etapp.
Üritus toimus 4. augustil Alatskivi liivaväljakutel kokku viiel
erineval võistlusväljakul, kus
oli võistlustules ligikaudu 400
erinevas vanuses rannakäsipallimängijat. Kokku jagas Eesti
Käsipalliliit tunnustust ja valis
parimaid seitsmes kategoorias.
PRIIT ALLIKIVI,
Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

Indiaca Eesti lahtistelt
karikavõistlustel võitles
spordiklubi Juku naiskond
välja III koha
Nädalavahetusel, 8.-9. detsembril toimusid Tartus, Eesti Maaülikooli spordihoones
2018 Eesti lahtised karikavõistlused indiacas.
Spordiklubi Juku osales laupäeval ühe naiskonnaga ning
pühapäeval segavõistkonnaga.
Kokku osales karikavõistlustel
19 võistkonda.
Seekordsel võistlusel läks
edukamalt spordiklubi naiskonnal, kes viie naiskonna
seas võitles kahe kaotuse ja
kahe võiduga endale välja III
koha karika.
Alatskivi spordiklubi Juku
tubli naiskonnas mängisid Helja Laumets, Eddy Tulko, Tiina
Paeorg, Kristel Härm, Merje
Vaher ja Anžeelika Tappo.
Spordiklubi Juku segavõist-

kond paiknes kolmeliikmelises
alagrupis, kus pingelistest ja
tasavägistest mängudest saadi
ikkagi kaks kaotust ning edasi
mängiti otsustav kohamäng
5.-6. koha peale. Antud mängus võideldi kõvasti Telia SK
Tartu segavõistkonna vastu,
kuid siiski võitu kirja ei saadud, mis omakorda tähendas,
et seekord spordiklubi Juku
segavõistkond ei saavutanud
Eesti lahtiselt karikavõistlustel,
kõrgemat kohta kui 6. koht.
Spordiklubi Juku segavõistkond mängis koosseisus Maili
Mägi, Helja Laumets, Tarmo
Eres, Viljar Kook, Roland Vahi
ja Ago Vahi.
PRIIT ALLIKIVI,
Peipsiääre valla sporditööspetsialist

Spordiklubi Juku naiskond Eesti karikavõistlustel indiacas
FOTO Maarika Jaguson
III koht.
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Peipsiääre Teataja
В ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ

Заседание волостного управления 28.11.2018
• Принято решение об инициировании детальной планировки в
деревне Нина.
• Строение признано бесхозным.
• Выдано разрешение на эксплуатацию.
• Принято решение о признании оферты успешной.
• Выдано два разрешения на строительство.
• Согласовано местоположение бурового колодца на участке Саваствере в деревне Казе.
• Определены адреса и целевое назначение кадастровых единиц,
образованных в результате разделения кадастровой единицы.
• Определены адреса и целевое назначение земельных участков, которые волость планирует получить в муниципальную собственность.
• Внесены изменения в распоряжение волостного управления Пейпсияэре № 457 от 8 октября 2018 г.
• Частично изменено и признано недействительным распоряжение
волостного управления Пейпсияэре № 380 от 28.08.2018 г. «Назначение пособий и заключение грантовых договоров в рамках
Программы редкого заселения»
• Принято решение о признании частично недействительным распоряжения Палаского волостного управления № 84 от 08.08.2016 г.
• Выдано согласие на очистку канала Паюранна.
• По пяти ходатайствам назначено социальное пособие.
• Принято решение об организации опекунства.
• Рассмотрены ходатайства о получении пособия на осуществление
текущей деятельности.
• Утверждена расчётная величина операционных расходов 2019 года
на одно учебное место в муниципальных образовательных учреждениях волости Пейпсияэре.
• Рассмотрен проект бюджета волости Пейпсияэре на 2019 год.
• Согласовано ходатайство о более редком графике опорожнения
контейнера для сбора отходов.
• Утверждено решение о признании трёх владельцев бытовых отходов
в порядке исключения временно не присоединившимися к системе
организованного вывоза отходов, поскольку на земельном участке
никто не проживает и здание пустует.
• Утверждены ходатайства трёх владельцев бытовых отходов о признании их временно не присоединившимися к системе организованного вывоза отходов, поскольку владельцы отходов посещают
свои земельные участки только в летний период.
• Рассмотрен проект постановления волостного управления «Принятие первого дополнительного бюджета волости Пейпсияэре на
2018 год».
• Введено в действие постановление «Формирование избирательных
участков».
ПЕЭТЕР КИУРУ,
Заместитель старейшины волости 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 31 января 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!
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Дорогие жители волости Пейпсияэре!
Уходит в историю 2018 год
— первый год жизни объединённой волости Пейпсияэре.
Для каждого из нас этот год
стал значимым в плане личных событий и достижений,
радостных мгновений и побед.
Конечно же, всё, что принёс
пореформенный 2018 год имеет
важное значение для любого
жителя волости Пейпсияэре и
для всех, кто считает волость
своим домом. Прежде всего
я имею в виду те изменения,
которые произошли в разных районах Пейпсияэре в
уходящем году — в том числе
благодаря и вашему, уважаемые сограждане, участию и
поддержке.
Вместе с вами мы дали жизнь
новой волости и стали движущей силой её развития. Уже
в начале года мы обозначили
задачи и проблемы первоочередной важности, о которых
я упоминал в статье, опубликованной в первом номере
«Вестника Пейпсияэре». Так
постепенно, шаг за шагом, мы
начали строить новую волость.
Теперь же пришло время подвести черту и сделать выводы
о первом годе жизни волости
Пейпсияэре.
Разумеется, 2018 год оказался нелёгким, и самое трудное,
что нас ожидало — это найти
решение вопроса: как создать
новое и целостное, сохранив
при этом давнее и укоренившееся.

В течение года мы, лидеры
пяти прежних самоуправлений, научились быть единой и
сильной командой, члены которой сложили в общий ларец
жемчужины, принадлежащие
разным районам волости. Мы
научились понимать культуру
и самобытные особенности
друг друга, изучили потребности, обычаи и заботы жителей
из разных уголков волости.
Одновременно мы наладили
обслуживание жителей по
всей волости, включая даже
самые дальние уголки, а также
сумели заметить и постарались
сохранить старые общинные
традиции.
С удовольствием констатирую, что несмотря на трудности, мы всё же справились.
Насколько хорошо — решать
уже вам, уважаемые жители
волости.
Не хотелось бы обременять
читателей праздничного и
последнего за этот год номера
«Вестника Пейпсияэре» длинным рассказом о проделанной
работе. Оставим этот список
для январского выпуска, в котором представим детальный
обзор достижений волости
Пейпсияэре в 2018 году, а также
познакомим читателей с ключевыми фигурами волости —
руководителями, служащими,
работниками — и приведём
описание сфер их ответственности.
Грядущий 2019 год бесспорно

подарит новой волости и всем
нам ещё больше положительных и важных событий, ради
которых мы будем продолжать
свою активную работу. Самые
значимые из них — создание
благоприятной жизненной среды, строительство безопасных
и качественных дорог, рост
доходов населения, поддержка
семей с детьми и др. Всё больший объём ресурсов мы выделяем для помощи пенсионерам
и для оказания услуг на дому
для людей с ограниченными
возможностями. Обязательно
будем поддерживать местных
предпринимателей, а также активно действующие на территории волости объединения и
общины. Особое внимание будем уделять специалистам, работающим в сфере маркетинга
и развития нашей волости, при
этом особенно постараемся
выделять тех, кто своими усилиями и трудом приумножает
известность и незаурядность
волости Пейпсияэре.
Я со своей стороны и от
имени волости обещаю продолжить активную работу по
всем вышеназванным направлениям. Впереди много планов
и задач — уверен, что сил, энергии и желания хватит!
Дорогие земляки! Хочу поблагодарить всех вас за поддержку, которую я ощущаю
каждый день! Ваша жизненная
сила, деятельный подход и
готовность к преодолению

возможных трудностей придаёт мне и моим соратникам
чувство уверенности в том, что
вместе мы справимся с любыми
задачами. Искренне верю, что
каждый из вас и в будущем будет вносить посильный вклад
в развитие волости. Волость
Пейпсияэре должна быть не
только единой, но и жизнеспособной, и что самое главное
— быть для вас любимым и
желанным домом. Чтобы вам
здесь хорошо жилось и работалось, чтобы имелись приятные
условия для воспитания и обучения ваших детей, и всё это
при надлежащем содействии со
стороны родной волости.
Рождество и Новый год —
это семейные праздники, которые принято отмечать в близком кругу родных и друзей.
Пусть в ваших домах всегда
звучит детских смех, а трудности преодолеваются дружно,
всей семьёй, при поддержке
близких! От всей души желаю
вам счастья и благополучия, а
нашей объединённой волости
— мира и процветания!
До встречи в новом 2019
году, в том числе на страницах следующего выпуска
«Вестника Пейпсияэре»!
АЛЕКСАНДР ШИРОКОВ,
Старейшина волости
Пейпсияэре

В волости Пейпсияэре приступили к работе
новые сотрудники полиции
С 1 декабря 2018 г. волостным участковым полицейским
работает Каупо Сирел. Связаться с ним можно по телефону
5917 7853 или по электронной почте kaupo.sirel@politsei.ee.
К его округу по-прежнему относится вся территория волости Пейпсияэре, за исключением следующих деревень и
прилегающих к ним окрестностей: Вара, Матьяма, Тяхемаа,
Соокалдузе, Пыргу, Праага, Вялги, Этте и Мустаметса. Вышеназванные деревни включены в рабочий округ участкового
полицейского Арго Ляэтса, чьи контактные данные остались
прежними: телефон 5330 7105, адрес электронной почты argo.

laats@politsei.ee.
Начиная с 1 ноября 2018 г. в работе волостной участковой
полиции принимает участие новый полицейский по делам
молодёжи: Кадри Урб, которая занимается делами несовершеннолетних. С ней можно связаться по телефону 5364 4053
или по электронной почте kadri.urb@politsei.ee.
В случае чрезвычайных происшествий, требующих незамедлительного вмешательства полиции, следует звонить на
короткий номер экстренной помощи 112.
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Ootame
liituma kohalikke
saunu Peipsiääre vallas ja
mobiilseid saunu mujaltki!
Võta ühendust hiljemalt
14.jaanuariks 2019
info@mesitare.ee
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saunafEST
2 mm alumiiniumkomposiit
Valge osa reflekteeruv
Dekoor pruun lõigatud kleebis

ÜLESKUTSE SAUNAOMANIKELE!

Peipsiääre Teataja
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Seoses
Aastavahetusega
on
31. detsembril
2018
Peipsiääre
Vallavalitsus
vastuvõtuks
SULETUD.
Ilusaid pühi!

FOTO Katrin Riibak

Pala kultuurimaja väike sõbralik kollektiiv saadab sooja
jõulutervituse! Täname kõiki meie taidlusringides osalejaid
ja tublisid juhendajaid! Aitäh abistajatele, nõuandjatele,
koostööpartneritele ja ürituse külastajatele.
Aasta on olnud kirju ja sündmusterikas. Elu on õpetanud,
et „räägi inimesega, ja kõik laabub“. Meil on olnud vapustav
kinoaasta (lausa 17 filmi!) ning täiesti uue ettevõtmisena väga
menukas Öökino – me täname Sind, Janno Zõbin, meeldiva
koostöö eest!
Kultuurimajas on eksponeeritud 6 foto- ja maalinäitust,
on olnud teatrietendusi ja teatrireise Vanemuisesse ja Ugala
teatrisse.
Oleme korraldanud taaskasutuspäevi (koos noortekeskusega), ümarlaudu seltsidele ja MTÜ-dele, rääkinud
reisimuljeid, hoolitsenud rahva tervise eest (2x Hindpere Optika
silmaarst), koordineerinud kohvikute päeva korraldamist...
Suured ettevõtmised olid Pala piirkonna tantsupidu, X
seenioransamblite päev, EV100 kontsert, jõululaat.
Kui eelnevale lisada peod, vastuvõtud, koosolekud Pala kooli
ja noortekeskuse üritused jne jne, siis võib julgesti väita, et
majas elu käib ja astume vastu uuele aastale ja juba uutele
plaanidele.
2018 oli kohanemisaasta, kohanemine uue maakonnaga,
uue elu, juhtimisstiili, uute kolleegidega. Vaatame, mida pakub
2019. Meie tunnuslause: jälgi reklaami!
MARGIT SOIEVA,
Pala kultuurimaja direktor

KINO

2019

9. jaanuaril Alatskivi lossikinos
kell 10 ja 17 EV100 täispikk kogupere joonisfilm
„LOTTE JA KADUNUD LOHED“
Pilet 5 €; sooduspilet 3 €

kell 14 ja 19 Eesti-Armeenia mängufilm "LÕBUS PEREKOND"
Pilet 5 €; sooduspilet 3,50 €

10. jaanuaril Koosa rahvamajas
kell 18 EV100 täispikk kogupere joonisfilm
„LOTTE JA KADUNUD LOHED“
Pilet 5 €; sooduspilet 3 €

17. jaanuaril Koosa rahvamajas
kell 19 EV100 mängufilm „VÕTA VÕI JÄTA“
Pilet 5 €; sooduspilet 4 €

30. jaanuaril Alatskivi lossikinos
kell 14 ja 19 mängufilm „KLASSIKOKKUTULEK 3: RISTIISAD“
Pilet 5 €; sooduspilet 4 €
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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 31.
jaanuariks 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 tänavaja numbrisiltide puudumise tõttu
ära eksib.
Teeme üheskoos valla korda!

2 mm alumiiniumkomposiit
Valge osa reflekteeruv
Dekoor pruun lõigatud kleebis

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

PeipsiääreTeataja
PeipsiääreTeataja
EELK ALATSKIVI KOGUDUSE TEATED

• Jumalateenistused Alatskivi kirikus toimuvad pühapäeviti
kell 12.30.
• 24. detsembril kell 16.00 Jõuluõhtu.
• 25. detsembril kell 12.30 Kristuse sündimispüha.
• 31. detsembril kell 16.00 Vana-aasta.
• 1. jaanuaril kell 12.30 Jeesuse nimepäev e. uusaasta.
Alates 6. jaanuarist hakkavad jumalateenistused toimuma koguduse
pastoraadis.

AKNAD VÄLISUKSED
UKSED LÜKANDUKSED

Annetusi ja kõikidel Alatskivi koguduses leeriõnnistamisel käinud

koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja
Font- Vladimir Script
ka EELK Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

Tartu: Turu 30
Avatud: E-R 9-17
turu30@glasaken.ee
tel: 7457 171
mob: 517 9242

EELK KODAVERE KOGUDUSE TEATED

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

glasaken.ee

• Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.
• 24. detsembril kell 18.00 Jõuluõhtu.
• 25. detsembril kell 10.30 Kristuse sündimispüha.
• 31. detsembril kell 18.00 Vana-aasta.
• 1. jaanuaril kell 10.30 Jeesuse nimepäev e. uusaasta.
Annetusi ja kõikidel Kodavere koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha ka EELK
Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

Font- Vladimir Script Müüa 2,6 ha PÕLLUMAAD Mehikoormas.

Hind kokkuleppel. Lisainfo Tel (+372) 5334 1663

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
NOVEMBER / DETSEMBER 2018
IVAN KOSTIN
SERGEI KUKIN
EDUARD HÄRSING
GALINA ZAHHAROVA
ALEKSANDER REMETS
HILDA PÕLDARU
VALENTINA PUTŠKOVA
NIKIFOR DUBININ

22.09.1930 – 18.11.2018
01.10.1930 – 22.11.2018
05.05.1932 – 22.11.2018
09.01.1969 – 22.11.2018
07.05.1973 – 05.12.2018
02.05.1927 – 05.12.2018
16.09.1929 – 05.12.2018
15.02.1929 – 07.12.2018

Nina küla elanikud mälestavad oma küla vanimat,
väga toredat elanikku
VALENTINA PUTŠKOVAT
Avaldame kaastunnet omastele

Veeta OÜ, Sääritsa küla Peipsiääre vald pakub tööd

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

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.
Matuse tervikpaketi korral 20% allahindlus. Järelmaksu võimalus.
Suur valik urne ja kirste, kirstud alates 95 eurost.
Surnu korrastus matusebüroos või ka näiteks soovi korral kohalikus
surnuaia kabelis.
Lisainfo: www.mortematus.ee
Kontakt: 5668 0680 (24h / 7)
Morte Matuseteenused – FIE Arne Zekker
Vitamiini 7,Tartu

Müüa
KESKKÜTTEGA
4-TOALINE KORTER
Alatskivi alevikus.
Korter asub 5. korrusel, heas
seisukorras ja majas on toimiv
KÜ. Lähedal asuvad kool,
lasteaed ja kauplus.
Lisainfo:
Tel (+372) 5626 4595;
(+372) 5665 0792
Hind kokkuleppel

Müüa ahiküttega 2-TOALINE KORTER Pala külas.
Korter 64m², juurde kuulub laudaboks. Hind kokkuleppel
Lisainfo Tel (+372) 5334 1663
Müüa heas korras 3-TOALINE KORTER Alatskivil.
Lisainfo: Tel (+372) 5827 1187
OÜ ESTEST PR ostab METSA- ja PÕLLUMAAD.
Tel 504 5215, 514 5215, e-post: info@est-land.ee

