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Kala- ja sibulalaat 2018
Rääkides sellest, kuidas möödus tänavu Kallaste traditsiooniline sibulalaat, tuleb alustada
Tartu tantsukooli Friends esinejate sõnadest:„Vihm pole vihm,
kui on nii palav!“.
25. augusti ilm vedas meid alt,
vihm püüdis rikkuda nii üritust
kui ka tuju, kuid ... KÕIK LÄKS
KORDA!“
Laat oli kõrgetasemeline –
suur hulk müügitelke, palju
maitsvat ja sooja toitu, erinevad
maiustused, kala mitmel erineval moel ja loomulikult sibul!
Suurem osa külastajaid oli
laadaks valmistunud vastavalt
olukorrale – neil olid värvilised
vihmavarjud, jalas kummikud,
seljas jakid ja vihmakeebid,
mis andsid vihmasele päevale
pidulikud värvid.
Eriti toredad olid pered, kes
kandsid ühesuguseid keepe,
ja nägid välja nagu väikesed

Peipsiääre valla elanike kingituse Sibulapats 100 üleandmine Eesti Rahva Muuseumi esindajale Anu Järsile.
FOTO Viktoria Arro

saarekesed, justkui ujudes laadarahva hulgas.
Korda läks ka kontsert, vaatamata sellele, et just pärast kella
12 kallas vihma peaaegu vahet-

pidamata. Üks, mis oli üllatav
– palav hakkas nende energiliste ja sütitavate tantsude tõttu
mitte ainult noorteansamblitel
Tartust, Kolkjast ja Kallastelt,

Suama kokko

lauba, 13. oktoobril kell 12
Kodavere koali kivi juuren,
kos kõneleme
Kodavere koali ajaluust.
uuuuu

Siält sõedame Liivi muuseumi
mõttid viäretämä,
KUDA ELON OIDÄ
KODAVERE KIILT JA MIILT
uuuuuuuuuuu

Kodaverekiilsid lugusid pajatavad
kodavere kiäle õskajad.
Nähä ja tehä suab
kodavere käsitüüd.
uuuuu

Ilus õless selgä panna
KODAVERE RAHVARIIDED!

Osalemisest ja transpordisoovist
teatamine 8. oktoobriks
reet.kruup@peipsivald.ee;
tel 5305 9007

vaid naeratades kandsid oma
suurepärased rahvatantsud ette
ka daamid Alatskivilt ja Varalt.
Ka pealtvaatajad ei vandunud
alla – nad seisid tihedas ringis
ümber lava ning kuulasid meie
lauljaid Kereketkinite perest
ja elasid kaasa libedal postil
tantsivatele tüdrukutele. Samal
ajal jooksid märjal staadionil
hoogsalt edasi-tagasi sama märjad jalgpallurid. Vihm vihmaks,
kuid turniir viidi läbi!
Sel aastal rõõmustasid ka loomingulised töötoad. Külastajate
tagasiside oli väga positiivne,
isegi vaimustusest pakatav!
Koos Amelinite pere daamidega
õppisid soovijad punuma sibulavanikut, magusasõber Ailiga
keedeti vanausuliste suhkrut,
ettevõtliku ja rõõmsameelse
Nadeždaga küpsetati porgandipirukaid ja magusaid saiakesi,
aktiivsete Zoja ja Olgaga valmistati ilusaid kaunistusi kingituste
tarvis.
Kindlasti tuleb mainida ka
asjaolu, et peole tuli Eesti Rahva
Muuseumi esindaja. Vallavanem
A. Širokov kinkis meie valla
poolt muuseumile Eesti Vabariigi juubeli puhul 100 sibulast
koosneva vaniku allkirjadega
Peipsiääre valla sajalt elanikult, kes olid need sibulad ise
kasvatanud.
Õhtul ootasid laadarahvast
ees teatrigrupi esinemine, hiljem suurepärane ilutulestik
ning rõõmustav üritus kõige
vastupidavamatele – disko
vihmas ja pimeduses DJ Greg
eestvedamisel.
Pidu läks korda! Täname
kõiki, kes külastasid meie linnakest, neid, kes osalesid müüja
või ostjana, esinesid kontserdil,
valmistasid pidu ette ja toetasid
sponsoritena – kõiki, kõiki,
kõiki! Neile, kes vihma kartma
hakkasid ja koju jäid, kordame
– vihm pole vihm, kui on nii
palav!
I. BEREŽNAJA,
K. DROZDOVA JA V. ARRO,
ürituse korraldajad

Sibulateel käis puhveteid avastamas ligikaudu 5000 külastajat

Mesi tare puhvet.
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15. septembril toimus kolmas Sibulatee puhvetite päev, mis avas ukse
21 piirkonna õue ja aeda ning ühte külalispuhvetisse. Pakuti head ja paremat suupoolist kohalikust toorainest alates sibulapirukatest ja kalasupist
kuni kamavahu või sigurikoogini. Puhvetites kohtas toredaid esinejaid
ning avatud olid kunstinäitused. Külalised said ise käed külge panna nii
kangastelgedega kududes kui pakutrükis või hoopis postkaarte joonistades. Heategevusena valmis Talusahvris lapitekk, mille sai endale koos
annetusega üks Sibulatee kandi suurpere. Sel aastal külastas puhveteid
ligikaudu 5000 külastajat, mis on enam-vähem sama palju kui kaks aastat
tagasi. Kindlasti oli ürituse populaarsusel suur osa imelisel sügisilmal.
Populaarne oli puhvetite päev ka puhvetipidajate hulgas. Kui Sina,
Sibulatee piirkonna elanik, pead plaani 2019. aastal puhveti avamiseks,
siis jälgi juba märtsis-aprillis Sibulatee infokanaleid. Just siis kuulutame
välja uute puhvetite konkursi.
Sibulatee puhvetite päev 2018 fotosid näeb sündmuse Facebook lehel.

TASUTA
1. septembril tunnustas Päästeamet
päästeteenistuse aumärkide ja tänukirjadega rekordiliselt 108 inimest,
kes on silma paistnud hoolivuse, missioonitunde ja vaprusega inimeste elu
ja vara päästmisel või on osutanud
märkimisväärseid teeneid päästevaldkonna arendamisel.
Tunnustuse saajate hulgas oli ka Lõuna Päästekeskuse Alatskivi päästekomando komandopealik
Varmo Laumets, kellele omistati hõbedaste tammelehtedega Päästeameti teenetemedal.

KULTUURISÜNDMUSED
SEPTEMBER
Peipsiääre vallas
L, 29. septembril kell 13 eakate päevale pühendatud kontsert
Vara kirikus: esinevad Lauri Liiv ja Olav Ehala
P, 30. septembril kell 16 rahvusvahelisele muusikapäevale
pühendatud salongiõhtu „Olgu kasvõi surmatõbi, muusikast saab
ikka abi!“ Alatskivi lossis Tubina kammersaalis

OKTOOBER
N, 4. oktoobril kell 13 eakate päeva tähistamine Koosa rahvamajas
N, 4. oktoobril kell 17 tänukontsert Peipsiääre valla õpetajatele
Pala kultuurimajas
R, 5. oktoobril kell 16 Liivi Muuseumi 30. sünnipäev
R, 5. oktoobril kell 19 EV100 mängufilm „Võta või jäta“
Pala kultuurimajas
T, 9. oktoobril kell 18 kontsert "Elu tuli" (Erasmus+ projekt
"Welcome to my Family") Alatskivi koolis
K, 10. oktoobril kinokolmapäev Alatskivi lossikinos:
kell 14 ja 19 EV100 mängufilm „Põrgu Jaan“;
kell 10 ja 16.30 perefilm „Minu sõber kaelkirjak“
K, 10. oktoobril kell 19 kinoõhtu Vara kogukonnakeskuses:
komöödiafilm „Sünna!“ (Venemaa)
N, 11. oktoobril kell 16 Pulm-etendus (Erasmus+ projekt
"Welcome to my Family") Liivi muuseumis
R, 12. oktoobril kell 19 EV100 mängufilm „Põrgu Jaan“
Koosa rahvamajas
L, 13. oktoobril kell 12 Kodavere kooli 330. aastapäeva tähistamine
Kodavere kooli kivi juures, järgneb koosviibimine Liivi muuseumis
K, 17. oktoobril kell 17 Talendijahi eelvoor Koosa ja Vara
piirkonna noortele Vara kogukonnakeskuses
K, 17. oktoobril kell 17 Talendijahi eelvoor Kallaste ja Kolkja
piirkonna noortele Kolkja rahvamajas
R, 19. oktoobril kell 17 Talendijahi eelvoor Alatskivi ja Pala
piirkonna noortele Alatskivi koolis
L, 20. oktoobril kell 17 Pala Kooli 90. sünnipäev ja kooli kokkutulek
L, 20. oktoobril kell 17 Kallaste Kooli 120. juubeli tähistamine
P, 21. oktoobril kell 15 pirukapidu Assikvere seltsimajas
R, 26. oktoobril kell 11 Varnja Raamatukogu 90. sünnipäev
K, 31. oktoobril kinokolmapäev Alatskivi lossikinos:
kell 14 ja 19 EV100 mängufilm „Võta või jäta“

Oktoobri lõpus toimub raamatukogupäevade raames
Vara Raamatukogu 135. sünnipäeva pidu. Jälgige infot!

www.peipsiaarekultuur.webs.com
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VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istung 17.08.2018
• Anti tasuta kasutusse MTÜ-le Peipsimaa Turism Peipsiääre vallale
kuuluvad Peipsiääre teeninduskeskuse II korruse ruumid (kontoriruumid) asukohaga Peipsiääre vald, Kolkja alevik, Metsakivi
2 tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates lepingu allkirjastamisest.
• Eraldati Sihtasutusele Vara Sport (registrinumber 90007661)
Peipsiääre vallale eraldatud riigieelarvelise toetuse arvelt 5000
eurot spordiinventari soetamiseks.
• Eraldati Mittetulundusühingule Pala Spordiklubi (registrinumber
80120712) Peipsiääre vallale eraldatud riigieelarvelise toetuse
arvelt 3000 eurot spordiinventari soetamiseks.
• Lubati korraldada vabaõhuüritus Kirveviskamise Põhjamaade
Meistrivõitlused 24.–25. augustil 2018 Peipsiääre vallas Koosal.
• Väljastati ehitusteatis Peipsiääre vallas Kallaste linnas Tööstuse
tn 3a kinnistul Paadisilla püstitamiseks.
• Eraldati mittetulundusühingule Koosa Küla Arendusselts Peipsiääre valla 2018. aasta eelarve reservfondist tegevustoetust 300
eurot 24.–25. augustil 2018 Peipsiääre vallas Koosa külas toimuva Põhjamaade kirveviskamise võistluse 2018 kulude osaliseks
katteks.
• Anti luba Peipsiääre vallas Kallaste linnas avaliku ürituse Kala- ja
sibulalaat 2018 korraldamiseks.
Vallavalitsuse istung 28.08.2018
• Ühel korral jäeti rahuldamata sotsiaaltoetuse taotlus ja kahel
korral määrati ühekordne toetus.
• Otsustati sotsiaalhoolekandeasutuse kohamaksumusest puudujääva osa rahastamine.
• Rahuldati 29 hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvooru
esitatud toetustaotlust.
• Ei rahuldatud 8 hajaasustuse programmi raames 2018. aasta
taotlusvooru esitatud toetusetaotlust.
• Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2017. a taotlusvooru
esitatud projekti taotluse ja 02.08.2017 nr 6/2017sõlmitud
toetuslepingu alusel esitatud aruanne.
• Peipsiääre Vallavalitsus andis loa Varnja sibula-ja jõhvikalaada
korraldamiseks Varnja külas, Peipsiääre vallas.
• Väljastati järgmised ehitusload Peipsiääre vallas: Kadrina külas
Liivavälja kinnistul laohoone püstitamiseks, Kodavere külas Nuka
kinnistul elamu püstitamiseks, Pilpakülas Kivilo kinnistul elamu
ümberehitamiseks, Põldmaa külas Pikalombi kinnistul suvila
püstitamiseks, Põldmaa külas Porinurme kinnistul Metsaääre
päikeseelektrijaama püstitamiseks ja Põldmaa külas Porinurme
kinnistul Särje päikeseelektrijaama püstitamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas Veakülas
Saetalu kinnistule saun-elamuprojekti ja paadikuuri koostamiseks.
• Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Telia Eesti AS kasuks
seoses Telia Eesti AS-le kuuluva talumiskohustusega sidevõrgu
ümberpaigutamise ja -ühendamise vajadusega.
• Kooskõlastati Tartumaale Peipsiääre valda Alatskivi alevikku
Liivaaugu tn 1 kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
• Võeti vastu Alatskivi alevikus asuva Parkla maaüksuse detailplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule.
• Muudeti katastriüksuste koha-aadresside korrastamise ja õigusaktidega sätestatud nõuetega vastavusse viimise eesmärgil.
• Muudeti Alatskivi Vallavalitsuse 30.06.2016 korraldust nr 226
ning Peipsiääre Vallavalitsuse 30.06.2016 korraldusi nr 226, nr
64, nr 69 ja nr 70.
• Algatati Peipsiääre vallas Sassukvere külas Kubja, Kooli, Vahimäe
ja katastriüksuste ja Sassukvere-Kadrina tee vahel asuva ca
0,17 ha suuruse kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise
menetlus.
• Kinnitati avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused.
• Otsustati suunata avalikustamisele Peipsiääre valla arengukava
2018-2030 eelnõu.
• Suunati volikokku läbivaatamiseks Kodavere Külaselts MTÜ
ettepanek.
• Korraldati riigihanked Kallaste linnale vedel- ja tahkekütte ostuks
2018. aasta kütteperioodiks.
• Pikendati OÜ Kenadron juhatuse liikme Aleksandr Pajula volitused
Vallavalitsuse istung 10.09.2018
• Alustati eestkostemenetlus.
• Väljastati järgmised ehitusload: Peipsiääre vallas Kallaste linnas
Oja tn 23 kinnistul sauna ümberehitamiseks külalistemajaks ja
Vara külas Vara 6 kinnistul korterelamu küttesüsteemi ümberehitamiseks.
• Suunati volikokku otsustamiseks avalikustada ja suunata avalikule väljapanekule Peipsiääre valla eelarvestrateegia 2019-2022.
Kooskõlastati Tartumaal Peipsiääre vallas Tähemaa külas Kurepesa kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
PEETER KIURU,
Peipsiääre abivallavanem
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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 OKTOOBRIS 2018
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VALLAVOLIKOGUS
Augustikuu volikogu istung toimus 22. augustil Kallastel kooli
ruumides. Päevakorras oli 16 punkti.
Volikogu andis loa riigihangete korraldamiseks järgmiste projektide elluviimiseks: „Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri
arendus» ja „Varamõisa kergliiklustee rajamine“.
Volikogu kehtestas tänavakaubanduse müügikohtade hinnad, Kallaste laevaremondi slipi ja selle territooriumi kasutamise hinnakirja
ning Kallaste ujuvkai sildumiskoha hinnakirja.
Volikogu kuulas abivallavanem Peeter Kiuru ettekannet Jõgeva,
Mustvee ja Peipsiääre valdade ühise jäätmekava 2018–2023 kohta
ning võttis vastu otsuse nimetatud kava kinnitamise kohta.
Volikogu tutvus Peipsiääre valla heakorra eeskirja eelnõuga,
misjärel tegi eelnõu koostajale mitmeid täiendusettepanekuid ning
suunas eeskirja kinnitamise järgmise kuu volikogu päevakorda.
Kinnitati Peipsiääre vallas koerte ja kasside pidamise eeskiri ja
tiheasustusalal üksikpuude raieloa/hoolduslõikeloa väljaandmise
tingimused ja kord.
Haldusreformi seadusest tuleneb, et valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine ning esialgsete
lähteseisukohtade kinnitamine tuleb algatada ühe aasta jooksul
ja kehtestada kolme aasta jooksul ühinemise jõustumisest. Sellest
tulenevalt võeti vastu otsus Peipsiääre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks ning esialgsete
lähteseisukohtade kinnitamiseks.
Pärsikivi ja Kodavere külade Tedreküla piirkonna endised ja praegused külaelanikud esitasid Peipsiääre Vallavalitsusele ja Peipsiääre
Vallavolikogule pöördumise ajaloolise Tedreküla nime taastamiseks.
Volikogu otsustas algatada asustusjaotuse muutmise menetluse
ajaloolise Tedreküla nime taastamise eesmärgil.
Vallavalitsuse arendusspetsialist Merike Järv tutvustas arengukava
ja eelarvestrateegia koostamise korra eelnõud, mis reguleerib arengukava ja eelarvestrateegia algatamist, läbivaatamist, muutmist ja
avalikustamist. Volikogu kehtestas nimetatud korra.
Kuulati vallavanem Aleksandr Širokovi ettekannet, kus anti
ülevaade Kallaste vee- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimisest.
Kallaste vee- ja kanalisatsiooni arendamise I etapi käigus ehitati
2017. aastal välja vee- ja kanalisatsioonitorustik Oktoobri tänava,
Sõpruse tänava, 1. Mai tänava, Rohelise tänava, Rahu tänava, Oja
tänava, Aia tänava ja Staadioni tänava maa-alale ning riigi reservmaale. Kallaste vee- ja kanalisatsiooni arendamise II etapi raames
planeeriti välja ehitada vee- ja kanalisatsioonitrassid Pihlaka tn,
Kiriku tn, Võidu ja Aia tn-te, Võidu ja Kalda tn-te, Tööstuse tn,
Staadioni tn, Võidu ja Turu tn-te piirkondadesse (Kallaste linna

ühisveevärk ja -kanalisatsioon 2. osa. Ehitusprojekt. Töö nr 23-16,
teostaja Eesti Veeprojekt OÜ).
II etapp algab 2018. aastal ja selle eesmärgil esitab AS Emajõe
Veevärk Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK)
vastava toetusprojekti avalduse. SA KIK vastav taotlusvoor algas
17. septembril 2018. Peipsiääre vallal on võimalus selles voorus
osaleda Kallaste vee- ja kanalisatsioonirajatiste II etapiga. AS-i
Emajõe Veevärgi tulukus on Kallaste I etapiga finantseeringutega
seotud, mistõttu II etappi on keeruline sealt vee-ettevõtte eelarve
realt midagi investeeringuteks ette näha.
Kallaste II etapi vee- ja kanalisatsiooni ehistustööde osas tehti
projekti alusel detailsem hinnakalkulatsioon. Kui võtta aluseks
Kallaste II etapi projektis toodud ehitustööde mahud ja ühikhinnad,
mis on SA KIK poolt ette antud, tuleb II etapi piirkonna kogu maksumuseks ca 1,3 miljonit eurot. Projekti 20 %-liseks omaosaluseks
teeb see 260 000 eurot, sh peab arvestama et võimalikud truupide
taastamised võivad olla abikõlbmatud kulud. Kokku on II etapis
planeeritud kolm truupi, mille ühe taastamise hind on suurusjärgus
15 000 - 20 000 eurot.
Projektis osalemise arutelu käigus otsustati töömahud vähendada,
kuna II etapi täies mahus väljaehitamise omafinantseering on valla
eelarvele liiga koormav.
Seega Kallaste vee- ja kanalisatsiooni arendamise II etapi 1. osa
käigus ehitatakse välja Võidu tänava vee- ja kanalisatsioonitrassid
– Võidu tn 1-Võidu tn 107 (Liiva tänavani). II etapi 1. osa ehitustööde prognoosmaksumus on suurusjärgus 487 000 eurot, mis teeb
omaosaluseks 97 400 eurot. Jätkuvalt peab arvestama ka võimaliku riskiga, et kolme truubi rekonstrueerimistööde maksumused
on abikõlbmatud, mille ühe taastamise hind on suurusjärgus 15
000 - 20 000 eurot. Sellest tulenevalt on omaosaluse suurusjärk
160 000 eurot.
Volikogu otsustas tagada Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute
Keskus AS-i Emajõe Veevärk esitatavale toetusprojektile Kallaste
vee- ja kanalisatsiooni väljaarendamise II etapi 1. osa elluviimiseks
omafinantseering summas 160 000 eurot.
Volikogu kinnitas Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise
tingimused ja korra.
Volikogu otsustas võõrandada Tartu maakonnas Peipsiääre vallas
Kallaste linnas Võidu tn 38 // Õnne tn 2 2/3 kaasomandi osa avalikul kirjalikul enampakkumisel ning määras alghinnaks 3000 eurot.
Järgmine volikogu istung toimub 28. septembril.
JAAKO LINDMÄE,
Peipsiääre vallavolikogu esimees

Kodanikualgatuslikuks tegevuseks toetuse
taotlemine valla eelarvest
Rahandusministeerium teatab, et riigihalduse minister kehtestas
Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ 16.07.2018 käskkirjaga nr 1.14/130, Jõgeva maakonnaplaneering 2030+ pärast haldusreformi Tartu
maakonda kuuluval alal 16.07.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/132 ning Valga
maakonnaplaneering 2030+ pärast haldusreformi Tartu maakonda
kuuluval alal 16.07.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/131.
Maakonnaplaneeringud algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013
korraldusega nr 337 ning maakonnaplaneeringute peamiseks
eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste
määratlemine, tasakaalustades seejuures riiklikud ja kohalikud huvid.
Maakonnaplaneeringutes on arvesse võetud üleriigilises planeeringus
„Eesti 2030+“ kokku lepitud arengusuunad, samuti keskkonnamõju
strateegilise hindamise tulemused ning kujundatud põhimõtted asustuse
arengu suunamisel, taristu ja liikuvuse kavandamisel, väärtusliku
põllumajandusmaa, rohelise võrgustiku ja maastikuväärtuste hoidmisel.
Planeeringute elluviimisega kaasneb asustuse senisest jätkusuutlikum
ruumistruktuur, teenuskohtade kohasem paiknemine ning ruumiliste
väärtuste hoid.
Kehtestatud maakonnaplaneeringud on aluseks kohalike omavalitsuste
üldplaneeringute koostamisele ning nende ajaline perspektiiv on
sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.
Kehtestatud maakonnaplaneeringutega on võimalik tutvuda
veebilehel http://www.maavalitsus.ee/maakonna-planeeringud jaotises
Jõgevamaa, Tartumaa ja Valgamaa.

Veelkord korraldatud jäätmeveost Pala ja
endise Peipsiääre valla
(Kolkja, Kasepää, Varnja, Savka, Sipelga)
piirkonnas
Alates 01. oktoobrist 2018 on korraldatud jäätmeveopiirkond
kogu Peipsiääre valla Pala ja Peipsiääre piirkond, kus korraldatud
jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Kohustust ei ole jäätmeluba ja
kompleksluba omavatel jäätmevaldajatel. Kui kinnistul ei elata, kinnistut
ei kasutata või kasutatakse seda ainult periooditi (sh suvila omanikud),
siis saab jäätmevaldaja esitada vallavalitsusele taotluse jäätmeveost
vabastamiseks. Vabastusest anda teada Peipsiääre Vallavalitsusele
hiljemalt 20. jaanuariks 2019. Vallavalitsus võib vabastada suveperioodil
kasutatava kinnistu jäätmevaldaja 1. oktoobrist kuni 30. aprillini.
Vedaja ainuõigus: Eesti Keskkonnateenused AS
Jäätmed: segaolmejäätmed
Veoperiood: 01.10.2018 –30.09.2021
NB! Valla koduleheküljel on blanketid: korraldatud jäätmeveo graafiku
muutmise taotlus, korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras
vabastamise taotlus, kinnitus jäätmekäitluse kohta ja ühismahuti
kasutamise taotlus.

Peipsiääre valla eelarvest on võimalik kodanikeühendustel taotleda
toetust vallas kultuuri-, tervise- ja noorsootöö, külaliikumise, seltsitegevuse
ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks ning valla elanike koostöö
soodustamiseks.
2019. aasta eealarvest toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus
Peipsiääre vallavalitsusele 1. oktoobriks 2018 e-postile vald@peipsivald.
ee või tuua taotlus paberkandjal vallavalitsusse. Peipsiääre valla eelarvest
kodanikualgatuslikuks tegevuseks toetuse andmise kord ja taotlusvorm on
kättesaadavad Peipsiääre valla kodulehel: www.peipsivald.ee.

Septembrikuust muutus Peipsiääre
Vallakantselei koosseis
Alates septembrist korraldati ümber Peipsiääre Vallakantselei. Koondati
Pala, Kallaste, Peipsiääre (Kolkja), Koosa ja Vara teeninduskeskuste
kantseleispetsialistide teenistuskohad.
Pala kantseleispetsialist viidi üle Peipsiääre Vallakantselei spetsilisti
ametikohale, personalitöö suunitlusega, töö asukohaga vallakeskuses,
Alatskivil. Kõikidesse teeninduspunktidesse jäävad endiselt vallakodanikke
teenindama sotsiaaltööspetsialistid.

Tartu-Kallaste ja Kallaste-Tartu liinidele
lisandus uusi väljumisi
Alates 1. septembrist 2018 lisandus GoBus’i teenindavatele TartuKallaste ja Kallaste-Tartu maakonnaliinidele uusi väljumisi.
Lisandunud väljumised:
1. Kallaste (19.00) – Alatskivi (19.10) – Koosa (19.20) – Vara (19.33)
– Tartu (20.00). Buss liigub E,T,K,N,R,L,P.
2. Tartu (10.40) – Vara (11.08) – Koosa (11.21) – Alatskivi (11.31) –
Kallaste (11.40). Buss liigub E,T,K,N,R,L,P.
Täpsema väljumiste graaﬁk on leitav aadressil www.tpilet.ee

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest
Peipsiääre Vallavalitsus võttis vastu Parkla kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritav ala pindalaga ligi 0,9 ha asub Alatskivi alevikus. Planeeringu
eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kaubanduskeskuse ja turuplatsi
ehitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Avalik
väljapanek toimub 15.10–28.10.2018. a Peipsiääre Vallavalitsuse kantseleis.

Teade üldplaneeringu algatamisest
Peipsiääre Vallavalitsus annab teada, et Peipsiääre Vallavolikogu algatas
22.08.2018 nr 65 Peipsiääre valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise koostamise ning kinnitas esialgsed lähteseisukohad.
Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla territooriumit haarava ühtse
üldplaneeringu dokumentatsiooni koostamine kooskõlas hetkel kehtivate
seaduste, õigusaktide ja perspektiivsete arengustrateegiatega.
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise
algatamise otsusega saab tutvuda Peipsiääre valla kodulehel www.
peipsivald.ee ning tööpäevadel kell 8.00–16.00 Peipsiääre Vallavalitsuses,
asukohaga Tartu mnt. 4, Alatskivi alevik.

Erasmus+ alustab Alatskivil teist aastaringi

Alatskivi kooli meeskond Rumeenias.
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Sarnaselt möödunud õppeaastaga toovad Erasmus+ projektid
„Minds On Hands On STEM Goes
On“ ja „Welcome to my Family“
tänavugi kooliellu põnevat vaheldust. Projektide esimesel aastal
külastasid meie kooli õpilased
ning õpetajad õpilasvahetuse raames Türgit, Sloveeniat, Itaaliat,
Rumeeniat ning Bulgaariat. Põnevaid ning õpetlikke tegevusi jagus
küllaga: Itaalias ning Rumeenias
uurisime, kuidas eri kultuurides
pulmi peetakse, osalesime pulmariiete demonstratsioonil, tegime
koos kohalikega käsitööd ning pulmatoite, mängisime traditsioonilisi
pulmamänge. Loomulikult saime
ka traditsioonilises pulmas osaleda. STEM-projekti raames saime
rikastava kogemuse Sloveenia
mägede ja metsade vahel looduskoolis, kus pikkade õppepäevade
vahele mahtus ka toredaid matku
koobastesse ning kaevandusse.
Lisaks toredatele mälestustele tõid
meie õpilased Sloveeniast koju
õppemudelite võistluse esikoha.
Tubli töö, Siim ja Eneli! Bulgaarias
õppisime STEM-tundides pinnase
omadusi ning kohaliku taimestiku
liigirikkust.
Alanud õppeaasta toob Erasmus+ tegevused ka Alatskivile

ning seda lausa kahel korral.
Juba oktoobri teisel nädalal võõrustame külalisi Türgist, Itaaliast
ning Rumeeniast. „Welcome to my
Family“ Eesti kohtumise teemaks
on laulud ja tantsud ning projektinädala jooksul on kõigil võimalus
kuulata-vaadata kontserti, mis
toimub 9. oktoobril Juhan Liivi
nim Alatskivi Koolis, ning osaleda
pulm-etendusel 11. oktoobril Liivi
Muuseumis.
Maikuus ootame külla STEMprojekti, kuid STEM-tegevused
lükatakse koolis käima juba septembris. Nimelt algavad 7. ja 8.
klassis integreeritud reaalainete
tunnid, kus klassi ees on korraga
mitu õpetajat ning teadusalaseid
teoreetilisi teadmisi-oskusi hakatakse praktikasse rakendama.
Eeltöö ning tundideks vajalikud
töökavad tegid meie õpetajad
projekti esimesel aastal koostöös
partnerriikide õpetajatega.
Ootamas on jällegi üks tore
projektiaasta ning kutsume kõiki
meie toredatest üritustest osa
saama!
HELEN PAJU,
Erasmus+ projektijuht
Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli
õppejuht

Huvitavat Koosalt
Augusti viimasel nädalalõpul
reedel ja laupäeval toimusid Koosal Põhjamaade meistrivõistlused kirveviskamises. Võistlused
olid pühendatud Eesti sajandale
sünnipäevale. Rahvusvahelistel
võistlustel osales Soome, Rootsi
ja Eesti kirveviskajate paremik.
Reedene võistlus oli kvalifikatsioonivõistlus, mille tulemusena
selgitati välja laupäevase võistluse
stardijärjekord. Laupäeval jagati
välja ka kaks eriauhinda. Mees ja
naine kes ületasid esimesena 100
punkti piiri, said EV100 teemalise
eriauhinna. Meeste auhind läks
Rootsi – võitjaks Rauno Wall ja
naiste eriauhind jäi Eestisse, võitjaks Maarika Lepik Harjumaalt.
Laupäeval läks lahti tõsine heitlus
Põhjamaade Meistri tiitlile. Peale
põnevat heitlust eelvoorudes selgus, et finaali kuue parema sekka
on pääsenud ka Eesti võistlejad.
Naistest Maarika Kivi ja Sirje
Leini ja meestest Jürgen Martin
Assafrei ja Meelis Pällo. Seega
eestlaste väga hea esitlus – kolme
riigi võistlejate hulgas saime kolmandiku finaali kohtadest. Lakkamatus vihmasajus algas naiste
finaal, viimase viske järel selgus,
et kuldmedali võitis Majly Frisk
Rootsist, hõbemedali vääriliseks

Mehed kirvest viskamas.
osutus Garina Gustavson Soomest
ja juba teist aastat järjest võitis
pronksmedali Sirje Leini Eestist,
meie oma Peipsiääre vallast!
Meestest läks kolmikvõit Rootsi:
Jan Johansson kuldmedal, Rauno
Wall hõbemedal ja Stefan Persson
pronksmedal.
Põhjamaade kirveviskamise
meistrivõistluste raames on kombeks läbi viia ka võistlused saespordi aladel, palgi saagimises ja
raiumises. Siin jätsime küll Eestisse hulgaliselt medaleid. Naiste
vibusaagimine kolmikvõit: Sirje
Leini kuldmedal, Aive Sasi hõbe-
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medal ja Asta Pärli pronksmedal.
Mees – naine paarissaagimine:
Tom Englund (Soome) ja Aive
Sasi (Eesti) kuldmedal, Tarmo ja
Sirje Leini (Peipsiääre vald, Eesti)
hõbemedal ja Rikard Sandbäk ja
Titti Steen (Rootsi) pronksmedal.
Meeste paarissaagimine: Mats ja
Rikard Sandbäk (Rootsi) kuldmedal, Tom Englund (Soome)
ja Jürgem Marti Assafrei (Eesti)
hõbemedal ja Tarmo ja Targo Leini
(Peipsiääre vald, Eesti) pronksmedal. Palgi raiumine: Tom Englund
(Soome) kuldmedal, Rikard Sandbäk ( Rootsi) hõbemedal ja Tar-

mo Leini (Peipsiääre vald, Eesti)
pronksmedal.
Korralikule vihmasajule vaatamata laabusid võistlused tõrgeteta.
Võistluste peakorraldajana tänan
Peipsiääre Vallavalitsust, OÜ Vara
Saeveskit, OÜ Kroonipuud, Alatskivi Lossi Restorani, Tarmo Erest
ja Irina Širokovat Teie panuse eest
võistluse korraldamises. Minu eriline tänu Koosa Küla Arendusseltsile, Astale, Tiiule ja Tiiale - supi
ja rikkaliku kohvilaua eest. Samuti
suur tänu võistlusplatsi monteerimise, demonteerimise ja igakülgse
abi eest võistluste läbiviimise ajal
„Meoma koondis” meeskonnale.
Põhjamaade Kirveviskamise
Föderatsiooni eestseisuse ja osalevate riikide esindajate koosolekul Alatskivi lossis, tänati Eestit
võistluse eeskujuliku korraldamise
eest! Ka peolauas öeldi mitmeid
tooste tänusõnadega võistluste
korraldajale!
See tänu kuulub kõik teile, kes
te võistluste heale käekäigule
kaasa aitasite!
Aitäh kõigile!
TARMO LEINI,
2018. aasta Põhjamaade
Kirveviskamise
Meistrivõistluste korraldaja ja
peakohtunik

Koosa rahvamaja ja noortekeskuse tegemised

MTÜ Koosa Noorteklubi alustab
sügishooaega muutustega kollektiivis. Augusti lõpust alates töötab
Noorteklubis uus kultuuri- ja
noorsootöötaja Lauri Mengel. Saabunud on ka uus välisvabatahtlik
Gruusiast, Sopio Gigauri. Sopio
on Koosal tänu MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing EstYES`ile,
kes projekti koordineerib. Projekt
on ellu viidud Euroopa Ühenduse
Programmi Erasmus+: Euroopa
Noored toetuse abil. Selle projekti
sisu ei pruugi tingimata kajastada
Euroopa Ühenduse või SA Archimedese seisukohti ega hõlma
nendepoolset vastutust. Tänu
muutustele koosseisus on rahvamajas ja noortekeskuses rohkelt
uusi ideid ja positiivset energiat!
Toimunud sündmustest niipalju,
7. augustil käisime Koosa rahvaga
ekskursioonil Haapsalus. Külastasime Haapsalu piiskoplinnust ja
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toomkirikut. Tutvusime olulisemate vaatamisväärsustega vanalinnas
ja promenaadil. Ekskursiooni vältel saatis meid giid. Samuti tegime
tutvust Haapsalu pitsikeskusega ja
vaatasime sealset näitust. Päeva
lõpetasime Raudtee- ja Sidemuuseumis. Väljasõit oli meeleolukas
ja nii mitmedki reisilised külastasid Haapsalut esimest korda. Ühiselt sai välja valitud ka uue aasta
sihtkoht, milleks on Ida-Virumaa
ja sealsed pärlid.
Rahvamajas on oodata eakate
päevakeskust, mis alustab 9.
oktoobril kell 11.00. Edaspidi
hakkab see toimuma kord kuus.
Oodata on põnevaid teemasid,
näiteks õpetama arvuti kasutamise elementaarseid oskusi, kuidas
kasutada internetipanka või
muid vajalikke lehekülgi, mille
kasutamiseta tänapäeval enam
hakkama ei saa.

TULEKUL:
4. oktoobril, kell 13.00 –
Peipsiääre valla eakate päev koos
Toomas Anniga Koosa rahvamajas.
Pidu külastab ka vallavanem Aleksandr Širokov, kes räägib Peipsiääre valla olevikust ja tulevikust.
Füsioterapeut Tiiu Lepp viib läbi
miniloengu eakate liikumisest ja
toitumisest.
12. oktoobril, kell 19.00 –
Näitab Koosa Rahvamaja EV100
raames loodud uut mängufilmi
„Põrgu Jaan“.
9. novembril – Toimub noortekonverents „Õpime läbi elamuste ja kogemuste“, mis võtab kokku
kahe aasta jooksul toimunud viis
noorte reisi. Oodata on inspireerivaid töötubasid ja esinejaid. Viie
reisi kohta tuleb ka näitus, kuhu
ootame kõikide reisil osalenute
parimaid fotosid! Kõik tegevused
on leidnud aset Peipsiääre lääneranniku noorteprojekti raames.

17. novembril, kell 20.00
– Toimub juba traditsiooniks saanud Meestepäeva Pidu! Peo avab
paroodiaetendusega Pille Pürg,
õhtut jätkab Rahvabänd 2018
saates tuntust kogunud Mohiito
ja DJ Ahto Kalda.
2.–7. detsembril – Leiab aset
Koosa Jõulumaa, kuhu on oodatud
terve Koosa kogukond. Põnevaid
ettevõtmisi jätkub nii suurtele
kui ka väikestele. Lisaks on üles
seatud jõuluhõnguline fotonurk,
kus saab teha perepilte. Jõulumaa
on kõigile tasuta! Projekti rahastatakse rahandusministeeriumi
kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest.
Ootame Teid Koosa rahvamajja
ja noortekeskusesse!
EVA-KRISTI HEIN,
Kultuuri- ja noorsootöö
korraldaja
MTÜ Koosa Noorteklubi

Uudiseid Alatskivi Maanaiste
Seltsilt
Alatskivi Maanaiste Selts võttis
hiljuti uhkusega vastu külalisi Norrast Moland Bygdekvinnelag’ist.
Täitus 20 aastat meie esmakohtumisest. Meil oli au veeta nendega
koos mitu sisukat päeva.
Reedel, 7. septembril tutvustasime külalistele Alatskivi haridusasutusi: põhikooli, lasteaeda ja
Alatskivi kunstide kooli. Magasiait
tegi külalistele põneva üllatuse ja
pakkus ka imelisi käsitöid. Peale
kohalike roogade maitsmist Kivi
kõrtsis suundusime Peipsimaa
külastuskeskusesse, mille programm oli omanäoline ja hariv.
Tervitusõhtul meie ruumides
nautisime paljude naiste kokakunsti ja käsitööde näitus-müüki.
Tutvustasime külalistele seltsi
tegemisi ja plaane ning vaatasime
pilte eelmistest kohtumistest.
Laupäeval, 8. septembril olime
Tartus Maarjalaadal. See oli huvitav nii meile endile kui ka Norra
naistele. Olime kutsutud Ülenurme nais- ja käsitööseltsi lõunale.
Päeva lõpetas pidulik õhtusöök
koos kontserdiga Alatskivi lossis
meie Laura emotsionaalsel juhtimisel. Üllatusena kutsuti meid
hilisõhtul külla Mõisamaitsetessse
Külli juurde.
Oleme väga õnnelikud, et on
olemas tore sõprusselts Norras

Arendalis ja hea oli tunnetada,
kuidas vitaalsed külalised iga päevaga aina nooremaks muutusid!
Täname kõiki, kes AMS-i nõu ja
jõuga abistasid:
tublid seltsi liikmed, Alatskivi Loss, Peipsiääre Vallavalitsus, Magasiait, Kivi Kõrts, meie
kolm haridusasutust, Liivi Muuseum, Alatskivi Mõisamaitsed,
Peipsimaa Külastuskeskus, Lossi
restoran, Raimo Leppik, Ingrid
Sinilaht, rahvatantsutrupp Õhakanupp ja Ülenurme Käsitöö- ja
Rahvuskultuuri Selts Nurmenukk.
Ootame oma ridadesse vaatamata nimele uusi liikmeid nii
maalt, linnast kui ka alevist!
Rohkem infot AMS FB lehelt ja
kontaktid on valla kodulehel. Päriselt oleme teie jaoks alati olemas
ja ootame kohtumisi!
SELTSI JUHATUS
•27.–28. septembril
toimub seltsi ruumides
kõigile riiete müük, rohevahetus ja hoidiste maitsmine ostmisvõimalusega!
•10. oktoobril ootame
huvilisi lossikinno tutvuma Põrgu Jaaniga!

Koosolemise 20 aastat.
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Varnja raamatukogu kutsub
90. juubeliaasta tähistamisele
26. oktoobril 2018 kell 11.00 tähistab Varnja raamatukogu
oma 90. aasta juubelit.
Aastate jooksul on mitmeid kordi vahetatud raamatukogu
asukohta, kui ka raamatukoguhoidjaid. Kirjutatud ja ellu
viidud mitmeid projekte, üritusteks lavastusi, valmistatud
dekoratsioone ja esinemiskostüüme.
Praegune raamatukogu ruum on väike, kuid kõrval asub
Varnja Perekonna Seltsi suur saal, kus toimuvad kõik üritused,
näitused ja kohtumised.
Tänu asjalikele ja lahketele seltsi perenaistele ei toimunud
ühtegi üritust ilma samovariteeta ja maitsvate pirukateta.
Kutsume kõiki meie väikesele peole.
Varnja raamatukogu

Etendus „Musketööride seiklused Varnjas”.

FOTO: Leonid Sosnovski
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Liivi muuseum kutsub laste ja noorte
muuseumifestivalile „Avatud mänguväljad“

Assikvere Folklooripäevast
Folklooripäev on Assikvere
piirkonna traditsiooniline suveüritus. Seekord toimus see
18. korda ja teema oli „100
aastat elu Assikveres”. Sellega
tähistasime Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva ja saime SUURELE
VANKRIRATTALE märgi EV100.
Igati ajalooline tähtpäev meie
piirkonnale.
Lindi lõikasid läbi ratta tegijad. Assikvere Haridusselts andis
tegijatele välja oma 26 tegevusaasta esimesed tänukirjad ,
mille motoks oli elu on hulkade
ühtsus, rida A. Alliksaare luuletusest.
Seltsimajas jagasid mälestusi elust Assikvere piirkonnas
Andu Tõrva, Aino Vallimäe ja
Mare Nõmm. Videosalvestised
folklooripäevadest meenutasid
meie seltsi asutajaliikmeid 1992.
a, kellest enamus vaatab meie
tegemisi teispoolsusest.
Meelelahutust pakkusid noored muusikud Jõgeva rahvamuusikaansamblist Tuustar. Folkloorikava „Õma mua, õma kiil, õma

miil” koostas Ann Kilk põhiliselt
Ranna valla ajaloost lähtudes.
Ette valmistasid ja esitasid Assikvere külateateri noored ja vanad
näitlejad Ülle Meose juhendamisel. Folkloorikava valmimist
toetas Rahvakultuurikeskus.
Tuustari pillilugude saatel
tantsiti rahvalikke tantse ja õpiti
uusi mänge. Pidu tõi kokku hulgaliselt sõpru naaberküladest ja
kaugemaltki.
Assikvere Haridusselts on igal
aastal korraldanud ekskursiooni
Eestimaa erinevatesse paikadesse. Seekord otsustati sõita
naabrite juurde Lätti. Põhisihtkohaks olid Cesis ja Valmiera.
Külastasime ka Valmiera lähedal
paiknevat Beverinase labürindiparki, kus on sadu erinevaid
puuskulptuure. Lisaks labürindile on pargis palju erinevaid
mänge ja meelelahutusi lastele
ja täiskasvanutele.
HELGI VAGA,
Assikvere Haridusselts MTÜ
juhatuse liige

Sügis on käes ning toimekas
kooli- ja lasteaiahooaeg on juba
mõnusa hoo sisse saanud. Kiirete
askelduste ja toimetuste vahel
leiab aset üks tore ja mänguline üritus, millest kutsume osa
saama: sügisesel koolivaheajal,
13.–28.10.2018, on kõik pered
koos lastega oodatud laste ja
noorte muuseumidefestivalile
„Avatud mänguväljad”.
Festivali selleaastase teemaga
„100 tähtsat asja“ tutvustavad
muuseumid lastele ja noortele
oma kogude olulisemaid esemeid,
ideid ja väärtusi. Festivali raames
valmistavad 20 muuseumit üle
Eesti spetsiaalselt festivali jaoks
loodud mängulehed, mis aitavad
näitusi ja kogusid mängulises võtmes avastada. Sellel aastal võtab
festivalist osa ka Liivi muuseum,
meie muuseumimängu nimeks
saab “100 sammu koos Juhan
Liiviga” ning mänguline teekond
koos Jukuga on mõeldud lastele
vanuses 4–7 aastat. Seega ootame külla eelkõige lasteaialapsi
ja esimeste klasside koolijütse!
Tulla võib koos perega või klassi/
rühmaga, ja seda nii koolivahe-

tuleb ju enne talve tulekut üle
loendada. Seega, väiksed sõbrad,
ootame teid külla, koos Juhaniga
mängulist rännakut tegema! Mängujuhised on Liivi Muuseumis
saadaval alates 12. oktoobrist,
muuseum on avatud E-R kell 1016. Mäng on osavõtjatele tasuta,
muuseumipääsmete hinnad on
üleval kodulehel www.muusa.
ee (NB! meelitavaks meeldetuletuseks: 7-aastased ja alla selle
tasuta; Peipsiääre valla elanikele
samuti tasuta). Info tel. 5144851
või info@muusa.ee
BERIT PETOLAI,
Liivi Muuseumi giid-pedagoog
Konnaloendus Juhani õuel.
ajal kui ka festivalivälisel ajal,
sest mängujuhised jäävad meie
muuseumi ka hilisemaks kasutamiseks.
Mängulise teekonna käigus
saab piiluda vana aja koolitundi,
tutvuda mõne Juhani kirjutatud
luuletuse ja looga, vaadata, mida
põnevat leidub rehemajas, suitsusaunas ja aidas ning saada teada,
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kuidas lapsed vanasti karjas
käisid. On nuputamisülesandeid,
joonistamist, kuulamist, vaatamist, otsimist ja tähelepanemist.
Ning loomulikult saab Juhani
juures avastada ja uurida siinset
imelist loodust, millele sügis
erilist võlu ja värvi lisab! Kõik
tihased, konnad, tammetõrud,
murumunad ja muuseumihaldjad

Tase II

100 tähtsat asja
Liivi muuseum
2018

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Alatskivi Kunstide Kooli uus õppehooaeg

Septembris alustas Alatskivi
Kunstide Kool enda 28ndat õppehooaega. Avaaktus toimus 4.
septembril, kus tervitati nii uusi
tegijaid kui ka vanu tuttavaid.
Koolis on kolm osakonda: muusika, tantsu ja kunstiosakond.
Muusikaosakonnas õpivad sellel

õppeaastal õpilased kitarri, laulu,
klaveri, löökpilli, flöödi ja viiuli
erialal. Tantsuosakonna erialadest on õpilasi nii pop-tantsu kui
ka seltskonnatantsu erialal ning
kunstiosakonnas õpivad lapsed
maalikunsti eriala. Septembri seisuga käib Alatskivi Kunstide Koolis
79 õpilast, uusi õpilasi astus kooli
20. Kooli perekonda lisandus uuel
õppeaastal ka noorema astme solfedžoõpetaja Siim Kornel. Jõudu
ja hakkamist noorele õpetajale!
2018. aasta alguses võtsime osa

pilliprojekti Igal Lapsel Oma Pill
esimesest voorust. Projekti toel
saime koolile juurde ühe uue kabinetklaveri. Pill võttis koha sisse
kunstide kooli saalis ja tema eest
hakkavad hoolitsema peaasjalikult
meie klaveriõpilased.
15. septembril lõi kunstide kool
kaasa Sibulatee Puhvetite päeva
kahes erinevas puhvetis: Koostöö
ja kunsti puhvetis viis kunstiõpetaja Irina läbi ühte kolmest töötoast
ning vastutati puhveti helitehnilise lahenduse eest ja Kokora

Perenaiste Puhvetis andis Alatskivi
Kunstide Kooli bänd kolm edukat
kontserti.
Septembris jätkavad Alatskivi
Kunstide Koolis eelmisel aasta
loodud huviringid: bänd, animatsiooniklubi ja vokaalansambel.
Uue ringina lisandub helitehnika
ring. Ringid toimuvad tänu huvihariduse ja- tegevuse riigipoolsele
toetusele. Täpsemat infot ringide
toimumise kohta leiate kooli
kodulehelt.
Kunstiderohket uut hooaega!

Uus õppeaasta on Pala Koolis hoo sisse saanud
Folkloorikava etendus Assikveres 18.08.2018. Pildil vasakult osalised Meelis Soieva, Mikk Kirikal, Andres Menind,
FOTO Valdur Müürsepp
Aaron Menind.

Vara Põhikool rakendab oma
töös kiusamisvaba kooli
põhimõtteid
Kiusamisvaba ehk KiVa Kooli programmi on välja töötanud Turu Ülikooli teadlased.
2018/2019 aastal rakendavad
KiVa programmi 75 Eesti kooli.
Lisaks tegeletakse kiusuennetusega Soomes, Rootsis, Belgias,
Itaalias, Ungaris jt riikides.
KiVa programm annab konkreetsed juhised õpilastele, kooliperele ja lapsevanematele,
kuidas toimida kiusamisjuhtumi
korral. Õpilased on teadlikumad,
mis on kiusamine, kuidas käituda
pealtnägija rollis, kellelt küsida
abi. KiVa programmi eesmärgiks
on ennetada kiusamisjuhtumeid
ja pakkuda läbitöötatud ning
tõhusat süsteemi tekkivate probleemide lahendamiseks.
Vara Põhikool jätkab teist
aastat Kiusamisvaba Kooli programmiga. Kevadiste küsitlustulemuste põhjal on kiusamise
all kannatanud õpilaste arv
vähenenud. Meie koolis on

regulaarselt 1.–6. klassidele
Kiva tunnid. Tutvustatakse kiusamisjuhtumite lahendamise
mudeleid, teavitatakse lapsevanemaid. Õppeaasta lõpus
viiakse läbi küsitlused, et veelgi
tõhustada ennetustööd.
23.–24. augustil toimus Kiusamisvabade (KiVa) Koolide
suvekool Viljandimaal Sammuli
puhkekülas. Vara Koolist osalesid õpetajad Merli Katsan, Külli
Merivee ja Eve Leola. Suvekooli
programm oli tihe ja innustav,
osalesid ligikaudu 80 õpetajat
üle kogu Eesti. Koolitus hõlmas
mitmesuguseid loenguid ja praktilisi töötube. Esinejaid oli Eestist
ja Soomest. Koolitus nakatas
suure entusiasmiga alustada teist
KiVa aastat!
Jaksu kõigile, kes panustavad
koolielu turvalisemaks muutmisel!
Vara Põhikooli
KiVa meeskond

On kadunud päikese põletav
lõõm,
päevade helendav valgus.
On saabunud seni veel tundmata
rõõm,
koolitee oodatud algus.
E. Esop
1. septembril alustas Pala
Koolis oma haridusteed seitse
särasilmset koolilast – Sebastian Argel, Andra Hallik, Hanna
Kendra Kaasik, Henri Kask, Egert
Leppik, Jan Hendrik Luukas
ja Peep Mathias Päll, nende
esimeseks teejuhiks ja klassijuhataks õpetaja Malle Sildver.
Traditsiooniks saanud kombe
järgi istutasid uued koolijütsid
kooliaeda ka oma klassi puu.
Pala kooliperega liitusid ka
uued särasilmsed tegijad – Kadi

liikumisaktiivsuse suurendamine päeva jooksul.
Soovime uutele õpilastele,
õpetajatele ja kogu kooliperele
liikumist ja rõõmu täis kooliaastat!

Pala Kooli 1. klass ja lapsevanemad.
Kivilo (eesti keele ja kirjanduse
õpetaja), Angela Ader (inglise
keele ja informaatika õpetaja)
ning Kati Kirikal (sotsiaal- ja
noortenõustaja).
Pala Kool pälvis septembris
Liikuma Kutsuva Kooli tun-

FOTO Kati Kirikal

nustuse liikumissõbraliku koolikultuuri kujundamise eest.
Sellest õppeaastast toimuvadki
Pala Koolis aastaringselt pikad
õuevahetunnid ning paaris- ja
tavatundidega vahelduv päevakava, eesmärgiks kogu koolipere

Õhinapõhine Suvekool 2018
Tegemist on Ühingu prioriteetse suveprojektiga aastast 2005,
mis on aja jooksul oma nime
muutnud. Erinevad alaprojektid
on mõeldud erinevas vanusegruppides lastele. Projekt lähtub
meie Ühingu juhtlausest: Parim
lastekaitse on lastega tegelemine. Eriti viimasel ajal on oluline
rakendada moodsa nutitehnika
ületarbimise ja digieufooria ohtudele ning hälbivale käitumisele
reaalset vastujõudu lastele-noortele huvipakkuvate tegevustega.
2. juunil said Vara staadio-

nil mullijalgpalliga tutvust
teha kõik, kes vähegi soovisid.
Mullipallide vastu huvi oli
suur, kuid jalgpalli mängimine
mullipallis nõudis omajagu
füüsilist vastupidavust.
10–13-aastaste veeohutuse
õppepäev Saadjärve Jahtklubi Puhkekeskuses toimus
18. juulil. 8. augustil tegeles
OÜ Vesipapp 13+ vanuses
koolinoorte veeohutuse ja
veepealliikumisega Ahja jõel.
Seekordne jalgpallisuvi oli
palavate ilmade tõttu eriliselt

meeldejääv, tuli hoolt kanda
selle eest, et vastremonditud
jalgpalliväljak ära ei kõrbeks

ning jalgpalli mängiti suhteliselt vähe. Kuid Vara Vuti Cup
toimus sellegi poolest ning
noorteturniiril osales neli võistkonda. Koosa küla jalkapoiste
võistkond oli kohal, kuid Vara
võistkonda mitte, järelikult
Koosa sai seekord Varast võitu.
Kogu projekti eelarve oli 2138.
eurot, millest KOPi toetus
1818 eurot. Ülevaadet projektist saab Ühingu kodulehelt
http://varalaps.ee/ ning FB-st.
VAIKE TOROKVEI
juhatuse liige
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Vara Vuti Cup 2018 võitis võistkond
Tuleviku lootus
Taasiseseisvumispäevaeelsel
nädalavahetusel 17.-18. augustil toimus Vara staadionil
Vara Vuti Cup jalgpallis. Reedel
võtsid omavahel mõõtu kuni
16-aastased noored. Võistlusel osales neli võistkonda, kes
olid kohale tulnud Kallastelt,
Koosalt, Varalt ja Tartust. Võistluse võitis FC Marliivo, II koha
saavutas Kallaste juuniorid ja
III koha karika võitis FC Demoona, 4. koht sel korral Koosa
juunioritele.
Laupäevasel põhivõistlusel
osales kaheksa meeskonda.
Võistluse võitis Tuleviku lootus, kes eelmisel päeval võistles
nime all Marliivo, seega oli
sel aastal nendele noortele
(Johannes Petmanson, Alan
Singh, Maksim Shkitskiy, Danik
Vesnuhhov, Mirko Mitt, Tauno
Saareleht, Kaimar Saareleht,
Ralf Raudik, Erik Kalmus)
turniir eriti edukas. Kahe päevaga kaks kirkamat karikat. II
koha saavutas Vara vald ning
III koha SK 10 meeskond. Parimaks väravavahiks tunnistati
Romet Sepp (SK 10), parimaks
ründajaks Tarvo Padar (Vara

TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
27.09.2018 kell 11.00
20.10.2018 kell 11.00
17.11.2018 kell 11.00

Peipsiääre valla koolide
minispordipäev 2018
Kallaste staadionil
Peipsiääre valla meistrivõistlused
kabes/males
Vara kogokonnakeskuses
III Lembit Holsti mälestusturniir
välkmales
Alatskivi koolis

Lisainfo: www.peipsiääresport.voog.com
III Lembit Holsti mälestusturniir välkmales

Vara Cup 2018.
Vald) ning parimaks kaitsjaks
Mirko Mitt (Tuleviku lootus).
Meditsiiniabi jagas kohapeal
Vara velsker Oleg Konovalov, mõnusa kõhutäie eest

FOTO Mariita Padar

hoolitses Elle Koort. Korraldajad tänavad kõiki võistlejaid meeleoluka päeva eest!
Täpsema ülevaate võistlustest
leiab lehelt http://varalaps.ee

ja facebookis Vara kooli sõprade seltsi alt.
PRIIT ALLIKIVI,
Peipsiääre valla sporditöö
spetsialist

IX Alatskivi Tänavakossul oli
rekordarv meeskondi
Traditsioonilisele kooli algust
ja tänavakorvpalli hooaja lõppu
tähistavale Alatskivi Tänavakoss
korvpallivõistlusele registreerus
kergelt pilvisel pühapäeva hommikul uue osalejate rekordiga
10 meeskonda. Spordiklubi Juku
eestvedamisel toimunud võistlustel loositi osalevad meeskonnad kohapeal kahte alagruppi,
pärast kohtusid võistkonnad
omavahel kohamängudes vastavalt alagrupimängude tulemustele. Medalimängudele
jõudmiseks vajasid meeskonnad
alagrupis kahe parema sekka
jõudmist. A-alagrupis suutsid
seda läbi võitluslike ja pingeliste mängude teha meeskonnad
Põrguvärk ja Uhti Ice ning Balagrupis meeskonnad Isad ja
Quale Sport. Mõlemad poolfinaalid olid võrdsed ning napid
ühepunktilised võidud suutsid
võidu välja mängida ning finaali
jõuda Põrguvärk ning Uhti Ice ja
pronksmedalite pärast hakkasid
heitlema Isad ja Quale Sport ehk
alagrupi kaaslased kohtusid medalimängudel omavahel uuesti.
Sarnaselt poolfinaalidele kulges
ka pronksikohtumine väga tasavägiselt ning napi võidu 8:7
ja kolmanda koha suutis välja

mängida meeskond Quale Sport
(Oliver Müürsepp, Enn Kuusik,
Elari Asi, Taavi Laursoo).
Finaalmängu kulges vastupidiselt ootustele üllatavalt ühepoolselt, kus siis noorem meeskond
Põrguvärk suutis juba mängu
algusminutitest soliidse vahega
juhtima asuda ning eduseisu
mängu jooksul käest ei lastud,
pigem suurendati eduseisu ning
mängu lõpptulemusega 19:8 võitis meeskond Põrguvärk (Markus
Jörgen Paapsi, Joosep Lamp,
Henri Sten Vainola, Raiko Kalev)
Alatskivi Tänavakossu 2018
võistluselt esikoha ning kuldmedalid. Hõbemedalid teenisid
välja ning riputati autasustamisel
kaela meeskonnale Uhti Ice (Olari Oidjärv, Veiko Korela, Kristjan
Kuldmäe, Martti Uibo).
Parimatele meeskondade panid auhinnad välja Coop Tartu
ning Peipsiääre vallavalitsus.
Tänud kõigile osalejatele ning
kohtume kõigi varem osalenute
ja uute mängijatega juba järgmisel aastal, kui augustikuu lõpus
toimub juubelihõnguline 10.
Alatskivi Tänavakoss.
PRIIT ALLIKIVI,
Peipsiääre valla sporditööspetsialist

KORVPALLITREENINGUD KOOSAL
Ootame kõiki korvpallihuvilisi poisse ja tüdrukuid
vanuses 7-18 korvpallitrenni.
Treeningud toimuvad neljapäeviti alates kella 16.oo
Koosa Mängude majas.
Juhendab Kristjan Kallavus.
Alatskivi tänavakossu esikolmik.

Info: sport.vara@gmail.com või 5300 9392 Katrin
FOTO Kristjan Kallavus
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ

В ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ
Заседание волостного управления 17.08.2018
• Недоходному объединению «Peipsimaa Turism» передано в безвозмездное пользование принадлежащее волости конторское помещение, расположенное на втором этаже Центра обслуживания
Пейпсияэре по адресу ул. Метсакиви 2, посёлок Колкья, волость
Пейпсияэре. Срок действия договора – три года с момента подписания.
• Принято решение о выделении пособия целевому учреждению «Vara
Sport» (регистрационный номер 90007661) в сумме 5 000 евро для
закупки спортивного инвентаря в рамках субсидии, полученной
волостью Пейпсияэре из государственного бюджета.
• Принято решение о выделении пособия недоходному объединению
«Pala Spordiklubi» (регистрационный номер 80120712) в сумме 3
000 евро для закупки спортивного инвентаря в рамках субсидии,
полученной волостью Пейпсияэре из государственного бюджета.
• Выдано разрешение на проведение мероприятия под открытым
небом: чемпионата Северных стран по метанию топора с 24 по 25
августа 2018 г. в деревне Кооза, волость Пейпсияэре.
• Выдано разрешение на строительство причала на участке по адресу
ул. Тёэстузе 3а, город Калласте, волость Пейпсияэре.
• Из резервного фонда волостного бюджета 2018 года решено выделить пособие в размере 300 евро недоходному объединению «Koosa
Küla Arendusselts» для частичного покрытия расходов, связанных
с проведением чемпионата Северных стран по метанию топора
2018 года, прошедшего с 24 по 25 августа в деревне Кооза, волость
Пейпсияэре.
• Выдано разрешение на проведение публичного мероприятия: Рыбно-луковой ярмарки – 2018 в городе Калласте, волость Пейпсияэре.
Заседание волостного управления 28.08.2018
• Назначено единовременное пособие двум заявителям, одно заявление о социальном пособии решено не удовлетворять.
• Принято решение о покрытии части оплаты за проживание в учреждении социальной опеки.
• Удовлетворено 29 ходатайств о назначении субсидии, поданных в
ходе тура приёма ходатайств 2018 года в рамках Программы редкого
заселения.
• Решено не удовлетворять 8 ходатайств о субсидии, поданных в ходе
тура приёма ходатайств 2018 года в рамках Программе редкого
заселения.
• Одобрено ходатайство по проекту, поданному в рамках тура приёма
ходатайств 2017 года по Программе редкого поселения, а также отчёт
по договору о выплате субсидии № 6/2017 от 2 августа 2017 г.
• Выдано разрешение на проведение Варньяской луково-клюквенной
ярмарки в деревне Варнья, волость Пейпсияэре.
• Выданы следующие разрешения на строительство в волости Пейпсияэре: для строительства складского здания на участке Лийвавялья
в деревне Кадрина; для возведения жилого дома на участке Нука
в деревне Кодавере; для реконструкции жилого дома на участке
Кивило в деревне Пилпакюла; для строительства дачного дома на
участке Пикаломби в деревне Пылдмаа; для строительства солнечной электростанции «Метсаяэре» на участке Поринурме в деревне
Пылдмаа; для строительства солнечной электростанции «Сярье»
на участке Поринурме в деревне Пылдмаа.
• Выданы проектные условия для составления проекта сауны – жилого дома и проекта лодочного ангара на участке Саэталу в деревне
Веакюла, волость Пейпсияэре.
• Выдано согласие на установление личного права пользования в
пользу Telia Eesti AS в связи с необходимостью переноса и переподключения принадлежащей этому предприятию системы связи, на
которую распространяется обязательство по проявлению терпения.
• Согласовано расположение бурового колодца, строительство которого запланировано на участке по адресу ул. Лийвааугу 1, посёлок
Алатскиви, волость Пейпсияэре.
• Утверждена детальная планировка земельного участка Паркла,
расположенного в посёлке Алатскиви. Принято решение об опубликовании детальной планировки для всеобщего сведения.
• Изменены адреса кадастровых единиц с целью упорядочивания
базы данных и выполнения законодательных требований.
• Принято решение о внесении изменений в распоряжение волостного управления Алатскиви № 226 от 30 июня 2016 г. и в распоряжения
волостного управления Пейпсияэре № 226, 64, 69 и 70 от 30 июня
2016 г.
• Инициировано производство о приватизации земли, пригодной
для присоединения к земельному участку площадью 0,17 га, расположенному в деревне Сассуквере (волость Пейпсияэре) между
кадастровыми участками Кубья, Кооли и Вахимяэ и автомобильной
дорогой Сассуквере – Кадрина.
• Утверждены результаты публичных письменных торгов.
• Решено обнародовать проект плана развития волости Пейпсияэре
на 2018–2030 гг.
• Предложение, поступившее от недоходного объединения «Kodavere
Külaselts», направлено на рассмотрение в волостное собрание.
• Проведены государственные закупки с целью обеспечить город
Калласте жидким и твёрдым топливом на период отопительного
сезона 2018 года.
• Продлены полномочия Александра Паюла в качестве члена правления предприятия OÜ Kenadron.
Заседание волостного управления 10.09.2018
• Принято решение об инициировании производства по делу об
опеке.
• Выданы следующие разрешения на строительство в волости Пейпсияэре: для реновации сауны на участке по адресу ул. Оя 22 в городе
Калласте и перестройки её в гостевой дом, а также для реновации
системы отопления жилого дома по адресу ул. Вара 6 в деревне Вара.
• Волостная стратегия волости Пейпсияэре на 2019–2022 гг. направлена в волостное собрание для принятия решения об обнародовании
и опубликовании для всеобщего сведения.
• Согласовано расположение бурового колодца на участке Курепеса
в деревне Тяхемаа, волость Пейпсияэре.
ПЕЭТЕР КИУРУ,
Заместитель старейшины волости Пейпсияэре
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Последнее летнее заседание волостного совета состоялось 22 августа в
Калластеской школе. В повестку дня было включено 16 пунктов.
Волостной совет одобрил проведение государственной закупки для
реализации двух проектов: «Развитие трёх культур туристического
региона «Луковый путь»» и «Строительство велопешеходной дорожки
в Варамыйза».
Волостной совет установил цены на торговые места для уличной
продажи, цены за пользование калластеским судоремонтным слипом и
прилегающей к нему территорией, а также лодочного причала в Калласте.
Был заслушан доклад заместителя старейшины волости Пейпсияэре
Пеэтера Киуру о совместном плане управления отходами волостей Йыгева, Муствеэ и Пейпсияэре на период 2018–2023 гг. Принято решение об
утверждении данного плана.
Волостной совет ознакомился с проектом Правил благоустройства
в волости Пейпсияэре, после чего было предложено внести в его текст
многочисленные поправки. Голосование по утверждению вышеназванных правил включено в повестку дня следующего собрания волостного
совета. Напротив, два других документа были утверждены и введены в
действие: Правила содержания собак и кошек в волости Пейпсияэре, а
также Условия и порядок выдачи разрешения на вырубку и проведение
работ по уходу за отдельными деревьями, произрастающими в зоне
плотной застройки.
Закон об административной реформе предписывает обязанность в
течение одного года после вступления в силу решения об объединении
инициировать процедуру общей планировки и стратегической оценки
экологического воздействия с утверждением первоначального исходного задания. Не позднее чем через три года эти документы должны быть
одобрены и введены в действие. Исходя из законодательных требований,
волостной совет принял решение об инициировании общей планировки
волости Пейпсияэре и стратегической оценки экологического воздействия
с утверждением исходного задания планировки.
Прежние и нынешние жители округа Тедрекюла, относящегося к
деревням Пярсикиви и Кодавере, обратились в волостную управу и
волостной совет Пейпсияэре с просьбой восстановить историческое название деревни Тедрекюла. Члены волостного совета приняли решение об
инициировании производства по изменению составных частей поселения
с целью восстановить историческое название местности.
Специалист волостного управления по вопросам развития Мерике Ярв
ознакомила присутствующих с проектом Порядка составления программы развития и бюджетной стратегии. Документом регулируются процессы
инициирования, рассмотрения, изменения и обнародования волостной
программы развития и бюджетной стратегии. Решением волостного
совета данный порядок был одобрен и введён в силу.
Старейшина волости Александр Широков представил обзор о ходе
работ по реновации системы водоснабжения и канализации в городе
Калласте. В 2017 году, в рамках первого этапа проекта, были проложены
трубопроводы водоснабжения и канализации на улицах Октообри, Сыпрузе, 1 Мая, Рохелине, Раху, Оя, Айа и Стаадиони, а также на территории
резервного участка земли, принадлежащего государству. В ходе второго
этапа запланировано строительство водопроводных и канализационных
трасс на улицах Пихлака, Кирику, Тёэстузе, Стаадиони а также в районе
улиц Выйду и Айя, Выйду и Калда, Выйду и Туру (Центральная система
водоснабжения и канализации города Калласте. 2-я часть. Строительный

проект. Работа № 23-16, исполнитель – Eesti Veeprojekt OÜ).
Второй этап строительства начнётся в 2018 году, и с этой целью предприятие AS Emajõe Veevärk планирует направить в Центр инвестирования
в окружающую среду (SA KIK) ходатайство о получении субсидии. SA
KIK начал приём ходатайств с 17 сентября 2018 года. Волость Пейпсияэре
намерена принять участие в этом туре, запросив финансовую поддержку для проведения второго этапа реновации системы водоснабжения
и канализации города Калласте. Поскольку реализация первого этапа
проекта отрицательно повлияла на доходность AS Emajõe Veevärk, то в
этом году будет сложно выделить из бюджета предприятия средства для
осуществления инвестиций, запланированных в качестве второго этапа.
Была составлена более детальная калькуляция расходов на строительство водопроводных и канализационных трасс, предусмотренных в рамках
второго этапа данного проекта. Если согласно требованиям SA KIK, взять
за основу те цены и объёмы строительных работ, которые были указаны
в техническом проекте второго этапа, то общая стоимость реализации
второго этапа составит примерно 1,3 млн евро. В таком случае доля обязательного 20 %-го проектного самофинансирования составит 260 000 евро.
При этом нужно учесть, что расходы на восстановление дренажных труб
могут быть признаны не соответствующими условиям финансирования.
В бюджет второго этапа заложено восстановление трёх дренажных труб
по предполагаемой цене 15 000–20 000 евро за одну трубу.
В ходе обсуждения было принято решение об уменьшении объёмов
работ, поскольку размер самофинансирования, необходимого для проведения строительных работ второго этапа в полном объёме, был бы
слишком обременителен для бюджета волости.
Таким образом, в ходе 1-й части второго этапа развития системы водоснабжения и канализации города Калласте будут проложены трассы в
районе улицы Выйду: от участка ул. Выйду 1 до участка ул. Выйду 107 (до
улицы Лийва). Планируется, что общая стоимость строительных работ 1-й
части второго этапа составит 487 000 евро, а размер самофинансирования – 97 400 евро. Нельзя забывать о том, что существует риск признания
расходов на реконструкцию трёх дренажных труб не соответствующими
условиям финансирования. С учётом расходов на восстановление в
размере 15 000–20 000 евро за одну трубу, размер самофинансирования
может составить 160 000 евро.
Волостной совет принял решение о выделении 160 000 евро для покрытия доли самофинансирования в рамках проекта по осуществлению 1-й
части второго этапа развития системы водоснабжения и канализации
города Калласте. Одобрено решение о том, что предприятие AS Emajõe
Veevärk подготовит и направит в Центр инвестирования в окружающую
среду ходатайство о получении дотации для покрытия остальных расходов
1-й части второго этапа данного проекта.
Волостной совет утвердил Условия и порядок оказания услуг патроната
и последующего попечительства.
Волостной совет решил выставить на продажу путём письменных торгов 2/3 долевой собственности по адресу ул. Выйду 28 / ул. Ынне 2, город
Калласте, волость Пейпсияэре, Тартуский уезд и назначил начальную
цену в размере 3 000 евро.
Следующее заседание волостного совета состоится 28 сентября.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ,
Председатель волостного совета Пейпсияэре

Рыбно-луковая ярмарка 2018
Если рассказывать, как прошла в
этом году в Калласте традиционная
луковая ярмарка, то надо начинать
со слов, которыми на Фейсбуке подписаны фото и видео выступления
Тартуской танцевальной школы
«FRIENDS» – дождь не дождь, если
так жарко! Погода 25 августа нас
подвела, дождь пытался испортить
и мероприятие, и настроение, но….
ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Ярмарка была классная - большое количество торговых палаток,
много вкусной, горячей еды, разные сладости, рыба в разном виде
и, конечно, лук! Большинство
посетителей к ярмарке подготовилось, как надо – разноцветные
зонты, резиновые сапоги, куaртки и
дождевики раскрасили дождливый
день в праздничные тона. Особенно умиляли семьи, одетые в одинаковые накидки, как маленькие
островки, плавающие по ярмарке.
Удался и концерт, не смотря на
то, что именно после 12-ти дождь
лил почти без перерыва. И вот что
удивительно – не только молодёжным ансамблям из Тарту, Колькья
и Калласте было действительно
жарко от их энергичных, зажигательных танцев, но улыбались и
исполняющие прекрасные народные танцы дамы из Алатскиви и
Вара. Зрители тоже не сдавались

Танцевальный коллектив из Колькя.
и плотным кругом стояли вокруг
сцены, слушая наших певцов из семьи Керекеткиных и поддерживая
выступающих на скользком пилоне
девочек. А на мокром стадионе в
это время активно носились такие
же мокрые футболисты – дождь
дождём, а турнир был проведён!
Порадовали в этом году и рабочие комнаты, отзывы гостей
были очень позитивными и даже
восторженными! Вместе с дамами
из семьи Амелиных желающие
учились плести луковые косы, с
Алёной-сахарной сластёной варили
староверский сахар, с хозяйствен-

ной и весёлой Надеждой пекли
морковные пироги и сладкие булочки, с активными Зоей и Ольгой делали красивые подарочные
украшения.
Обязательно хочется рассказать
и о том, что на праздник приезжала
представитель Эстонского национального музея и в честь Юбилея
Республики от нашей большой
волости старейшина А. Широков
подарил музею луковую косу из 100
луковиц с подписями ста жителей
Пейпсияяре, которые эти луковицы
вырастили и подарили!
Ну, а вечером зрителей ожидали

FOTO: Viktoria Arro

выступление театральной группы,
потом прекрасный фейерверк и
радость для самых стойких - дискотека с dj Greg-ом под дождём
и в темноте!
Праздник удался! Благодарим
всех, кто посетил наш городок, кто
принимал участие в продажах-покупках, в концерте, в подготовке,
спонсоров – всех, всех, всех!!! А тем,
кто испугался дождика и остался
дома, повторяем – дождь не дождь,
когда так жарко!!!
И. БЕРЕЖНАЯ,
К. ДРОЗДОВА И В. АРРО
организаторы мероприятия

Библиотека Варнья приглашает на свой 90 летний юбилей
26 октября 2018 года в 11.00
Библиотека Варнья отмечает
свой 90 летний юбилей. За
долгие годы работы библиотеки
сменилось несколько библиотекарей и мест расположения,
написано и реализовано мно-

жество проектов, сценариев,
изготовлены костюмы и декорации к различным праздникам.
Помещение библиотеки маленькое, но рядом большой зал
Варньяского Семейного Обще-

ства, где проводятся различные
мероприятия; выставки, встречи и кружки.
Благодаря гостеприимным
и деятельным руководителям
семейного общества, не одна
встреча в клубе не проходит

без чашки чая из самовара
и наивкуснейших пирогов.
Приглашаем всех на наше маленькое торжество.
Библиотека Варнья
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„ ... ja nüüd võib sügis tulla“
Puhkused läbi ja lapsed kooli
saadetud.
Suvest rohkelt kauneid mälestusi.
Suured laadad peetud, popup restoranid ja puhvetid läbi
käidud.
Magasiaida Talusahver oli
ka see aasta avatud. Külas olid
Saaremaa Lapimoorid lapitekki-

Красная ниточка
Популярность Причудского края всё больше и больше набирает обороты; посещают туристы из других государств, приезжают жители из разных
уголков Эстонии, часто о нас пишут в газетах. Брендом ( одежда, чай из
самовара и т.д.) староверов этого края для большинства, как культурных
так и коммерческих организаций, стало визитной карточкой. Многое я
слышала о жизни, укладе, приметах и ритуалах староверов от своих родственников, от местных жителей, а также от большой аудитории читателей
библиотеки Варнья. Хочется попросить этих предпринимателей чаще
общаться с местным населением, узнавая много интересного и правдивого.
Уважительное и правдоподобное отношение к местному населению – для
них необъяснимая душевная радость. Ведь наших жителей, может вылечить даже красная шерстяная ниточка. С малых лет видела у многих
деревенских людей и сама не раз пользовалась, особенно весной, когда
копают грядки, на запястье рук красную шерстяную ниточку. Вечером
привяжешь, а утром рука и не болит. Многое изменилось за этот период.
Я как-то забыла про этот метод лечения, а тут смотрю – красная ниточка
на запястье. Обрадовалась в душе, что ничто не забывается у наших замечательных людей.
С любовью о своём замечательном крае и жителях
ТАТЬЯНА СОСНОВСКАЯ, Библиотекарь библиотеки Варнья

После копки наших грядок – лечит красная шерстяная ниточка
на запястье.
FOTO: Leonid Sosnovski

Еще раз об организованном вывозе отходов в
регионах Пала и Пейпсияэре
(Колькя, Казепяе, Варнья, Савка, Сипелга) в
волости Пейпсияэре
Начиная с 1 октября 2018 район организованного вывоза отходов — это весь район Пала и Пейпсияэре в волости Пейпсияэре,
где присоединение к организованному вывозу отходов является
обязательным. Обязательство не распространяется на владельцев
отходов, имеющих разрешения на отходы и комплексные разрешения. Если на объекте недвижимости не проживают, недвижимость
не используется или используется только периодически (в т.ч.
владельцы дач), владелец отходов может подать волостному управлению ходатайство об освобождении от вывоза отходов. Волостное
управление может освободить владельца отходами недвижимости,
используемой в летний период, с 1 октября до 30 апреля.
Поставщик услуг: Eesti Keskkonnateenused AS
Отходы: смешанные бытовые отходы
Период вывоза отходов: 01.10.2018–30.09.2021
Внимание! На домашней странице волости находяться все
бланкеты об изменении графика вывоза, освобождении от вывоза,
утверждения и использовании общего контейнера.

de näitus/müügiga ja kohapeal
pandi kokku heategevuslik lapitekk. Puhveti külastajad said
osta annetusena lapikesi, millest
tekk õmmeldi. Lapitekk koos annetustega sai Peipsiääre Vallavalitsuse poolt valitud Suursildade
pere, neil on neli vahvat last ja
osalevad aktiivselt kohalikus
kultuurielus.

Täname ürituse sündimise
kaasaaitamisel Jaanika Tiitsonit
ja Saaremaa Lapimoore, kes panustasid oma töö ja materjaliga
teki valmistamisele, Peipsiääre
Vallavalitsust toetuse eest, ning
kõiki Sibulatee puhvetite päeva külastajaid ja meie tublisid
abilisi.
Magasiaidal on nüüd ka oma

kodu internetiavarustes, meie
e-pood on kõigile avatud. Külastage meid aadressil magasiait.ee.
Magasiait soovib kaunist sügist!
Oleme avatud
E-R 9.00-16.00 ja
L, P 10.00-16.00.
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5. oktoobril kell 19.00 Pala kultuurimajas
EV100 mängufilm „VÕTA VÕI JÄTA“

Pilet 5 €; sooduspilet 3,50 € pensionäridele ja õpilastele

10. oktoobril Alatskivi lossis

kell 14.00 ja 19.00 EV100 mängufilm „PÕRGU JAAN“
Pilet 5 €; sooduspilet 3,50 € pensionäridele ja õpilastele

kell 10.00 ja 16.30 perefilm "MINU SÕBER KAELKIRJAK"
Pilet 4 €; suurperedele soodustus

10. oktoobril kell 19.00 Vara kogukonnakeskuses
komöödiafilm “SÜNNA!” (Venemaa)
Pilet 4 €, sooduspilet 3 €

12. oktoobril kell 19.00 Koosa rahvamajas
EV100 mängufilm „PÕRGU JAAN“

Pilet 5 €; sooduspilet 3,50 € pensionäridele ja õpilastele

31. oktoobril kell 14.00 ja 19.00 Alatskivi lossis
EV100 mängufilm „VÕTA VÕI JÄTA“

Pilet 5 €; sooduspilet 3,50 € pensionäridele ja õpilastele

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

PeipsiääreTeataja
PeipsiääreTeataja

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

glasaken.ee

Korstnapühkija Marko Mesi
puhastab Teie kodu korstnad
ja küttekolded.
Vajadusel küttekollete
remont ja puhastusluukide
vahetamine.

Tel 5805 0201

E-post: info@korstnapuhkimine.ee

EELK ALATSKIVI KOGUDUSE TEATED

• Jumalateenistused Alatskivi kirikus toimuvad pühapäeviti
kell 12.30. Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus
koos armulauaga.
• 6. oktoobril 2018. a. algusega kell 10.00 toimuvad Alatskivi
kiriku sügistalgud. Lõikame ja põletame kiriku ümbruses võsa ning
koristame kirikut.
Kõik olete oodatud appi. Hoiame, kaitseme, hooldame meie
erilist kultuurimälestist. Palume võtta kaasa saag või võsatrimmer.
Tänu ette!
Annetusi ja liikmeannetusi on võimalik teha ka EELK Alatskivi
koguduse a/a EE371010102021391000

Font- Vladimir Script

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

OÜ KALLASTE KALUR
pakub hooajalist tööd

KALATÖÖTLEJATELE.

LISAINFO:
Tel (+372) 5699 9131
E-post:
margus@rannapuura.ee

EELK KODAVERE KOGUDUSE TEATED

• Jumalateenistused Kodavere Mihkli kirikus pühapäeviti kell 10.30.
Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus koos
armulauaga.
Annetusi ja liikmeannetusi ja on võimalik teha ka EELK Kodavere
Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

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

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

Font- Vladimir Script
Kõige odavam lahkunu ööpäevaringne transport kodust külmkambrisse,

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
AUGUST / SEPTEMBER 2018
SERGEI PAVLOVSKI
AIVAR ILVES
LIVIA TEDER
LINDA POOLAKESE
HILDEGARD PRANGEL

05.07.1966 – 25.08.2018
10.06.1957 – 27.08.2018
18.11.1941 – 29.08.2018
04.01.1936 – 02.09.2018
29.10.1923 – 11.09.2018

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

Soovime pakkuda kodu kuni 6 kuu vanusele hundikoeralaadsele
KUTSIKALE. Helista telefonil (+372) 5466 7922.

