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EV100 Vara Kogukonnakeskuses
21. veebruaril tähistasime Varal Vabariigi aastapäeva piduliku
kontsert-aktusega.
Aktuse avas Eesti Meestelaulu
Seltsi Tartu meeskoor hümniga,
millele järgnes Peipsiääre vallavanema, Aleksandr Širokovi
kõne. Jätkasime kontserdiga,
kus meeskoori madalad hääled
panid aula korralikult kõmisema.
Vahepausil nautisime suupisteid, mille valmistas Cäthli Sirk
ning suurejoonelist torti, mille
autoriks oli Eha Laksaar. Meie

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tordi lahtilõikamine AlatsFOTO Viktoria Arro
kivi lossis.

EV100 Palal
Palal tähistati Eesti riigi sünnipäeva kontserdiga, kus esinesid Pala kultuurimaja, kooli
ja lasteaia, Ranna rahvamaja ja
Assikvere Külateatri taidlejad.
Kodumaast ja kodumaale laulsid ja tantsisid lasteaialapsed,
ansamblid Miraaž ja Eluhelmed,
tantsurühmad Keerutajad, Tuuritajad, Lahe. Meeleoluka luulekava esitasid 5. klassi õpilased.
Vahetekstidena kõlasid üleskirjutused meie oma kandi inimeste
meenutustest ammustest aegadest, kuidas tookord siinmail
vabariigi aastapäeva peeti. Need
lood on tõeline raudvara, sest
kahjuks pole mitmeid jutuvest-

jaid enam meiega.
Meil on pikki aastaid olnud
traditsiooniks ka suur saalitäis
rahvast koos laulma panna ja
nii ka seekord. „Mu isamaa
armas...“ kõlas südamlikult ja
uhkelt.
Peole panid punkti Assikvere
Külateatri etendused E. Vilde
„Kosilased“ ning J. Tuuliku „Kui
otsast alata“.
Oli armas, kodune, külmale
ilmale vaatamata rahvarohke ja
ilus olemine.
MARGIT SOIEVA,
Pala kultuurijuht

kontserdi II poole täitis Vanemuise Tantsu- ja Balletikool, kelle
fantastilised numbrid ei jätnud
kedagi külmaks.
KAISA TELVE,
Vara piirkonna
kultuuritöötaja (SA Vara
Sport)

EV100 kontsert-aktuse Varal avas EMLS Tartu meesFOTO Kaisa Telve
koor.

Koolinoorte ball Vara Põhikoolis
Neljapäeva, 22. veebruari õhtupoolikul kogunesid Peipsiääre
valla noored Vara Põhikooli, et
tähistada ühiselt Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva uhke koolinoorte
balliga. Ürituse peakorraldaja
oli Vara Põhikooli õpilasesindus,
kuid korraldamisele aitasid kaasa
ka teised Peipsiääre valla noored,
huvikeskused ja koolid.
Õhtut juhtisid Vara Põhikooli
õpilased Mette-Marit ja Rait. Ball
algas kiirtantsukursusega, kus
võistlustantsija Johannes Petmanson õpetas kõikidele kohalolijatele valsisammud selgeks. Sellele
järgnevalt pandi uued oskused
koos paarilisega proovile. Tantsud
tantsitud, oli aeg lavale kutsuda
õhtu peaesineja, bänd Red Ivory.
Bändi saatel sai kas jalga keerutada või niisama muusikat nautida.
Vahepausideks olid Mette-Maritil
ette valmistatud seltskonnamängud, kus sai palju nalja ja teiste

noortega lähemalt tuttavaks. Kes
mängudest osa ei soovinud võtta,
said end turgutada söögi ja joogiga
baaris või lasta ennast jäädvustada
fotograaf Sven Reinomägil. Kui
noored olid end bändi saatel hingetuks tantsinud ning nad sooja aplausiga lava taha saatnud, oli uute
seltskonnamängude ajal õpilastel
aega end koguda, sest mängudele
järgnes disko. Plaate keerutas
Pala kooli direktor, Grete-Stina
Haaristo. Noortega diskotama tulid
isegi Red Ivory bändiliikmed. Enne
peo lõppu võtsid kõik endale ühe
helendava pulga ning koos kirjutati
tantsupõrandale suurelt „EV 100“.
See oli ka peo ametlik lõpp.
Balli kommenteerib Vara Põhikooli vilistlane Kristi: „Kuna
saabusin peole natukene hiljem,
ei oska algust kommenteerida, aga
aeg, mil kohal olin, oli super. Bänd
hoidis rahva elus ning koostöö
publikuga oli hea.“. Oma arvamuse

Peipsiääre valla EV 100 koolinoorte ball ühendas eri piirFOTO Kaisa Telve
kondade noored.
peost avaldab ka bändi Red Ivory
basskitarrist Artur: „Bändi jaoks
oli üritus väga lahe elamus. Ball
oli hästi korraldatud ja rahvas
elas kontserdi ajal ägedasti kaasa.
Korraldajad olid bändi küsimuste
või probleemide jaoks alati ole-

mas ning terve õhtu oli mõnus
õhkkond.“.
Noored jäid balliga väga rahule
ja soovivad, et selliseid üritusi
tuleks veel!
METTE-MARIT POLTAN,
Vara Pk ÕE esimees

Peipsiääre vallavolikogu esimehe ja vallavanema tänukirja saajad
Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud vastuvõtul 23.02.2018

Haridusvaldkond

Kai Knude – lastevanemate lakkamatu rahulolu eest õpetaja
igapäevatöös ning tervistedendavate ja heategevuslike sündmuste
korraldamise ja läbiviimise eest Alatskivi Lasteaias
Imbi Lepasepp – lastevanemate lakkamatu rahulolu eest õpetaja
igapäevatöös ning tervistedendavate ja heategevuslike sündmuste
korraldamise ja läbiviimise eest Alatskivi Lasteaias
Katrin Kadaste – pikaajalise ja tubli pedagoogilise töö eest Vara
Lasteaias
Esta Miller – pikaajalise südamega tehtud töö eest Vara Lasteaias
Maie Müürsepp – kauaaegse südamega tehtud töö eest Pala Lasteaia õpetajana
Malle Sildver – kauaagse hingega tehtud töö eest Anna Haava nim
Pala Kooli ja Pala Lasteaia õpetajana
Virge Otsa – kauaagse pühendunud töö eest Anna Haava nim Pala
Kooli õpetaja ja õpilaskodu juhatajana
Anu Aidnik – kauaaegse pedagoogilise töö eest Peipsiääre valla
hariduselu edendamisel
Aili Kivisaar – kõrge professionaalsuse ja pädevuse, sihikindluse ja
usina loomingulise töö eest
Natalja Potašenkova – professionaalse meisterlikkuse, pedagoogilise ande ja lahkuse eest Kallaste Kooli laste õpetamisel
Veera Suits – kauaaegse töö ja pühendunud panuse eest Kallaste
haridusellu
Külli Merivee – Vara Põhikooli eeskujulikule ja hoolivale õpetajale
Kait Eiland – liiviliku luulevaimu hoidmise, etluskunsti edendamise ja pühendunud õpetajatöö eest Juhan Liivi nim Alatskivi
Keskkoolis
Svetlana Podgornaja – pikaajalise eduka töö eest muusikahariduse andmisel Alatskivi Kunstide Koolis
Alevtina Botšarova – pühendunud ja kohusetundliku töö eest
Alatskivi Kunstide Koolis
Urve Persidski – Vara koolimaja silmatorkavalt puhta ja korras

hoidmise eest
Erika Kurvits – Vara koolimaja silmatorkavalt puhta ja korras
hoidmise eest

Kultuurivaldkond

Ann Kilk – Kodavere murraku säilitamise ja järeltulevatele põlvedele tutvustamise eest
Andrus Kilk – märkimisväärse panuse eest Kodavere piirkonna
kultuuripärandi ja kultuurisüdmuste pikaajalisel jäädvustamisel
Marina Avdejeva – vanausuliste kultuuri ja traditsioonide taaselustamise ja hoidmise ning Peipsiveere piirkonna kultuurielu edendamise eest
Larissa Filippova – Pühendunud loomingulise tegevuse eest Peipsiääre valla kultuurielu edendamisel
Ljubov Raimla – kultuurielu edendamise eest Peipsiääre vallas
Pille Martpõld – Vara memmede rahvatantsurühma »Kiljak» kauaaegne juhendaja ning tubli Vara Maanaiste Seltsi tegevuses osaleja
Koosa külateater – Koosa piirkonda rikastava ja tegusa kultuurilise tegevuse eest

Sport ja rahvatervis

Nikolai Djukov – kauaaegse sporditöö edendamise eest Peipsiääre
vallas
Aleksandra Sorgina – spordi edendamise eest Kallaste linnas
Riina Jaanuska – Vara piirkonnas kabe edendamise ja kabevõistlustel Vara eduka esindamise eest ning Vara Maanaiste Seltsi tegevuses osalemise ja sündmuste korraldamise eest
Sirle Ostrat – Indiaca 2017. aasta maailmameister naiste võistlusklassis
Anžeelika Tappo – Indiaca 2017. aasta maailmameister naiste
võistlusklassis
Helja Laumets – Indiaca 2017. aasta maailmameister naisseeniorite võistlusklassis
Maili Mägi – Indiaca 2017. aasta maailmameister naisseeniorite
võistlusklassis

Tarmo Eres – Indiaca 2017. aasta maailmameister naisseeniorite
võistlusklassi abitreenerina
Mirje Põld – pikaajalise panustamise eest valla rahva tervisesse
pilatese treenerina
Katrin Ostra – sõbraliku ja kohusetundlik töö eest Peipsiveere
Hooldusravikeskuse hooldusosakonna juhatajana
Ettevõtlus
Taavi Pirk – ettevõtluse edendamise eest Peipsiääre vallas
Tiit Nilson – isikliku ja OÜ Vara Saeveski panuse eest Vara kogukonna laste ja noorte füüsilist aktiivsust toetavatesse tegevustesse

Mittetulundusühingud

MTÜ Kokora Kandi Külaselts – kultuuriliste ja harivate sündmuste korraldamise ning vaba aja veetmise ja tervist edendavate
võimaluste loomise eest Kokora kandis
MTÜ Koosa Noorteklubi – 15 aastat järjepidevat ja tegusat tegutsemist Koosa piirkonnas kultuuri -ja noorsootöö valdkonnas

Vabatahtlikud

Raissa Poljakova – külaelu edendamise eest Peipsiääre vallas
Olga Solovjova – külaelu edendamise eest Peipsiääre vallas
Kaupo Kruusaauk – märkimisväärse panuse eest spordisündmuste algatamisel ja korraldmisel ning Kokora kandi külaelu eestvedamisel
Vladimir Kosik – vabatahtliku ja aktiivse osalemise eest Kallaste
elanike vaba aja sisustamisel
Elle Padar – tubli Vara Maanaiste Seltsi tegevuses osaleja ning
sündmuste korraldaja
Ain Tilgar – alati abivalmis Vara Maanaiste Seltsi tegevusele mõtte
ja teoga kaasaaitaja
Artur Pärna – vabaühenduste tegevusse oma tööga panustamise
eest
Pille Kõivik – vabatahtliku töö eest sotsiaalvaldkonnas
Liina Remmelg – igapäevaselt vabatahtliku töö eest eaka kogukonnaliikme toetamisel

eipsiääreTeataja
Peipsiääre Teataja
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VALLAVOLIKOGUS

VALLAVALITSUSES
Vallavalitsuse istung 21.02.2018
• Pikendati kahel korral sotsiaaleluruumide üürilepinguid.
• Määrati sotsiaalteenus.
• Otsustati viiel korral anda sotsiaaltoetust.
• Moodustati sotsiaaltööspetsialistide tööorgan, mis aitab
sotsiaalosakonna juhatajal ette valmistada vallavalitsusele suunatavaid
küsimusi.
• Väljastati neli korraldust projekteerimistingimuste väljastamise kohta.
• Anti välja korraldus „Pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuste
tagasilükkamine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
riigihankes (viitenumber 194634) „Bussi ostmine kasutusrendiga“.
• Väljastati ehitusluba.
• Anti välja kasutusluba.
• Määrati ehitise teenindamiseks vajalik maa ja anti arvamus
hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta.
• Anti välja kaks korraldust munitsipaalomandisse taotlevale
maaüksusele teenindusmaa, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramise
kohta.
• Kolmel korral määrati katastriüksuse jagamisel tekkivatele
katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarve.
• Nõustuti kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamisega, kohaaadressi ja sihtotstarbe määramisega.
• Nõustuti vaba metsamaa erastamisega Sipelga külas.
• Otsustati muuta Tartumaal Peipsiääre vallas asuvate riigimaade ja
Alatskivi metskonna katastriüksuste senist lähiaadressi ning määrata
uued lähiaadressid.
• Otsustati mitte nõustuda maa riigi omandisse jätmisega järgmiste
maaüksuste osas. kuna Peipsiääre vald soovib alljärgnevad maaüksused
taotleda munitsipaalomandisse kohaliku elu korraldamise eesmärgil :
1.1. Peipsiääre vallas Kasepää alevikus asuv hoonestamata maaala ligikaudse pindalaga 42,62 ha (piiriettepaneku numbriga
AT1103030025);
1.2. Peipsiääre vallas Nina külas asuva hoonestamata maa-ala ligikaudse
pindalaga 2,9 ha (piiriettepaneku numbriga AT1707140003).
• Nõustuti maaüksuste riigi omandisse jätmisega.
• Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korralduse nr 68
punkti 3.1 nimetust.
• Kinnitati Peipsiääre valla Kallaste linna veopiirkonnas asuva
olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt
mitteliitunuks.
• Otsustati anda tegevustoetust.
• Anti välja korraldus käsunduslepingu sõlmimise kohta (aadessiandmete
süsteemi korrastamise teenus).
• Anti luba avaliku ürituse korraldamiseks Kallaste linnas.
• Otsustati anda kahel korral üürile munitsipaaleluruum.
Vallavalitsuse istung 14.03.2018
• Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus ja Peatskivi
külas Alatskivi matkaraja kasutusele võtmiseks.
• Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas Kodavere külas Terali kinnistul
paikneva abihoone ja varjualuse kasutusele võtmiseks.
• Muudeti Tartumaal Peipsiääre vallas Särgla külas asuva Vara metskond
164 katastriüksuse senist koha-aadressi ning määratati uus kohaaadress.
• Määratati Peipsiääre vallas asuvatele riigi omandisse jäetavatele
maaüksustele koha-aadressid.
• Määratati Peipsiääre vallas Vea külas asuva katastriüksuse
sihtotstarbega 100 % maatulundusmaa, jagamise käigus tekkivate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
1.1. Peipsiääre vald Vea küla Veametsa; sihtotstarve: 100 %
maatulundusmaa;
1.2. Peipsiääre vald Vea küla Kerni; sihtotstarve: 100 % maatulundusmaa.
• Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas Haapsipea külas
Lohutaga kinnistule elamu projekti koostamiseks, Punnikvere külas
Sepa-Mihkli kinnistule elamu projekti koostamiseks, Välgi külas SepaKaarli kinnistule elamu projekti koostamiseks.
• Väljastati ehitusluba Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus Kooli tn 1
kinnistul Kunstide kooli rekonstrueerimiseks.
• Väljastati ehitusluba Peipsiääre vallas Rootsikülas Tiigi kinnistul
abihoone püstitamiseks.
• Otsustati võtta arvele peremehetute ehitistena alljärgnevad ehitised
ja rajatised:
1.1. Kõrvalhoone Undi külas (piirneb Mägra 86101:006:0609
katastriüksusega)
1.2. Elamu ja kõrvalhoone Vanaussaia külas (piirneb Roosi
86101:001:0155 katastriüksusega)
1.3. Elamu ja kõrvalhoone Nina külas Karja tänaval (Karja tn 8
12601:006:0002 juures)
1.4. Kõrvalhoone Nina külas Kooli tänaval (Kooli tn 18 12601:006:0072
juures)
1.5. Kõrvalhooned Nina külas Pikal tänaval (Pikk tn 33 12601:006:0182
juures).
• Vaadati läbi Kallaste Lasteaed-Põhikool taotlused.
• Otsustati sõlmida vara tasuta avaliku kasutamise leping MTÜ-ga
Kaldapiäskesed Ranna Rahvamaja kasutamise kohta.
• Vaadati läbi FIE Aleksei Orlov avaldus.
• Kehtestati valla eelarvest tasutavate mobiiltelefonide kasutamise
piirmäärad.
PEETER KIURU, Peipsiääre abivallavanem
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Peipsiääre valla volikogu istung toimus 7. märtsil Koosa Noorteklubi ruumides.
Päevakorra esimene punkt hõlmas endas MTÜ Peipsimaa Turism
tegevuste tutvustust mittetulundusühingu juhataja Kadi Ploomi poolt.
Anti ülevaade mittetulundusühingu tegevustest ning edasistest plaanidest. Volikogu liikmed tunnustasid senist tegevust ning väljendasid
toetust Peipsimaa Turismi edasistele tegevustele.
Istungi olulisimaks päevakorrapunktiks oli Peipsiääre valla 2018.
aasta eelarve 1. lugemine. Ettekande tegid finantsjuht Mirje Põld
ning eelarvekomisjoni esimees Andu Tõrva. Eelarve mahuks on ca
7,88 milj eurot. Esimese lugemise ajaks oli eelarve tasakaalus, kuid
lepiti kokku, et kõigil komisjonidel ja volikogu liikmetel on võimalus nädala jooksul täiendusettepanekute esitamiseks. Eelarve teine
lugemine toimub järgmisel volikogu istungil.
Maakorraldaja Tõnu Ilves tegi ettekande kolme päevakorrapunkti
osas. Neist esimeses nõustus volikogu kinnisasja omandamiseks loa
andmisega Tammistu külas asuvale Lüüsa mahetalule. Ülejäänud
kahe maakorraldaja poolt ettekantud päevakorrapunktiga delegeeriti
Peipsiääre vallavalitsusele katastriüksuste sihtotstarvete määramine
ja ruumiandmete seadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse
pädevusse antud küsimuste lahendamine ja otsustamine.
Kinnitati Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme
teenistuslähetusse saatmise ning vallavanema ja palgalise vallavalitsuse liikme puhkuse vormistamise kord.

Lahepera järve ökoloogilise seisundi
parandamine
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Väljaandja: Peipsiääre vallavalitsus Tartu mnt 1,
60201 Alatskivi Peipsiääre vald, Tartumaa Tel 730 2370
Trükk ja kujundus: AS Seitung Aia tn 1, 48306 Jõgeva
Jõgevamaa Tel 776 2301

Keskkonnaamet teatab Lahepera järve ökoloogilise seisundi
parandamise insenertehnilise kava keskkonnamõju hindamise
aruande avalikustamisest.
Tegevuskava alusel taotleb arendaja MTÜ Lahepera Järv vee
erikasutusluba Lahepera järve tervendamiseks tähtajaga 10 aastaks.
Järve taastamiseks on vaja järvest eraldada oluline kogus muda,
kavandatud on kuni 500 000 tuh m3 muda eemaldamine 10 aasta
jooksul. Sellest esimeses etapis 100 000 m3 kahe aasta jooksul.
Lahepera järv paikneb tervikuna Lahepera hoiualal, mis on ka
Natura loodusala ja linnuala. Oluline keskkonnamõju võib tuleneda
eelkõige Lahepera järvest eemaldatava sette suurest mahust ning
sellega kaasnevast keskkonnamõjust järve ökosüsteemile ning
piirnevatele elupaikadele ja liikidele.
Arendaja on Mittetulundusühing Lahepera Järv (registrikood:
80366703) (aadress Trässo, Kesklahe küla, Alatskivi vald, Tartu
maakond, 60204, kontaktisik Erki Vister, e-post erki.vister@gmail.
com). Otsustaja on Keskkonnaamet (kontaktisik Ivo Ojamäe; Aleksandri 14, Tartu, 51004, e-post info@keskkonnaamet.ee, telefon
730 2252). Keskkonnamõju hindaja on aktsiaselts MAVES (Marja
tn 4d, Tallinn, 10617; juhtekspert: Madis Metsur, e-post: madis@
maves.ee, 508 3765).
KMH aruandega on võimalik eelnevalt tutvuda tööaegadel
Keskkonnaameti Tartu kontoris ruumis 302. Lisaks on KMH aruanne elektrooniliselt Keskkonnaameti veebilehel: http://www.
keskkonnaamet.ee. KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada KMH aruande kohta ettepanekuid,
vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kirjalikult kuni 27.04.2018
tööaegadel otsustaja eelpool toodud kontaktidel. KMH aruande
avalik arutelu toimub 03.05.2018 kell 14.00 Alatskivi vallamajas
aadressil Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartumaa.
KESKKONNAAMET LÕUNA REGIOON

Teade detailplaneeringu algatamisest
Peipsiääre vallavolikogu 07. märts 2018.a. otsusega nr 21
on algatatud Kolkja alevikus Koti (kat.tunnus 58701:001:0330)
katastriüksuse detailplaneering.
Detailplaneering hõlmab Koti katastriüksust ning lähiala.
Planeeritava ala suurus on 19,56 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks
on sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja transpordimaaks.
Kinnistule on planeeritud ca 34 elamumaa krunti, juurdepääsuteed
ning tehnovõrgud. Lisaks soovitakse vähendada rajatava puurkaevu
sanitaarkaitseala 10 meetrile. Koostatava detailplaneeringu lahendus
ei mõjuta oluliselt keskkonnaseisundit, millest lähtuvalt puudub
vajadus keskkonnamõjude strateegilise aruande koostamiseks (KSH).
Detailplaneering ei muuda Peipsiääre Vallavolikogu 10.02.2009
määrusega nr 1 kehtestatud Peipsiääre valla üldplaneeringut.

Teade detailplaneeringu kehtestamisest
Peipsiääre vallavolikogu 07. märts 2018.a. otsusega nr 22
on kehtestatud Varnja alevikus Kesk tn 2 (Voronja) (kat.tunnus
58701:005:0220) katastriüksuse detailplaneering.
Detailplaneering hõlmab Kesk tn 2 katastriüksust, kogupindala
18959 m2. Planeeringu eesmärgiks oli Kesk tn 2 maaüksuse
üksikelamu maa kruntideks jagamine, kruntidel ehitusõigse seadmine
ning tehnovõrkude lahenduse planeerimine.
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Toimetusel on õigus kaastöid ja kirju nende selguse huvides
toimetada ja lühendada. Kõik toimetusele kasutada antud materjalid tagastatakse andja soovil.
JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE TEATAJA ILMUB APRILLIS 2018
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MTÜ KOOSA NOORTEKLUBI OTSIB

KULTUURI- JA NOORSOOTÖÖTAJAT
Asukoht: Koosa küla, Peipsiääre vald, Tartumaa
Töö tüüp: täistööaeg
Orienteeruv tööle asumise aeg: 2. aprill 2018 või niipea kui võimalik
CV ja motivatsioonikiri saata aadressile
koosa.noorteklubi@gmail.com, lisainfo 5886 8266

Volikogu otsustega eraldati tegevustoetust Vara Lastekaitse ühingule 20550 eurot välijõusaali väljaehitamiseks ning MTÜ Alatskivi
Looduskeskusele 29970 eurot looduskeskuse kuivatiosa renoveerimistööde ja ekspositsiooni loomise tarbeks.
Volikogu algatas Kolkja alevikus Koti kinnistu detailplaneeringu ja
kinnitas detailplaneeringu lähteülesande. Planeeringu ala on hetkel
looduslik rohumaa, kuid planeeringu eesmärgiks on maaüksuse
sihtotstarbe muutmine elamumaaks, juurdepääsuteede rajamine
ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja
heakorra põhimõtete määramine, hoonete olulisemate arhitektuurinõuete seadmine.
Volikogu otsustas kehtestada Varnja alevikus asuva Kesk tn 2
maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Kesk tn
2 maaüksuse üksikelamu maa kruntideks jagamine (5), kruntidel
ehitusõiguse seadmine ning tehnovõrkude lahenduse planeerimine.
Planeeringuga määratakse aladele elamumaa otstarbed. Planeeritava
ala pindala on ligikaudu 1,9 ha.
Viimase päevakorra punktiga otsustas volikogu Peipsiääre valla
kui Pala, Alatskivi, Peipsiääre valdade ja Kallaste linna üldõigusjärglase osalemise mittetulundusühingus Peipsi Kalanduspiirkonna
Arendajate Kogu.
JAAKO LINDMÄE,
Peipsiääre vallavolikogu esimees

Alatskivi raamatukogu annab teada
Alatskivi raamatukogu valiti Tartumaa piirkonna nutiakadeemia
koolitajaks.
Aitame teid, kui kasutate praegu pankade paroolikaarte.
Selle aasta lõpuks kaotavad need kehtivuse ja enne seda otsige
üles oma ID kaartide koodid või hankige uued. Nende abil saate
teha endale Smart-ID ja mugavalt panka siseneda ilma ID-kaarti
kasutamata. Viime läbi vastavaid koolitusi nii individuaalselt kui
gruppidele.
Koolitustele ja loengutele ootame kõiki huvilisi, kes tunnevad end
nutitelefoni või tahvelarvuti seltsis veel pisut ebakindlalt, kuid soovivad oma igapäevaseid toiminguid nende abil mugavamaks muuta.
Nutiakadeemia koolitustel saab tutvuda nutiseadmete kasutamise põhitõdedega. Saab teada, mis on rakendused ja andmeside,
kuidas otsida nutiseadme abil internetist infot, saata e-kirja või
jagada fotosid. Kõike seda õpetatakse tegema turvaliselt. Tähtsaks
osaks NutiAkadeemiast on ka isikutuvastusvahendite Mobiil-ID ja
Smart-ID kasutamise tutvustamine. Koolitused on tasuta!
Koolitusele ja nõustamisele saab varsti registreeruda nutiakadeemia kodulehe kaudu, aga kui pole veel arvutiga sinasõber, siis
helistage Alatskivi raamatukokku tel. 5193 2303 või pöörduge
nõustaja A. Toome poole individuaalselt.
Saagem nutikamaks!
ALATSKIVI RAAMATUKOGU

Sibulatee puhvetite päev tuleb taas!
Selgi aastal ootame piirkonda külastajaid, keda paeluvad kohalik toit, kohtumine kohelike inimestega ning toredad tegevused.
Puhvetite päev toimub meil 15. septembril.
Sündmuse korraldaja, MTÜ Sibulatee, kuulutab välja PUHVETITE KONKURSI!
Oma uksed saab sel päeval külalistele avada kuni 20 piirkonna
puhvetit, seega ole hoolikas oma läbiva teema, menüü ja lisategevuste läbi mõtlemisel. Pea silmas,
et Sibulatee piirkond on nüüdsest ka
endise Pala valla areaal.
Lisainfo ning konkursil osalemiseks täidetav vorm on leitavad
http://www.sibulatee.ee/spp2018/.
Osaleda soovivate puhvetite soove
ootame 15. aprillini.

Värviline elu aias
Peale pikka talve tervitame rõõmuga kevade saabumise esimesi
märke. Linnulaul, päikese soojendavad kiired, paisuvad pungad
puudel, naudime iga väikest hetke.
Magasiait tähistab kevade algust uue näitus- müügiga „Värviline elu
aias“, Virve Poomi fotod aiareisidelt. Tal on Astellaria reisibüroo, mis
on spetsialiseerunud aiandus- ja lillereiside korraldamisele Eestis ja
välismaal. Viieteist aasta jooksul on külastatud suurepäraseid aedu,
parke, näitusi ja festivale lisaks Eestile ja Euroopa riikidele ka USA-s
ning Kanadas. Näitusel on valik 2012-2017. a reisidel tehtud fotodest. Virve lemmik teemaks on istumiskohad, sest aed ei ole ainult
töö tegemiseks vaid ilu nautimiseks. Soovijad saavad tellida fotosid
erinevates suurustes, lisainformatsiooni saab koha pealt.
Veebruari kuuga lõppes Konstantin Maltsevi uudne ja lõbus näitus
„Stimpank“, valitud teosed on endiselt meil müügil.
Saabunud on suur valik sibulaseemet ning teiste aiakultuurideja lillede seemneid. Magasiaidas saab osta ja tellida käsitööd ning
kui ei oska sobivat kingitust valida siis on saadaval ka eri väärtusega
kinkekaarte.
Oleme avatud E-R 9.00-17.00 ja L,P 10.00-17.00.
Info tel. 734 4980, kaupluse lahtioleku aegadel.
30-31. märtsil ja 1. aprill oleme avatud 10.00- 17.00.
Magasiait OÜ soovib kauneid Ülestõusmispühi!
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Ühisnäitus
„Esiemade
käterätid – soe
terekäsi aegade
tagant“
Naised on enda ümber alati ilu
armastanud ja seda ise loonud.
Endisel ajal õpiti kodukultuuri nii
kodumajanduskoolides, õpiringides kui kursustel. Emad juhendasid tütreid – nii anti oma oskused
ja tõekspidamised põlvest põlve
edasi. Ja kodud olid kaunid, täis
loomisrõõmu.
Tänasel päeval on meie hulgas
hoopis vähem pühendunud käsitöö-tegijaid. Seda enam hindame
ja imetleme esiemade töökust ja
ilumeelt. Endisaegseid esemeid
ei pea ainult muuseumis vaatama
– näitame meie kandi käsitööpärandit siinsamas ja paneme väljapaneku kokku üheskoos!
Pala raamatukogus saab maisjuunis vaadata omakootud kangast
käterätte. Need paeluvad paljude
erinevate koekirjade, ääre- ja
vahepitside, tikandite ja monogrammidega.
Kui ka Sinu kodus leidub sellist
varandust, siis ole hea ja too see ka
teistele imetlemiseks. Lisa juurde
kes oli tegija või millisest perest,
talust ese pärit on.
Ootan käterätte aprillikuu jooksul. Need võib viia ka Lümati ja
Alatskivi raamatukogudesse.
Küsimuste korral helista Pala
raamatukokku, tel: 773 4505.
Koostööle lootes ANU SAUL,
Pala raamatukogu juhataja

FOTO Elina Kalme

FOTO Kaili Poll

Veebruar Pala lasteaias
Sel aastal on olnud meie
lasteaias juba mitu talispordipäeva ja vastlapäev, kus
võisteldi erinevatel osavusaladel nii kelgumäel kui ka
tasasel lumisel väljal. Vanema
ja keskmise rühma lapsed aga
said käe ümber spetsiaalsed
kiipkaardid ning orienteerusid
nendega lasteaia õuealal. Nad
pidid leidma kõik märgistatud
seadmed ning oma kiipkaardiga registreerima oma leiu.
Õpetaja Killu tuvastas hiljem
arvuti vahendusel kõigi käigud
ning otsingud. Teatevõistlusest
võtsid osa kõik lasteaia lapsed
sõimest suure rühmani.
Sõbrapäeval jagati üksteisele ise meisterdatud kaarte,
südameid, komme ning häid
soove. Tegutses sõbrapäeva
postkontor. Postiljonideks olid
need lapsed, kes lugemisega
juba väga hästi toime tulevad.
Lasteaed tähistas Eesti Vaba-

riigi juubelit mitme kontserdiga. Nimelt pidasime sünnipäeva armsa kontserdi ja piduliku
lõunasöögiga ühise laua ümber.
Õhtul tantsisid ja laulsid meie
väikesed rahvatantsijad Pala
kultuurimajas koos kogu kodukandi rahvaga ühisel Eesti
Vabariigi sünnipäeval. Tore oli
olla väikene ent oluline osa
meie inimeste keskel.
Pala lasteaed on liitunud
erinevate loodusalaste programmidega.
Veebruari ülesandeks oli katse teel leida kinnitust, miks ja
kuidas hüljestel jäises merevees
külm ei hakka. Katse oli huvitav
ja elamusterohke. Mitme või
pakiga oli vaja tekitada hüljeste nahaaluse rasvakihi efekt.
Pehme või oli pakendatud kahe
kilekoti vahele nii, et lapsed
said oma käe sinna sisse pista
ning sellega jääkülmas veel
natuke mulistada. Uskuge või

mitte, aga katse toimis ning
ükski laps läbi selle rasvakihi
külma ei tundnud.
Räpina Aianduskooli projekti
raames külvasime lastega hariliku kurgi ja Mehhiko pisikurgi
seemned mulda. Tänaseks
päevaks on seemnetest juba
taimed kasvanud, mida me siis
tasapisi jälgime ning kasvada
aitame.
Terve veebruari kuu oleme
lastega valmistunud ka kohekohe toimuva vanavanemate
päeva ürituseks. Õppimine ja
ettevalmistused varakevadise
ülevallalise lasteaedade näitemängu päeva tarvis käivad
samuti hoogsalt. Lisaks käib
aktiivne rahvatantsude õppimine tantsupeoks.
TIINA KARU,
Pala lasteaia
õppealajuhataja

Naisseltsist Alatskivi Maarahva Seltsiks
Kõigil meil on erinev ellusuhtumine, tõekspidamised ja väljakujunenud arusaamad elust.
Aasta ja kuus kuud on olnud
minule naisseltsis kirev ja tegus
aeg. See oli inimeste tundmaõppimise aeg, see oli enese proovilepanek ja see oli ka eneseteostus
mitmes mõttes.
Eleanor Roosevelt on öelnud:
„Tehke seda, mida te omas
südames õigeks peate, sest arvustatakse teid nagunii. Teid
kirutakse selle eest, mida teete
ja selle eest, et te seda ei tee.“
Naisseltsi juhtimisel järgisin oma
südamehäält ja võtsin aluseks
naisseltsi põhikirja: „Naisseltsi
tegevuse eesmärgiks on Eesti
maaelu toetava, loodusliku elukorralduse ning aktiivse eluhoiaku propageerimine”.
Maaelu toetava eluhoiaku
propageerimine
Köök on kodu süda. Naisseltsi köögimööbel ja inventar
oli vana, katkine ja kulunud.
Kirjutasin ja viisin ellu projekti
„Alatskivi Maanaiste Seltsi köögi
kaasajastamine seltsi tegevuse
mitmekesistamiseks“. Selle projekti raames sai välja vahetatud
kogu köögimööbel ja inventar,
soetatud said uued toidunõud ja
kampaania korras ostetud uued
laudlinad. Üks pliitidest oli tuleohtlikuks muutunud ja see sai
õigel ajal välja vahetatud.
Uues köögis ja ka Alatskivi
lossis sai korraldatud kokkamiskursuseid meistri käe all.
Naise roll ilu luua tõi vajaduse
kirjutada projekt „Värviline elu“,

selle elluviijateks olid Leena Ainsoo ja Maimu Arro. See oli silmaringi avardav ja andis palju uusi
mõtteid kodu kaunistamiseks.
Töös on veel investeeringutoetus, mis seekord tuli Siseministeeriumi kaudu. See on Marika
Tuusi poolt rahastatud II investeeringutoetus meie naisseltsile.
Algul oli osade naiste soov saada
arvutikomplekt ja TV, kuid nüüd
sai üldkoosolekul otsustatud
kangastelgede kasuks.Taotluse
koostas Ulvi Hantson.
Loodusliku elukorralduse
propageerimine
Elades looduskaunis Peatskivi
külas, põldude keskel, puutun
igal suvel kokku kogu Eestimaa
suurima probleemiga – põldudel
taimekaitsevahendite kasutamisega. Looduslik elukorraldus
– kas selle alla kuulub mürgitamine põldudel, kodu ja koolimaja
ümbruses? Meie külas on alles
veel paar mesilasperet varasema
mitmekümne asemel. Ühiskondlikel aladel kasutatakse väga palju
umbrohu tõrjeks Roundup´i. Kes
on asjaga rohkem kursis, see teab,
et Roundup, mille põhitoimeaineks on glüfosaat, hävitab inimese
DNA-d ning põhjustab mitmeid
terviseprobleeme. Kahjuks kasutatakse seda ainet kooli staadioni
ja ümbruse hooldamisel. Meie
lapsed ja lapselapsed on ohus!
Selleks, et see probleem
leiaks lahenduse, korraldasin
24. märtsil 2017 I ümarlaua
naisseltsis. Arutusel oli loobumine roundup´i kasutamisest
ja leegitaja kasutusele võtmine

Alatskivi lossi, koolimaja staadioni ja koolimaja ümbruse
umbrohust puhastamiseks. Kohal
olid endine vallavanem Andu
Tõrva, Nikolai Josiptšuk, Maimu
Arro ja Külli Must. Selle arutelu
tulemusel osteti leegitaja, mis
leidis kasutamist lossis, kuid kool
pidas seda nõrgaks ja ei hakanud
seda kasutama.
Seda teemat peaks edasi arendama ja koos teiste naisseltsidega seisma hea selle eest, et meie
lastel ja lastelastel oleks puhtam
elukeskkond.
Aktiivse eluhoiaku propageerimine
Lisaks käimasolevale eakate
klubile, käsitööringile, ansamblile Kanarbik ja jooga trennile sai
alustatud ka hiina energiavõimlemisringiga.
Heategevusprojekti raames
valmistasime munakarpidest
süüteroose, südamlikud inimesed tõid asju lisaks ning heade
soovidega viisime need erinevatesse kodudesse.
Aprillis 2017 korraldasime
laevareisi Helsingisse ja tutvusime Soome naisseltside MARTAT
tegevusega. Maikuus oli meil
au võõrustada Soome erinevate
naisseltside esindajaid meie
naisseltsis.
Samuti toimusid ühiskülastused teatrisse.
Käisime külas ka Ülenurme
käsitöö ja rahvuskultuuriseltsil
„Nurmenukk“ ja pidasime pikniku Saadjärve parve peal.
26.02.18. peale naisseltsi üldkoosolekut tähistasime

pidulikult EV100t. Meid tuli
tervitama meie uus vallavanem
Aleksandr Širokov, esinesid meie
ansambel „Kanarbik“ ning Ave
Otterklau pojad Mairold ja Martin. Killukese ajaloost tõi meile
meie kauaaegne kooli direktor
Karl Elken, kes rääkis loo meie
kandis sündinud kindral Karl
Ernst Põdderist. Siinkohal tänan
kõiki, kes panustasid oma aega ja
vahendeid EV100 korraldamisel!
Nüüd, kus vallad on ühinenud,
muutub ka naisseltsi roll. See on
kodukoha väärtuste hoidmine
ja edasikandmine ja Alatskivi
nime hoidmine mingis võtmes.
Kas muuta naisseltsi nime ning
kaasata tegevusse ka noori peresid, vältimaks seltsi vananemist ,
see jääb uue juhatuse otsustada.
Üldkoosolekul valiti uus juhatus ja loodan väga, et naisselts
võtab suurema vastutuse maaelu
hoidmise ja arendamise eest
meie kodukandis ning jätkab jõulisemalt ja aktiivsemalt tegevust.
Edu uuele juhatusele!
Tänusõnad meie bussijuhile
Raimo Lepikule, kes on aastaid
meid igale poole ja igal ajal
viinud.
Eriline tänu kuulub Leena
Ainsoole ja Maimu Arrole, kes
mõtlesid kaasa ja aitasid ideid
ellu viia.
Olen tänulik Teile kõigile, kellega ma koostööd tegin, see oli tubli
meeskonnatöö! Aitäh!

24. veebruaril peeti Kallastel
ainulaadset traditsioonilist üritust “Karakatitsa“. See oli meil
15. juubeli karakattide paraad
– talviseks kalapüügiks loodud
ebatavaliste isetehtud sõidukite
näitus. Eriline oli see päev ka
selle poolest, et samal ajal peeti
meie kodumaa 100. aastapäeva.
Kõik toimus iga-aastase traditsiooni järgi – kauplejad, palju
külalisi, Peipsi uhhaa ning loomulikult ürituse nael – karakattide paraad!
Sellel aastal võttis paraadist
osa üle 30 osaleja. Sõitma hakkasid autod „Razlogist“– nii
nimetatakse Kallaste vanemat
sadamat, mis asub Punase liivikivipaljandi läheduses. Juba
teist aastat liikusid karakatid
mööda järve ning vaatajad said
seda jälgida kesklinnast mäe
pealt. Karakattide kolonn läbis
pidulikult Kallaste Keskväljaku
tänava, kus nad ka parkisid.
Igaüks sai vaadata sõidukeid
lähedalt ning uurida omanikelt
nende kohta infot.
Kallaste Noortekeskuses toimus kontserdiprogramm, mis oli
pühendatud Eesti Vabariigi 100.

sünnipäevale. Kontserdil esinesid meie uue valla muusikud ja
tantsijad. Esmakordselt oli valla
nimi välja toodud ka meenetel,
mida jagati igale osalejale.
Sellel aastal said karikad: Oleg
Lutšezarnõi – ainus karakatpäästja, Oleg Bõstrov – esindas
arvuliselt kõige rohkem karakatte, Aleksandr Akifjev – aeroboatide esituse eest, Vladimir Koroljov
– eripärase transpordiga külaline
Pärnust.
Samuti said eriauhinnad kaks
kõige vanemat karakatti, kelle
omanikud on Fjodor Kljavin ja
Sergei Parfenjuk. Täname ka
firmasid „Ramo“ ja „Motodog“
osalemise eest.
Saksamaa telekanal NDR tegi
intervjuud Leonid Šlenduhhoviga, kes on meie valla eritranspordi konstruktor ja leiutaja.
Meie arvatest õnnestus pidu
vaatamata kargele talveilmale
suurepäraselt ning ootame kõiki
juba järgmisel, 2019 aastal taas
üritusest osa võtma!
I. Berežnaja,
K. DROzDOVA JA V. ARRO
ürituse korraldajad

Karakatitsa nr 6 Fjodor Plešankov.

FOTO Viktoria Arro

Noorte Kotkaste rühmalaager
17.-18. veebruar 2018 toimus
Tartumaal Vasula järve ääres
Noorte Kotkaste Kõrveküla ja
Alatskivi rühmade ühine rühmalaager.
Üritusel osales mõlemast rühmast palju uusi noormehi, kelle jaoks oli see esimene kord
osaleda talvises metsalaagris.
Laupäeva põhitegevuseks olid
õppepunktid ja töötoad, mille
käigus õpiti näiteks suundorienteerumist ja lõkke tegemist. Pärast õhtusööki toimus
luuremäng, mille käigus pidid
4liikmelised grupid liikuma läbi
vastutegevuse ala ning tooma
valvatud alalt ära ühe valguspulga. Pühapäeva tegevusteks oli
õhkrelvast laskmine ning lindude
pesakastide ehitamine. Alatskivi
rühma rühmapealik Andrus Salu
rääkis tegevuse kõrvale põnevaid
lugusid lindudest ning selgitas
nende rolli looduses. Laagri läbiviimisesse andsid tugeva panuse
salgapealikud Tauno Katsan ja
Paap-Pärtel Sepp, kes said laagris praktiseerida nii õppepunkti

läbiviimist kui ka noorte juhtimist. Ilm oli metsalaagrit soosiv,
seltskond tore ning tegevused
sisukad. Aitäh vabatahtlikele
noortejuhtidele tehtud töö eest!
Noored Kotkad on vabatahtlikkusel ja isamaalisel kasvatusel
põhinev Eesti organisatsioon,
mille liikmeskonna moodustavad 7-18aastased noormehed
ning nende rühmapealikud ja
vabatahtlikud instruktorid. Organisatsioon üritab läbi skautliku
kasvatuse aidata kaasa noorte
täisväärtusliku elu kujunemisele
ning kasvatada noori vaimselt
ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks. Tartu malevas tegutseb
13 rühma koos umbkaudu 200
noormehe, 20 vabatahtliku rühmajuhi ja nende abide ning 30
instruktoriga. Peipsiääre vallas
tegutsevad rühmad Alatskivil
(rühmapealik Andrus Salu)
ning Varal (rühmapealik Marten
Karise). Ootame laagritesse ka
uusi huvilisi!
SANDER KUKK,
Vabatahtlik noortejuht

LAINE KNUDE,
Alatskivi Maanaiste Seltsi
esinaine
26.09.2016 - 26.02.2018
Rühmalaagri osalejad.

FOTO Andrus Salu
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Pääsulaul kutsub Peipsiääre valla lapsi
ja noori laulma

Kohtumine Peipsiääre vallavalitsuse esindajatega.
FOTO Valdur Müürsepp

Kohtumine Peipsiääre
vallavalitsuse esindajatega
Assikvere piirkonna elanikud
kohtusid Assikvere seltsimajas
Peipsiääre vallavalitsuse esindajatega. Kohtumise eesmärk oli
tutvumine valla juhtidega ja piirkonna probleemidest rääkimine.
Vallavalitsuse esindajatest olid
kohal vallavanem A. Širokov, abivallavanem P. Kiuru, haridusnõunik
P. Lille ja Pala piirkonna töötaja
Meeme Soieva.
Räägiti bussiliiklusest, ettevõtlusega seotud probleemidest,
kodanikuühiskonna kaasamisest,
Peipsi rannast ja sadamatest ning
avaldati arvamust tselluloositehase
rajamise kohta Emajõe äärde. Assikvere seltsimaja kuulub Assikvere
Haridusseltsile ja maja haldamine
toimub vabatahliku tegevuse alu-

sel. Tundsime huvi, millised on
vallavalitsuse võimalused meie
tegevust toetada. Tehti ettepanek
paigaldada Kodavere kalmistule
väiksemad prügikonteinerid, kuhu
saaks plastjääke paigutada. Valla
esindus lubas aidata kaasa suhtlemisel maanteeametiga, et täituks
aastatepikkune Assikvere elanike
soov Assikvere-Pala teele mustkatte paigaldamiseks. Vallavalitsuse poolt lubati, et lähiajal peaks
lahenema piirkonna prügiveo
probleemid. Kohtumine möödus
sõbralikus õhkkonnas. Vallajuhid
lubasid, et kohtumised külades
saavad traditsiooniks.
HELGI VAGA,
Assikvere Haridusselts MTÜ
juhatuse liige

Kolkja rahvamajas peeti
maslenitsat
15. veebruaril peeti Kolkja rahvamajas lustaka ja hoogsa peoga
maslenitsat – vene vastlaid. Värvikirevus ja rõõmus meel saatis
nii laste kui ka täiskasvanute etteasteid. Etenduses ei jäänud talvel
muud üle, kui taganeda ning anda
järg üle kevadele. Pärast talve ja
kevade omavahelist heitlust said
ka lapsed end erinevates võistlustes ja mängudes proovile panna.
Ja loomulikult olid sündmuse
krooniks maitsvad moositäidisega
pannkoogid! Maslenitsa lõppes
traditsiooniliselt nuku põletamisega. Hoolimata külmast talveilmast
puges põue soe tunne – kevad ei
ole enam kaugel!

Maslenitsa kombed on võrreldavad eestlaste jaanipäevaga, vahe
on ainult selles, et kõik see toimub
talvel suure pakasega. Lõkked
sümboliseerivad kevadist päikest
ja hävitavad kurjad vaimud, külluslikud pidusöögid peaksid aga
kindlustama kaetud laua kogu
järgmiseks aastaks. Maslenitsa
tähtsamaks sümboliks olevatel
pannkookidelgi on oma tähendus.
Kui teistel slaavi rahvastel käivad
sidemed teispoolsusega leiva kaudu, siis venelased söövad puhkudel, kui üks sündmus on algamas
ja teine lõppemas, alati pannkooke.
Kooke küpsetatakse pulmadeks ja
matusteks, ülestõusmis- ja lõikuspühadeks, rääkimata siis vastlatest,
kus pannkoogisöömine käib lausa
nädal otsa.
Suur-suur tänu Kolkja rahvamaja juhatajale Jelena Frolovale
ja kunstilisele juhile Larissa Filippovale elamusterohke vastlapeo
korraldamise eest! Samuti kiitus
vahvatele näitlejatele ning kõikidele juhendajatele-õpetajatele,
kes lastele laulud-tantsud selgeks
õpetasid!
Kes soovib rõõmu ja energiat,
siis tasub silmad-kõrvad lahti
hoida – kui Kolkjas pidu peetakse,
olge kohal!
REET KRUUP,
Peipsiääre valla
kultuuritööspetsialist

20. aprillil toimub Alatskivi lossis I Peipsiääre valla laste ja noorte
lauluvõistlus «Pääsulaul 2018». Osalema on oodatud 3-16aastased
lapsed ja noored.
Vanusegrupid: I grupp – 3-7aastased; II grupp – 8-10aastased; III
grupp – 11-13aastased; IV grupp – 14-16aastased. I-III vanusegrupi
osaleja vanus määratakse seisuga 31. detsember 2018 (seotud “Laulukarusselli” reglemendiga); IV vanusegrupi osaleja vanus määratakse
seisuga 1. mai 2018 (ainult maakondlik väljund).
Žürii valib igast vanusegrupist välja kaks lauljat, kes lähevad
esindama Peipsiääre valda „Tartumaa laululaps 2018“ lõppvooru 19.
mail 2018 Ülenurme muusikakoolis, kus omakorda selguvad I, II ja
III vanusegrupi lauljad, kes esindavad Tartumaad ETV lauluvõistlusel
„Laulukarussell“.
Peipsiääre valla lasteaedade ja koolide muusikaõpetajad, jagage
laululastele infot ning innustage neid lauluvõistlusel „Pääsulaul 2018“
osalema! Olge neile toeks repertuaari valimisel ja laulu õppimisel.
Lauluvõistluse reglemendi ja registreerimsvormi leiate Peipsiääre
valla kultuuri kodulehelt sündmuste alt: www.peipsiaarekultuur.
webs.com

Lisainfo: Reet Kruup
„Pääsulaul 2018“ korraldaja
Peipsiääre valla kultuuritööspetsialist
E-post: reet.kruup@peipsivald.ee; tel: 5305 9007

Noortekohtumised „Avastamas näiteja videokunsti“

Anna Haava nim Pala Kooli ja Valga Priimetsa Kooli ühisprojekt
Noortekohtumised loovad
sõpruse aastateks ning annavad
uusi ja kasulikke oskusi.
Valga Priimetsa Kooli ja Pala
Kooli koostöö on toimunud läbi
erinevate projektide ja noortekohtumiste juba neli aastat.
Kogemus näitab, et kohtumised
arendavad noortes suhtlemisoskust ja ettevõtlikkust ning
murravad noorte eelarvamusi
teise kultuuritaustaga inimeste
suhtes. Pala ja Priimetsa kokkusaamised ning sõprussidemed
on nii lühikese ajaga saanud
noortele äärmiselt oluliseks ja
vajalikeks. Noortekohtumised
toimuvad SA Archimedese Noorteagentuuri toel.

PeipsiääreTeat

«Maslenitsa» nuku põletaFOTO Reet Kruup
mine.

Alatskivi Kunstide Koolis
Märtsikuu Alatskivi Kunstide
Koolis möödus töiselt, kuid lõbusalt ja mitmekesiselt.
Kunstide kool tunnustab kitarriõpilasi Mairold ja Martin Nikitkinit esinemise eest 8. märtsil
toimunud vallaametnike naiskollektiivile korraldatud üllatusel.
12. nädalal oli koolis arvestustenädal. Arvestustele vaheaega
sellel korral ei järgnenud ning
veerand jätkus oma tavapärases
tempos. Põhjuseks on see, et
2017/2018 õppeaastal on koolis
viis vaheaega, kuid 4 veerandit,
mis on siis õppeaasta peale võrdselt jaotatud.
15. märtsil toimus Heino Elleri
nimelises Tartu Muusikakoolis
Tartu ja Lõuna-Eesti regiooni

kitarrikonkurss. Alatskivi Kunstide Koolist osalesid nooremas
vanuserühmas õpilased Ranel
Pärn ja Kätriin Niinemägi. Ranelit
tunnustati diplomiga – Dünaamiliselt huvitav esitus. Kunstide kool
tänab juhendajat Peeter Printsi
laste hea ettevalmistuse eest.
Kuu lõpus leiab aset järjekorras
kolmas Muusika Kuulamise Klubi.
Suurel reedel, 30. märtsil tuleb
külla Eesti otsib superstaari 6.
hooaja finalist ja MTÜ Noorte
Meediaklubi eestvedaja Karl
Gustav Adamsoo. Ürituse algus
kell 18 ja kohaks ikka Alatskivi
Noortekeskus.
MIKK KIRIKAL,
Alatskivi Kunstide Kooli
direktor

Tänavuse noortekohtumise teema on „Avastamas
näite- ja videokunsti“
Sel õppeaastal kohtuvad mõlema kooli 12 noort, et projekti
käigus õppida videoklippide
loomist alustades teema valikust video monteerimiseni,
lõpetades näitekunsti ja draamaga. Osalejad saavad arendada
oma loovust ja ettevõtlikkust
läbi loomeprotsessi, viivad ellu
omaloomingut, planeerivad ja
viivad läbi omaalgatusi ning
analüüsivad ennast nende tegevustes. Projektis osalejad saavad
arendada oma digipädevusi,
õpivad erinevaid videotehnika
kasutamise viise jne.
Antud projekt on vajalik lisaks

Pala-Valga noortekohtumine.
osalevatele noortele ka Pala ja
Valga kogukonnale ja laiemalt
Eesti ühiskonnale, sest aitab liikuda avatud ja salliva ühiskonna
suunas ning mõista erinevaid
inimesi enda ümber. Läbi noorte
kogemuste ja projektis valminud
videote levitamisega viiakse projekti tulemused laiema sihtgrupini
ning kasvatatakse seeläbi teadlikkust erineva kultuuritaustaga
noorte heast läbisaamisest.
Esimene noortekohtumine toimus Palal 5.-9. märtsini ja teine
noortekohtumine toimub Valgas
2.-6. aprillini.

FOTO Rait Loos

I NOORTEKOHTUMINE
PALAL 5.-9. märts 2018
Esimese kohtumise jooksul tutvusid noored näite- ja videokunsti
algtõdedega. Osaleti Vanemuise
teatritundides ja töötubades ning
käidi teatris ekskursioonil. Noored
harjutasid ka rollimänge – populaarse LARP (live action role play)
käigus pandi noored erinevatesse
situatsioonidesse. Esimese kohtumise jooksul võeti osa koolitundidest, Peipsiveere ettevõtlike
noorte programmist ja orienteerumisüritusest, toimusid ühised
kokkamisõhtud ja koosööbimised.

Meeleoluka kontserdi andis noorte
lemmik Artjom Savitski. Külas oli
ka vilistlane Allar Kikkas, kes andis
noortele video- ja fotograafia alast
nõu. Samuti osaleti huvitavas
töötoas ”Värvilised prillid”, mille
korraldas noortele organisatsioon
YFU ehk Youth For Understanding.
Teisel kohtumisel Valgas viivad
noored lõpuni oma videoprojektid
ning teiste põnevate tegevuste hulgas toimub ka noortekohtumiste
pidulik lõpetamine.
GRETE-STINA HAARISTO,
Anna Haava nim. Pala Kool
direktor

Pala koolikroonika
Teine trimester möödus põnevaid teadmisi pakkuvate ürituste
raames.
Reaal- ja loodusainete nädalal
toimusid teadushommikud, pandi
end proovile Tartu teaduslaboris, Loodusmuuseumis ja Hullu
Teadlase kabinetis. Veebipõhises
astronoomiaviktoriinis „Pulsar“
saavutasid parimad tulemused
Imre Nõmm, Rasmus Lille, Siim
Raimla ning Aron Sven Kilk.
Vastlapäeval mõõdeti pikemat
liugu ning peeti maha klassidevaheline võistlus.
Sõbrapäeval valiti kooli sõbralikumad tüdrukud, poisid ja
õpetajad, kelleks osutusid Viktoria Kivirand (4. kl), Keiu Kaasik
(9. kl), Mario Päll (2. kl), Randel
Kivirand (9. klass) ning õpetajad
Malle Sildver ja Virge Otsa.
22. veebruaril toimus pidulik

Font- Vladimir Script

EV 100 aktus, kus esines kooli
vilistlane Ivo Värk. Vabariigi aastapäeva eel tunnustati tänukirjaga parimaid õpilasi väga heade ja
heade õpitulemuste eest.
6. märtsil sai kogu koolipere
ennast proovile panna orienteerumises. 8. klassi õpilaste Ailar
Jürgensoni ja Märt Maik Poolakese uurimistöö raames orienteeruti
koordinaatide järgi, et joonistada
välja kooli logo.
Pala kooli õpilased olid edukad
maakondlikel olümpiaadidel.
„Nuputa“ võistlusel saavutas
meie kooli võistkond koosseisus
Älis Tõnisson, Rasmus Lille ja
Imre Nõmm 2. koha; Tartumaa
matemaatikaolümpiaadil Imre
Nõmm 4. koha, nende juhendaja
Merle Müür.
Tartumaa ajaloo-olümiaadil
Lähtel saavutas Aron-Sven Kilk

3.-4. koha, osalesid veel Rasmus
Lille, Marek Ellus, neid juhendas
Liina Ainsalu.
Jõgevamaa spordimälumängus „Bumerang“ võitsid 2. koha
Aron -Sven Kilk, Ailar Jürgenson,
Märt Maik Poolakese ja Kairon
Põldver (juhendajad Liina Ainsalu ja Virge Otsa).
5. klassi maakondlikul ajaloo
mälumängus Rõngus osalesid
Meribel Tarto, Sebastian Sildver,
Eliise Värk, Matthias Värv; inglise
keele olümpiaadil Elvas 8. klassi
õpilane Randel Kivirand.
Koolis toimunud peastarvutamise võistluses olid parimad
Karmen Kivistik, Siim Markkel
Kask, Heleen Marii Märtinson,
Berit Norring, Markus Karv, Meribel Tarto, Anette Norring
Sudoku lahendamises näitasid
nutikust Ramon Antsi, Matthias

Värv, Airo Lea, Rasmus Lille, Siim
Raimla, Keiu Kaasik ja Helena
Karv.
Emakeelepäeva puhul selgitati
kooli parimad õigekirjatundjad,
kelleks olid Lenna-Riin Oras,
Ethel-Ly Suve, Britten Berg,
Meribel Raamets, Meribel Tarto,
Imre Nõmm, Kelly Susi, Märt
Maik Poolakese, Anette Norring
ja Aron Sven Kilk.
16. märtsil oli koolis perepäev,
kus andsid tunde külalised. Lastele tunnid külalisõpetajatega väga
meeldisid, aitäh kõigile.
16. märtsil käis emakeelepäeva raames külas kirjanik Reeli
Reinaus.
MAIRI MANDEL,
Pala kooli õppealajuhataja
MONIKA KAASIK,
Pala kooli huvijuht ja Pala
noortejuht
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Esimestel Peipsiääre Talimängudel võidutses
Spordiklubi Juku võistkond
Valda ühinemise järgsetel,
ajalooliselt esimestel Peipsiääre
Talimängudel osales käesoleval
aastal neli vaprat võistkonda
ning kokku jagati võistlejatele
50 komplekti medaleid ehk ühtekokku 150 medalit. 2018. aasta
esimesed Peipsiääre Talimängud
pakkusid eriti tasavägist heitlust kuni viimaste aladeni välja
ehk lõplikud esikolmiku kohad
selgusid alles pärast mälumängu. Poolel võistluspäeval näitas
üldtabel kolmel võistkonnal
võrdselt 164 punkti. Viimaselt
kolmelt alalt võidud noppinud
spordiklubi Juku võistkond, tegi
väikse lõpuspurdi ning kindlustas
endale esimestelt Peipsiääre Talimängudelt üldvõidu, saades kuus
alavõitu ning kokku 332 punkti.
Üldvõiduga kaasnes, et Juku

võistkond viis tuttuue rändkarika
järgmiste talimängudeni enda
valdustesse hoiule.
Üldkokkuvõttes II ja III koha
otsustas lõplikult mälumäng, kus
kohalik Pala spordiklubi võistkond edestas Kokora võistkonda
ning ühtlasi tagas Pala võistkond
kolme alavõidu ja 317 punktiga
tabelis II koha.
III koha võistkond Kokora
korjas endale neli alavõitu ning
kogus 314 punkti. Vara-Koosa
võistkond jäi sellel aastal esikolmikust natuke rohkem maha ja
ühe alavõiduga kogusid nemad
205 punkti, mis andis neile lõpptabelis 4. koha.
Suured tänud kõigile abilistele,
kes esimeste Peipsiääre valla Talimängude kordaminemisele kaasa
aitasid ning erilised kiidusõnad

5

TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
28.03.2018 kell 19.00

Peipsiääre mälumänguturniir III voor
Koosa rahvamaja
07.04.2018 kell 11.00
I Peipsiääre meistrivõistlused
lauatennises 2018 Pala spordisaal
07.04.2018 kell 10.00
Kaarli kabeturniir
Vara Kogukonnakeskus
11.04.2018 kell 18.30
Lihased trimmi – jõusaali näidistund
Koosa Mängude Maja
15.04.2018 kell 11.00
Sportlikud tantsutrennid
täiskasvanutele, noortele
Koosa Mängude Maja
23.04.2018 kell 20.30
Jüripäeva teatejooks 2018
Alatskivi
24.04.2018 kell 18.00
Milšteini korvpalliturniir
Koosa Mängude Maja
24.04.2018 kell 17.30
Discgolfi võistlused noortele
Koosa discgolfi rajad
24.04.2018 kell 18.30
Discgolfi võistlused täiskasvanutele
Koosa discgolfi rajad
Lisainfo: www.peipsiääresport.voog.com
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I Peipsiääre Talimängude võitjavõistkond Spordiklubi
FOTO Viktoria Arro
Juku.
nelja võistkonna kokkupanijatele/esindajatele Kalev Elkenile,
Taavi Pirgile, Helena Stepanovale

ja Katrin Reimandile.
PRIIT ALLIKIVI,
sporditööspetsialist

Koosa Mängude Maja võõrustas indiacavõistlust
Sõbrakas 2018
Laupäeval, 17. veebruaril
toimus sõbrapäeva raames Koosa
Mängude Majas spordiklubi Juku
eestvedamisel indiacavõistlus
Sõbrakas 2018.
Võistlussaali tuli kohale 31
võistlejat ja kohapeal valisid
korraldajad mängijate seast seitsmele võistkonnale kaptenid ning
viimased loosisid endale ülejäänud mängijatest segavõistkonna.
Kõik seitse võistkonda mängisid

omavahel kahel väljakul ühe
korra läbi ning Esimesele neljale
kohale käis pingeline heitlus, sest
I ja II koha saanud võistkondadel
ANNELY ja RASMUS oli tabelis
10 punkti, aga omavahelise mängu võitis just ANNELY võistkond
(koosseisus Annely Kook, Maarika Jaguson, Renet Eres, Roman
Suvorov, Kerli Otti) ning neile ka
lõpuks võistluselt I koht. II koha
saavutanud võistkond RASMUS

mängis koosseisus Rasmus Novoseltsev, Tarmo Raime, Viljar
Kook, Viko Kõva.
III ja 4. koha heitluses sai kõrgema koha võistkond ENELIN,
koosseisus Enelin Kook, Einar
Piir, Lauri Pant, Irina Fishina,
Anari Lannajärv, kes oli omavahelises mängus parem võistkonnast RANDO, samas oli mõlemal
võistkonnal tabelis võrdselt 8
punkti.

Tablooturniir korvpallis 2018
2014. a lõpus soetati Vara Kooli
Sõprade Seltsi projektiga Vara
Kogukonnakeskuse spordisaali
FIBA nõuetele vastav elektrontabloo ning esimene korvpalliturniir selle tablooga peeti 2015. a
veebruaris. Alates 2016. aastast
on turniir korraldatud koostöös
MTÜ Sportmängude Kohtunike
Klubi “Vile“ kohtunikebrigaadiga
ja oma juhendiga. Turniiri tase sai
tõstetud Tartumaa liigamängudega
enam-vähem ühele tasemele ning
sellest taganeda ei ole kavatsust.
Selline turniir võimaldab täita eesmärki ergutada korvpalliharrastust
Peipsiäärses piirkonnas, pakkuda
piirkonna korvpalliharrastajatele
võistlusväljundit ja muidugi promoda Vara Kogukonnakeskuse
spordisaali FIBA nõuetele vastavat
elektroontablood. Loomulikult kuulub iga võistluse juurde ka parima
võstkonna väljaselgitamine. See
kõik ootas ees Vara Kogukonnakeskuse spordisaalis 11. märtsil.
Eelmise aastaga võrreldes oli
piirkonna spordielus toimunud suur
edasiminek: 2017. a septembris
avati renoveeritud Koosa Mängude
Maja. Teatavasti on Koosal märkimisväärne hulk korvpallihuvilisi,
kes said endale ajakohased tree-

ningtingimused. Kultuurkapitali
Tartumaa ekspertgrupilt õnnestus
meil turniiri korraldamiseks saada
200 eurot. Mängijate osalustasu jäi
endiselt 30le eurole võistkonnalt.
Esimeste seas andsid turniiril osalemisest teada korvpalliharrastajad
Alatskivilt ja Koosalt. Seekord ei
saanud osaleda Vara spordisaalis
treeniv seltskond, kuid oli nii uusi
kui varasematest turniiridest teada
mängijaid, samuti ainult selleks
päevaks kokkutulnud võistkondi,
parasjagu kahe alagrupi jagu.
A-alagrupis mängisid Alatskivi
koosseisus Tõnis Piiri (kapten),
Valdis Piiri, Ago Vahi, Marko Piiri,
Ervin Jürgenson, Marek Aasa; BC
Kääpa (C Rauno Kurusk) ja Playtech (C Fred Juuse). B-alagrupis
mängisid TEAM KOOSA koosseisus
Kristjan Kallavus (kapten), Henry
Knude, Siim Noormägi, Karlis
Vohla, Kristjan Nurmsalu, Andry
Tappo; Puurmani patsutajad (C
Raido Kruustük) ja SEGASUMMA
(C Mattias Meinart). Turniiri avas
Vara Kooli Sõprade Seltsi juhatuse
liige ja turniiri lauakohtunik Martin
Geimonen ning täpselt kell 10.00
algasid mängud. Turniiri juhendi
kohaselt oli normaalmängu aega
2x8 minutit, võit andis 2 punkti

ning kaotus 1 punkti. Et kõigile
võistkondadele tagada võimalikult
võrdsed võimalused, järgnesid alagrupi mängudele ka kohamängud.
Ühtekokku oli ajakavas ette nähtud 13 mängu, keskmiselt vältas iga
mäng 30 minutit. Kohamängude
edenedes selgus, et Alatskivi pääseb
pronksimängule, kus vastaseks tänavu esimest aastat 3. liigas mängiv
BC Kääpa. See oli neile võistkondadele viies mäng. Alatskivilased
Tõnis Piiri, Ago Vahi ja Marek
Aasa suutsid kolme peale visata 20
punkti Kääpalaste 31 punkti vastu,
mistõttu kolmas koht libises käest.
Finaalmängust väljusid võitjana
32:14 Puurmani patsutajad ning
Playtech platseerus teisele kohale.
SEGASUMMA pälvis TEAM KOOSA
ees viienda koha. Esikohale tulnud
meeskonda autasustati karikaga,
medalitega autasustati kõiki I-III
koha mängijaid. Mänge vilistasid sel
korral Mairo Padar ja Joosep Russak
ning lauas töötas 4ne brigaad, kes
tegeles aja mõõtmise ja protokollipidamisega. Mänguprotokolle peeti
nagu Tartumaa liigamängudelgi
ning kõik võistkonnad said mängu
lõppedes must-valgel ülevaate oma
saavutuste kohta. Protokollide põhjal anti parima mängija ja parima

Lisaks jagati Sõbrakas 2018
võistlustel välja kolm eriauhinda.
Spetsiaalselt EV100 puhuks sinimust-valged indiacapallid, kelle
omanikeks said: noorim naismängija – Annely Kook, noorim
meesmängija – Siim Noormägi,
kõige kaugemalt võistlustele tulijad – Haapsalust (Irina Fishina,
Ülle Kõva ja Viko Kõva).
PRIIT ALLIKIVI,
sporditööspetsialist

lauavõitleja väike karikas vastavalt
Viljar Kamsile (Puurmani patsutajad) ja Sander Tederile (Playtech).
Nooreks üllatajaks tunnistasid
kohtunikud ja korraldajad 13aastase TEAM KOOSA mängija Siim
Noormägi, kelle visatud 11 punkti
ja võetud 7 lauapalli on muljetavaldav saavutus endast vanemate ja
pikemate mängijate vastu. Seekord
püstitati turniiril veel üks eriline
rekord: vanima ja noorima mängija
vanusevahe oli 40 aastat.
Korraldajad tänavad kõiki turniiri
korralduses ja võistlustel osalenuid.
Toetudes turniirist saadud tagasisidele saan väita, et Tablooturniirist
on saamas piirkonna arvestatav
spordiüritus. Mängud Tartumaa liigas võistlevate korvpalluritega arendavad kohalike korvpalliharrastajate mänguoskusi ja meeskonnatööd.
Seda rohkem osatakse lugu pidada
ning ärakasutada Koosa Mängude
Majas toimuvaid korvpallitrenne.
Loodetavasti paraneb „tähtede
seis“ järgmiseks aastaks veelgi ning
piirkonna võistkonnad pääsavad ka
kolme esimese hulka. Tablooturniiri
pildialbum on leitav Vara Kooli Sõprade Seltsi facebook’is.
VAIKE TOROKVEI
Vara kooli sõprade selts

Sportlik veebruar-märts Palal
6. veebruaril toimus 1.-5.
klassi õpilastele Eesti Korvpalliliidu projekti „100 kooli“
raames näidistund, kus viidi
läbi erinevaid korvpalliharjutusi
ja mänge.
15. veebruaril osales kooli
võistkond koosseisus AronSven Kilk, Ailar Jürgenson,
Märt Maik Poolakese ja Kairon
Põldver Põltsamaal toimunud
Jõgevamaa spordimälumängul
„Bumerang“, kus saavutati II
koht.
17. veebruaril toimus 22.
Pala Noorte Suusamaraton, kus
osales 90 noort suusatajat kogu
vabariigist. Maratoni lõpuprotokoll on kooli kodulehel aadressil
www.palapk.edu.ee.
8. märtsil toimusid kooli
meistrivõistlused suusatamises.

Kooli meistriteks tulid AnnaMaria Aasmaa, Oliver Maran,
Berit Norring, Oliver Tõnisson,
Johanna Aren, Sebastian Sildver, Anette Norring ja Ailar
Jürgenson.
13. märtsil toimusid Palal
Jõgevamaa koolinoorte 1.-3.
klasside rahvastepalli meistrivõistlused tüdrukutele väikeste
koolide arvestuses. Pala kooli
võistkond koosseisus Britten
Berg, Kertrud Kittask, AnnaMaria Aasmaa, Heleen Marii
Märtinson, Eha Merin Nõmm
ja Ethel-Ly Suve saavutasid III
koha.
14. märtsil osales 17 suusatajat Kuningamäe suusaradadel
toimunud Jõgevamaa noorte
suusatamise meistrivõistlustel.
Võistkondlikus (õpilasi 50-99)

1.-3. klasside rahvastepalli meistrivõistluste III koht.
Kertrud Kittask, Heleen Marii Märtinson, Britten Berg,
Anna-Maria Aasmaa, Ethel-Ly Suve, Eha Merlin Nõmm ja
õpetaja Virge Otsa.
arvestuses saavutas Pala Kool I
koha. Tublimad suusatajad oma
vanuserühmades olid Sebastian
Sildver 4., Mai-Liis Aasa 4., Jo-

hanna Aren 4., Älis Tõnisson 6.
VIRGE OTSA,
Pala kooli
kehalise kasvatuse õpetaja

FOTO N. Djukov erakogu

Maadlejad olid edukad Valga
lahtistel meistrivõistlustel
ning 2018. aasta Tartumaa
Talimängudel
Valgas toimusid 17. veebruaril lahtised meistrivõistlused
noortele naiste- ja kreeka-rooma maadluses. Kokku võistles
maadlusmattidel 151 võistlejat
nii Soomest, Lätist kui Eestist.
Võistlustel osalesid ka Peipsiääre
valla spordiklubi Peipsiäärsed,
juhendaja Nikolai Djukov ning
maadlusklubi Koosa maadlejad,
juhendaja Targo Leini.
Oma kaalukategooriates saavutasid kreeka-rooma maadluses
maadlusklubi Koosa maadlejad
Devid Dudkin 4. koha ning Laur
Babenko jäi jagama 7. kohta.
Spordiklubi Peipsiäärsed maadlejad Nikita Kozlov ja Artjom Kozlov
maadlesid mõlemad välja 8. koha.
Naistemaadluses saavutasid
spordiklubi Peipsiäärsed naismaadlejad rohkelt esikolmiku
kohti. Ksenia Kulak saavutas III
koha ning Elvira Vitsõn 4. koha,
28kg kategoorias. 43kg kaaluka-

tegoorias saavutas I koha Maria
Kozlova ning III koha Melania
Filippova. 53kg naistemaadluses
saavutas Sofia Kruglova II koha,
Alina Aksjonova III koha ning Maria Suup 4. koha. 65kg kaalukategoorias saavutas I koha Anastassia
Kruglova ning Kadri Suup III koha.
Kokkuvõttes saavutasid spordiklubi Peipsäärsed maadlejad
võistlustel 43 punkti, mis andis
tubli III koha.
Tartumaa Talimängude raames
toimusid 2018. aasta Tartumaa
meistrivõistlused kreeka-rooma
maadluses ja naiste maadluses
3. märtsil Lähtel. Peipsiääre valla
maadlejad, spordiklubist Peipsiäärsed ning maadlusklubist Koosa,
võistlesid samuti antud võistlusel.
Naiste maadluses andsid oma
panuse üldvõidule spordiklubi
Peipsiäärsed naismaadlejad.
PRIIT ALLIKIVI,
sporditööspetsialist

Sportlik laupäev Varal
17. märtsil toimus Vara Kogukonnakeskuse võimlas, tänu
Kultuurkapitali toele, võrratu
võrkpalliturniir. Omavahel võtsid
mõõtu 5 võistkonda, kellest 4 olid
Peipsiääre valla erinevatest piirkondadest ja 5 Tartust. 10 põnevat
mängu muutsid päeva pikaks, aga
meeleolukaks. Võistlust vilistas
kindlakäeliselt kohtunik Margus
Venno. Jõuvarusid aitas täiendada
OÜ Mari Tali, kes kõigile osalistele
maitsvat suppi jagas.
Tasavägiste mängude tulemusel
sai V koha võistkond Demoona,
IV jäi Veeriku Volle Tartust. Auhinnalise III koha võitles välja
võistkond SK Juku, II koha võistkond Minion’s ja väga napi, kuid
kindla võidu võttis võistkond Välgi
ja Sõbrad.
Samal ajal, kui võrkpallurid
madistasid võimlas, ragistasid
kabetajad II korrusel ajusid ning
selgitasid ka endi hulgast osava-

mad välja. Meestest võitis Aivar
Põdersalu, naistest oli parim Riina
Jaanuska ning noorte arvestuses
Säde Einasto. SA Vara Sport tänab
kõiki osalejaid!
KATRIN REIMAND,
SA Vara Sport juht

Võitja võistkond – Välgi ja
FOTO Katrin Reimand
Sõbrad.
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Заседание волостного управления 21.02.2018 г.
• Продлены два договора социального найма жилого помещения.
• Назначено оказание социальной услуги.
• Удовлетворено пять ходатайств о назначении социального пособия.
• Сформирован рабочий орган, состоящий из специалистов по социальной работе, задачей которого является помощь руководителю
социального отдела в подготовке вопросов, адресованных волостному
управлению.
• Утверждено четыре распоряжения о выдаче условий проектировки.
• Выдано распоряжение «Квалификация оферентов, отклонение оферт,
признание оферты в качестве соответствующей требованиям и победившей в рамках государственной закупки «Покупка автобуса на
условиях аренды пользования» (номер ссылки 194634)».
• Выдано разрешение на строительство.
• Выдано разрешение на эксплуатацию.
• Определён необходимый для обслуживания строения участок земли и
сформировано мнение о возможности установления права застройки.
• Выдано два распоряжения относительно земельного участка, который
планируется получить в муниципальную собственность: об определении земли для обслуживания строения, а также об определении адреса
и целевого назначения участка.
• В трёх случаях были определены адреса и целевое назначение кадастровых единиц, образованных в результате разделения кадастровых
единиц.
• Выдано согласие на приватизацию земли, подходящей для присоединения к недвижимой вещи; согласован адрес и целевое назначение.
• Выдано согласие на приватизацию лесного массива в деревне Сипелга.
• Принято решение об изменении прежнего ближайшего адреса и об
определении новых ближайших адресов для кадастровых единиц
лесничества Алатскиви и государственных участков земли в волости
Пейпсияэре, Тартуский уезд.
• Не согласовано оставление в государственной собственности следующих земельных участков, так как волость Пейпсияэре собирается
ходатайствовать об их передаче в муниципальную собственность с
целью организации местной жизни:
1.1. незастроенный земельный участок площадью примерно 42,62 га в
посёлке Казепяэ, волость Пейпсияэре (предложение об определении
границ № AT1103030025);
1.2. незастроенный земельный участок площадью примерно 2,9 га
в деревне Нина, волость Пейпсияэре (предложение об определении
границ № AT1707140003).
• Согласовано оставление земельных участков в государственной собственности.
• Внесено изменение в название пункта 3.1 распоряжения волостного
управления Пейпсияэре № 68 от 24 января 2018 г.
• Утверждено решение о признании расположенного в транспортной
зоне города Калласте (волость Пейпсияэре) владельца бытовых отходов
временно неприсоединившимся к системе организованного вывоза
отходов.
• Принято решение о выделении пособия на деятельность.
• Выдано распоряжение о заключении договора поручения (услуга упорядочивания системы адресных данных).
• Выдано разрешение на проведение публичного мероприятия в городе
Калласте.
• Приняты два решения о сдаче в найм муниципальных жилых помещений.
Заседание волостного управления 14.03.2018 г.
• Выдано разрешение на эксплуатацию походной тропы «Алатскиви»
на территории посёлка Алатскиви и в деревне Пеатскиви, волость
Пейпсияэре.
• Выдано разрешение на эксплуатацию вспомогательного здания и навеса
на участке Терали в деревне Кодавере, волость Пейпсияэре.
• Изменили прежний географический адрес и установили новый адрес
для кадастровой единицы № 164 лесничества Вара, волость Пейпсияэре,
Тартсуский уезд.
• Определили географические адреса остающихся в государственной
собственности участков земли, расположенных в волости Пейпсияэре.
• Определили следующие географические адреса и целевое назначение
для кадастровых единиц, образованных в результате разделения кадастровой единицы 100 %-го сельскохозяйственного назначения в деревне
Веа (волость Пейпсияэре):
1.1. волость Пейпсияэре, деревня Веа, Веаметса; целевое назначение –
100% земля сельскохозяйственного назначения;
1.2. волость Пейпсияэре, деревня Веа, Керни; целевое назначение – 100%
земля сельскохозяйственного назначения.
• Выданы следующие условия проектировки: для составления проекта
жилого дома на участке Лохутага в деревне Хаапсипеа; для составления
проекта жилого дома на участке Сепа-Михкли в деревне Пунниквере;
для составления проекта жилого дома на участке Сепа‐Карли в деревне
Вялги, волость Пейпсияэре.
• Выдано разрешение на строительство, необходимое для проведения
работ по реконструкции школы искусств на участке по адресу ул. Кооли
1, посёлок Алатскиви, волость Пейпсияэре.
• Выдано разрешение на строительство вспомогательного здания на
участке Тийги в деревне Роотсикюла, волость Пейпсияэре.
• Решено принять на учёт в качестве бесхозных строений следующие
здания и сооружения:
1.1. хозяйственная постройка в деревне Унди (граничит с кадастровой
единицей Мягра, 86101:006:0609);
1.2. жилое здание и хозяйственная постройка в деревне Ванауссайа
(граничит с кадастровой единицей Роози, 86101:001:0155);
1.3. жилое здание и хозяйственная постройка на ул. Карья в деревне
Нина (рядом с участком по адресу ул. Карья 8, 12601:006:0002);
1.4. хозяйственная постройка на ул. Кооли в деревне Нина (рядом с
участком по адресу ул. Кооли 18, 12601:006:0072)
1.5. хозяйственные постройки на ул. Пикк в деревне Нина (рядом с
участком по адресу ул. Пикк 33, 12601:006:0182).
• Рассмотрены ходатайства детского сада – основной школы Калласте.
• Решено заключить с MTÜ Kaldapiäskesed договор о безвозмездном
публичном пользовании имуществом, объектом договора является
использование народного дома в деревне Ранна.
• Рассмотрено заявление предпринимателя – физического лица Алексея
Орлова.
• Утверждены лимиты финансирования из волостного бюджета расходов
на мобильную связь.
ПЕЭТЕР КИУРУ, Заместитель старейшины волости Пейпсияэре
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ

В ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ
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Заседание волостного совета Пейпсияэре состоялось 7 марта в здании
Молодёжного центра Кооза.
В рамках первого пункта повестки дня был заслушан доклад заведующей
MTÜ Peipsimaa Turism Кади Плоом о деятельности этого недоходного
объединения. Кади Плоом представила обзор текущей деятельности и
проинформировала членов волостного совета о ближайших планах. Волостной совет одобрил результаты деятельности организации и выразил
поддержку дальнейшей деятельности объединения.
Главным пунктом повестки дня стало первое чтение бюджета волости
Пейпсияэре на 2018 год. С докладами выступили финансовый руководитель Мирье Пылд и председатель бюджетной комиссии Анду Тырва. Объём
бюджета составит примерно 7,88 млн евро. На первое чтение бюджет был
представлен в сбалансированном варианте, при этом была достигнута
договорённость о том, что в течение одной недели все комиссии, а также
члены волостного совета смогут представить свои предложения по изменению и дополнению проекта бюджета. Второе чтение бюджета состоится
на следующем заседании волостного совета.
Землеустроитель Тыну Ильвес выступил с докладом, касавшимся трёх
пунктов повестки дня. Первый из них – согласие на выдачу органическому
хутору Люйса в деревне Таммисту разрешения для приобретения недвижимой вещи. В рамках других пунктов повестки дня, о которых доложил
землеустроитель, было принято решение о делегировании волостному
управлению Пейпсияэре обязанностей по определению целевого назначения кадастровых единиц и решение других вопросов, относящихся к
компетенции местного самоуправления на основании Закона о пространственных данных.
Волостной совет утвердил порядок направления в служебную командировку члена волостного совета, волостного старейшины и члена
волостного управления, а также порядок оформления отпуска волостного
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старейшины и наёмного члена волостного управления.
Решением волостного совета были выделены пособия на деятельность:
Вараскому обществу защиты детей в размере 20 550 евро для строительства
спортзала под открытым небом, а также Центру природы Алатскиви в
размере 29 970 евро для проведения ремонтных работ в сушильной зоне
и для создания экспозиции.
Волостной совет инициировал составление детальной планировки
участка Коти в посёлке Колкья и утвердил исходное задание детальной
планировки. На сегодняшний день этот земельный участок представляет
собой обычный луг, тогда как цель инициированной планировки – изменение целевого назначения участка на землю жилого назначения, прокладка
подъездных путей, определение местонахождения инженерных сетей и
сооружений, определение принципов озеленения и благоустройства, а
также установление основных архитектурных требований к зданиям.
Волостной совет утвердил детальную планировку земельного участка по
адресу ул. Кеск 2 в посёлке Варнья. Цель планировки – разделение единого
земельного участка на отдельные участки для индивидуального жилья
(5), установление право на застройку земельных участков и определение
местоположения инженерных сетей. В рамках планировки определено
целевое назначение земельных участков как земли жилого назначения.
Общая площадь территории, являющейся объектом планировки, составляет примерно 1,9 га.
В качестве последнего пункта повестки дня было принято решение
о членстве волости Пейпсияэре в недоходном объединении Peipsi
Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu в качестве основного правопреемника
волостей Пала, Алатскиви, Пейпсияэре и города Калласте.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ,
Председатель волостного совета Пейпсияэре

Лица, награждённые благодарственными грамотами от имени председателя
волостного совета и волостного старейшины Пейпсияэре

на состоявшемся 23 февраля торжественном приёме, посвящённом 100-летию Эстонской Республики
Сфера образования
Кай Кнуде – за неизменно высокую оценку результатов ежедневной педагогической работы
со стороны родителей, а также за
организацию и проведение благотворительных и нацеленных на
укрепление здоровья мероприятий
в детском саду Алатскиви
Имби Лепасепп – за неизменно высокую оценку результатов
ежедневной педагогической работы
со стороны родителей, а также за
организацию и проведение благотворительных и нацеленных на
укрепление здоровья мероприятий
в детском саду Алатскиви
Катрин Кадасте – за многолетнюю усердную педагогическую
работу в детском саду Вара
Эста Миллер – за многолетний
труд и душевное отношение к работе в детском саду Вара
Майе Мюйрсепп – за сердечное отношение к своей работе на
протяжении долгих лет в детском
саду Пала
Малле Силдвер – за многолетний труд и душевное отношение
к работе в качестве педагога Палаской школы им. Анны Хаава и
учителя детского сада Пала
Вирге Отса – за многолетний
труд и преданность своему делу в
должности педагога Палаской школы им. Анны Хаава и заведующей
ученического общежития
Ану Аидник – за многолетнюю
педагогическую работу и вклад в
развитие вопросов просвещения в
волости Пейпсияэре
Айли Кивисаар – за высокий
профессионализм и компетентность, целеустремлённость и
творческий подход к работе в
школе Калласте
Наталья Поташенкова – за профессиональное мастерство, педагогический талант и отзывчивость,
проявляемые в процессе обучения
учащихся школы Калласте

Вера Суйтс – за многолетний
труд, преданное отношение к работе и вклад в развитие вопросов
образования в Калласте
Кюлли Меривеэ – примерному
и заботливому педагогу Вараской
основной школы
Кайт Ейланд – за поддержание
ливонского поэтического духа,
продвижение искусства декламации и преданную педагогическую
работу в Алатскивиской средней
школе им. Юхана Лийва
Светлана Подгорная – за долголетнюю успешную работу в сфере
музыкального образования в Алатскивиской школе искусств
Алевтина Бочарова – за преданное и ответственное отношение
к работе в Алатскивиской школе
искусств
Урве Персидски – за поддержание порядка и образцовой чистоты
в помещениях Вараской школы
Эрика Курвитс – за поддержание
порядка и образцовой чистоты в
помещениях Вараской школы
Сфера культуры
Анн Килк – за сохранение кодаверского диалекта и популяризацию его среди молодёжи
Андрус Килк – за значительный
вклад и многолетний труд по увековечиванию культурного наследия и
культурных мероприятий, проводимых в Кодавере и окрестностях
Марина Авдеева – за возрождение и хранение культуры и
традиций староверов, а также за
вклад в развитие культурной жизни Пейпсивеэре
Лариса Филипова – за преданную творческую деятельность и
содействие развитию культурной
жизни волости Пейпсияэре
Любовь Раймла – за вклад в развитие культурной жизни волости
Пейпсияэре
Пилле Мартипылд – многолетний руководитель вараского женского ансамбля народного танца

День каракатицы 2018

Зимнее мероприятие «День каракатицы» прошел в Калласте 24
февраля. Это был юбилейный,
пятнадцатый праздник - парад
необычных машин, специально
придуманных для зимней рыбалки,
также совпавший с 100-летним
юбилеем нашей республики.
Всё было традиционно – ярмарка, много гостей, горячая уха и,
конечно же, главное событие дня
– Парад каракатиц!
В этом году в параде участвовали более 30 единиц необычной
причудской техники. Выезд машин
начинался с Разлога, как в Калласте

называют место старой гавани. Это
уже второй год, когда машины идут
по льду, а зрители наблюдают парад
с обрыва в центре, откуда на озеро
открывается особенно прекрасный
вид. После проезда вдоль берега и
по улицам, машины построились
на площади и желающие могли
их рассматривать и общаться с
владельцами.
В КНК (Kallaste Noortekeskes)
прошёл концерт, приуроченный к
100-летию Эстонской республики,
где приняли участие представители
нашей новой волости. Название волости первый раз было отпечатано

«Кильяк», активная участница
Вараского общества деревенских
женщин
Деревенский театр в Кооза – за
активную культурную деятельность, которая обогащает культурное наследие деревни Кооза и
её окрестностей
Спорт и здравоохранение
Николай Дюков – за многолетний вклад в развитие спортивной
жизни волости Пейпсияэре
Александра Соргина – за вклад в
развитие спорта в городе Калласте
Рийна Яаануска – за вклад в развитие игры в шашки в деревне Вара
и её окрестностях, за успешное
участие в соревнованиях по игре
в шашки, а также за содействие
деятельности Вараского общества
деревенских женщин и за участие
в организации публичных мероприятий
Сирле Острат – чемпион мира
в состязании Indiaca 2017 среди
женщин
Анжелика Таппо – чемпион
мира в состязании Indiaca 2017
среди женщин
Хелья Лауметс – чемпион мира в
состязании Indiaca 2017 среди женщин старшей возрастной группы
Майли Мяги – чемпион мира в
состязании Indiaca 2017 среди женщин старшей возрастной группы.
Тармо Эрес – чемпион мира в
состязании Indiaca 2017 среди женщин старшей возрастной группы (в
качестве помощника тренера)
Мирье Пылд – за многолетний
вклад в укрепление здоровья жителей волости в качестве тренера
по пилатесу
Катрин Остра – за дружелюбное и ответственное отношение
к работе в качестве заведующей
отделом опёки в SA Peipsiveere
Hooldusravikeskus
Предпринимательство
Таави Пирк – за развитие предпринимательской деятельности в

волости Пейпсияэре
Тийт Нилсон – за личный вклад
и участие через OÜ Vara Saeveski
в деятельности, направленной на
поддержку физической активности
детей и молодёжи в Вара
Недоходные объединения
MTÜ Kokora Kandi Külaselts – за
организацию культурно-образовательных мероприятий, а также
за создание возможностей для
проведения досуга и укрепления
здоровья в округе Кокора
MTÜ Koosa Noorteklubi – за
15 лет непрерывной и активной
деятельности в сфере культурной
жизни и работы с молодёжью в
деревне Кооза и её окрестностях
Добровольцы
Раиса Полякова – за вклад в
развитие сельской жизни в волости
Пейпсияэре
Ольга Соловьёва – за вклад в
развитие сельской жизни в волости
Пейпсияэре
Каупо Круусааук – за значительную помощь в подготовке и
проведении спортивных мероприятий, а также за успешную работу
в качестве лидера деревенской
жизни в округе Кокора
Владимир Косик – за добровольное активное участие в организации досуга жителей Калласте
Элле Падар – активная участница Вараского общества деревенских женщин, организатор
мероприятий
Айн Тилгар – помощник членов
Вараского общества деревенских
женщин, который всегда готов
посодействовать и словом, и делом,
и добрым советом
Артур Пярна – за рабочий вклад
в развитие деятельности некоммерческих объединений
Пилле Кыйвик – за добровольную работу в социальной сфере
Лийна Реммелг – за ежедневный
добровольный труд и поддержку
престарелого члена общины

и на медалях, которыми наградили
всех участников парада, и на кубках, которые в юбилейном году
получили:
Олег Лучезарный – за единственный в Причудье каракат-спасатель;
Олег Быстров – за самое большое количество представленной
техники;
Александр Акифьев – за новый
вид транспорта – аэролодку и наш
гость Владимир Королёв из Пярну
– за необычный дизайн транспорта.
Были награждены и самые старые машины – каракаты Фёдора
Клявина и Сергея Парфенюка.

А Шлендухов Леонид, который
является гордостью нашей края,
как конструктор и изобретатель,
дал интервью немецкому телевидению NDR.
Также большое спасибо за участие фирмам “Ramo“и „Motodog“.
Мы считаем, что наш праздник
– Парад необычной самодельной
техники – удался, желаем всем
успехов, хорошего настроения
и приглашаем на «Каракатицу –
2019»!
И. БеРежНАЯ,
К. ДРОЗДОВА И В. АРРО
организаторы мероприятия
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В народном доме Колкья отпраздновали Масленицу

15 февраля в народном доме
Колкья состоялся весёлый и задорный праздник Масленицы.
Зажигательные выступления детей
и взрослых порадовали гостей
разнообразием красок. По сюжету
праздничного представления зиме
не оставалось ничего другого, как
уступить черёд долгожданной весне. Посмотрев на воображаемую
борьбу зимы с весной, дети получили возможность испытать свои
силы и сноровку в различных состязаниях и играх. И, конечно же,
самым ярким моментом праздника
стало угощение аппетитными блинами с вареньем! Празднование

Масленицы завершилось традиционным сжиганием чучела. Несмотря на зимнюю стужу, в душе
появилось тёплое чувство – весна
уже не за горами!
Традиции масленичной недели
напоминают обычаи празднования
Иванова дня в Эстонии, с той лишь
разницей, что все мероприятия
проводятся в студёную зимнюю
пору. Ритуальные костры символизируют весеннее солнышко и
сжигают воображаемую нечисть,
тогда как обильное праздничное
застолье, по преданию, становится залогом сытой жизни на весь
предстоящий год. Есть своё особое

SÜDAMEKUU KOOSAL JA VARAL
9.-13. aprill Koosa Mängude Maja kõigile tasuta
16.-20. aprill Vara spordihoone kõigile tasuta
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значение и у главного символа
Масленицы –блинов. Если у других
славянских народов связь с потусторонним миром происходит
посредством хлеба, то у русских
людей в тех случаях, когда одно событие только начинается, а другое
заканчивается, всегда подают на
стол блины. Их пекут на свадьбу и
погребение, на Пасху и Обжинки,
не говоря уже о Масленице, когда
вкуснейшими блинами угощают
друг друга целую неделю.
Хочется выразить огромную
благодарность руководителю колкьяского народного дома Елене
Фроловой и художественному

руководителю Ларисе Филиповой за организацию зрелищного
празднования Масленицы! От лица
волостного управления благодарю
и прекрасных актёров, а также всех
наставников и учителей, которые
разучили с детьми праздничные
песни и танцы!
Всем, кто желает получить заряд
веселья и бодрости, лучше держать
глаза и уши открытыми – если в
Колкья затевается праздник, то его
непременно стоит посетить!
РЕЭТ КРУУП,
Специалист по работе в сфере
культуры волость Пейпсияэре

Hea Koosa elanik!
Koosa rahvamajas valmis tänu Kohaliku omaalgatuse programmile
pesuruum, mida on oodatud kasutama kõik Koosa piirkonna
elanikud. Tänu projektile on kasutada pesumasin ja triikimissüsteem.
Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse
programmi vahenditest.
Soovi korral võtta ühendust kultuuri- ja noorsootöö
korraldajaga tel: 5886 8266 (Eva-Kristi Hein).
MTÜ Koosa Noorteklubi
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VALGEMETSA NOORTELAAGRISSE.

Soovijatel palume registreeruda tel: + 372 5647 2259.
Täpsemat infot laagi kohta saab
aadressil valgemetsa.ee/noortelaager.
Registreerumise tähtaeg on 20.04.2018

Alatskivi Postipunkt osutab järgmisi teenuseid:
• Saadetiste vastu võtmine
• Saadetiste väljastamine
• Maksete vastu võtmine
• Markide, ümbrikute ja kaartide müük

OLEME AVATUD E-R 09.00-17.00, L,P 10.00-17.00.
Tartu mnt 3, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald.
Info telefonil 734 4980, PP lahtioleku aegadel.
Muu Eesti Postiga seotud informatsioon
Omniva infotelefonil 661 6616

OÜ AT Maagrupp teostab
veoauto ja kopplaaduriga järgmisi töid:
• tiikide-kraavide kaevamine
• kändude juurimine ja kivide koristamine põldudelt
• vanade hoonete lammutamine
• teede ja platside ehitus
• kanalisatsioonide, drenaažide ja teetruupide ehitus
• pinnase planeerimistööd
• mulla, liiva ja kruusa müük kohaletoomisega.

Info: Tel +372 521 7945

PeipsiääreTeataja
Müüa keskküttega 3toaline korter Alatskivi alevikus.
Lähedal asuvad kool, lasteaed ja kauplus.
Lisainfo: Tel (+372) 5626 4595
Hind kokkuleppel

ALATSKIVI KIRIKU TEATED
ALATSKIVI KIRIKU JUMALATEENISTUSED:
•Palmipuudepüha 25.03.18.a kell 12.30 pastoraadis.
•Suur Neljapäev koos Püha armulauaga 29.03.18.a. kell 16.00
pastoraadis
•Suur Reede 30.03.18.a. kell 12.30 kirikus
•Kristuse ülestõusmise püha 01.04.18.a. kell 12.30 kirikus
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PLUUNI PESTI
SERGEI TOROPOV
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04.12.1931 - 20.02.2018
10.06.1930 - 24.02.2018
28.08.1926 - 02.03.2018
30.09.1939 - 02.03.2018
06.11.1932 - 08.03.2018
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Korstnapühkija Marko Mesi
puhastab Teie kodu korstnad
ja küttekolded.
Vajadusel küttekollete
remont ja puhastusluukide
vahetamine.
Tel 5805 0201

E-post: info@korstnapuhkimine.ee

