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MTÜ Pala Tuletõrje Selts
tähistas 10. tegutsemisaastat

Vasakult Ülar Kuslap, Eini Karv, Marelle Karv, Maret Peramets,
Olev Peramets, Märt Tõnisson, Laura Tõnisson, Sirli Bobkova, Olavi
Peramets. Pildilt puuduvad Raivo Bunder ja Meigo Peramets.

MTÜ Pala Tuletõrje Selts tähistas 12. aprillil 2019
Ranna rahvamajas oma 10. tegutsemisaastat. Palal oli
üksinda paiknev komando, mis kuulus Jõgevamaa päästekomando alluvusse. 2009. aasta alguses likvideeriti väiksemad
komandod ja hakati looma MTÜ-sid, nii ka Palal.
Alustades oli 3 meest: Olev Peramets, Märt Tõnisson ja Raivo
Bunder, kes on ka kutselised päästjad.
2013. aastast liitus 4 vabatahtlikku päästjat: Maret Peramets,
Laura Tõnisson, Ülar Kuslap ja Olavi Peramets.
2018. aastast liitus veel 4 vabatahtlikku päästjat: Marelle Karv,
Sirli Bobkova, Eini Karv ja Meigo Peramets. Kokku on meid 11
koolitatud vabatahtlikku päästjat! Koos reageerime väljakutsetele, osaleme kohvikutepäeval ja teeme ühiseid väljasõite koos
peredega. Siinkohal täname oma perede liikmeid, kes meid
toetavad.
Täname Peipsiääre vallavalitsust meeldiva koostöö eest ja
kõiki meie sõpru, kes leidsid aega meid õnnitlema tulla ja pidu
nautida. Täname ka kõiki, kes aitasid pidu korraldada!
Aitäh meeldiva peo eest!
MTÜ PALA TULETÕRJE SELTS

Oodatakse kandidaate konkursile
"Kaunis kodu 2019"
Konkursi "Kaunis kodu" eesmärgiks on Peipsiääre vallas heakorrastatuse
tõstmine, elukeskkonna kaunimaks ja puhtamaks muutmine ning töö- ja
elamiskultuuri au sisse tõstmine.
Ilusate ja energiasäästlike kodude/objektide üleriigilise konkursi tingimused on
leitavad kodulehel http://www.iluskodu.ee/konkursid.php
KONKURSS HÕLMAB:
• traditsioonilisi kodusid ja muid sellega seonduvaid objekte (eramud,
väikesed ühismajad, korterelamud, maakodud, suvilad, hotellid, turismitalud koolimajad, seltsimajad, kirikud ja muud kultushooned, mererannik, kaldad, järved, tiigid, kalmistud, parkmetsad jne) ning eriprojekte:
• parim tööstusmaastik 2019: (tootmishooned ja -talud, põllumajanduskeskused, farmid, aitkuivatid, töökojad jm).
• parim tervisespordikeskus 2019: (kergliiklusteed, terviserajad, spordikeskused jm. Peaasjalikult mõeldakse siin omavalitsuste finantseerimisel olevaid rajatisi).
• kauneim kortermaja 2019:
• kaunis muinsuskaitseobjekt 2019: otsustatakse koostöös muinsuskaitseametiga, maakonnad võivad pakkuda objekte
• energiasäästlik kaunis kodu 2019.
Hindamiskomisjon vaatab kaunid kodud üle mai alguses ning konkursi
parimaid tunnustatakse võidupühal, 23. juunil 2019.
Kaunist kinnistust või konkursil osalemise soovist palume teatada
hiljemalt 2. maiks 2019 tel (+372) 523 8740 või e-posti aadressil
viktoria.arro@peipsivald.ee. Teates peab sisalduma kinnistu nimi, omaniku
nimi/nimed, küla ja võimalusel omaniku tel number ja e-post.
Konkursile „Kaunis kodu 2019” võivad kinnistuid esitada kõik valla elanikud.

									

Foto Viktoria Arro

Pääsulaul andis kevade saabumisele hoogu
12. aprillil kogunesid
Alatskivi lossi Peipsiääre valla laululapsed, et
koos linnulauluga kevade saabumisele hoogu
anda – toimus II Peipsiääre valla laste ja noorte
lauluvõistlus "Pääsulaul
2019". Lavale astus 24
noort lauljat, kelle hulgast
žürii (Merle Nisu, Eve
Koort ja Ergo-Hart Västrik) valis igast vanuserühmast välja kaks, kes lähevad 11. mail maakonna
lauluvõistluse "Tartumaa
laululaps 2019" lõppvooru Peipsiääre valda
esindama.
3–7-aastaste vanusegrupp:
Peipsiääre valla Laululind 2019 ja pääs „Tartumaa laululaps 2019“
l õp pvooru – JASP E R
TAMMIK (Vara lasteaed,
juhendaja Kaie Kangur)
II koht ja pääs „Tartumaa
laululaps 2019“ lõppvooru – Birke Kaasik
(laulustuudio Fa-diees
(elukoht Peipsiääre vald),
juhendaja Ingrid Sinilaht)
III koht - Hanna Kendra Kaasik (Pala kool, juhendaja Katrin Puusepp)
Eripreemia - Tarmo Kivilo
(Alatskivi kunstide kool,
juhendaja Made Ritsing)

8–10-aastaste vanusegrupp:
Peipsiääre valla Laululind 2019 ja pääs „Tartumaa laululaps 2019“
lõppvooru – KRISTEL
HALDJA TROSS (Alatskivi kunstide kool,
juhendaja Made Ritsing)
II koht ja pääs „Tartumaa
Laululaps 2019“ lõppvooru – Daisi Noormägi
(Alatskivi kunstide kool,
juhendaja Made Ritsing)
III koht – Eha Merin Nõmm
(Alatskivi kunstide kool,
juhendaja Made Ritsing)
Eripreemia – Mia Charlot
Peedo (Alatskivi kunstide kool, juhendaja Made
Ritsing)

11–13-aastaste vanusegrupp:
Peipsiääre valla Laululind 2019 ja pääs „Tartumaa laululaps 2019“
lõppvooru – MARTA-MIINA NOORMÄGI (Alatskivi kunstide kool, juhendaja Made Ritsing)
II koht ja pääs „Tartumaa
Laululaps 2019“ lõppvooru – Hella Hildegard Niitra
(Alatskivi kunstide kool,
juhendaja Made Ritsing)
III koht – Karmen Kuusik
(Alatskivi kunstide kool,
juhendaja Made Ritsing)
Eripreemia – Matthias
Värv ja Sebastian Sildver (Pala kool, juhendaja
Katrin Puusepp)

14–16-aastaste vanusegupp:
Peipsiääre valla Laululind 2019 ja pääs „Tartumaa
laululaps 2019“ lõppvooru –
VIKTORIA LUPTOVA (Alatskivi kunstide kool, juhendaja
Made Ritsing)

Tuhat tänu muusikaõpetajatele suure-suure töö
eest! Aasta pärast laulame
taas!
REET KRUUP

Peipsiääre valla kultuuritööspetsialist
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VALLAValITSUSES

VALLAVOlIKOGUS
Peipsiääre valla volikogu märtsi kuu istung toimus
20. märtsil Koosal.
Päevakorras oli viis päevakorrapunkti, millest esimese,
mis puudutas Kallaste ja Kolkja koolide põhjalikku ümberkorraldamist, otsustas volikogu päevakorrast välja jätta.
Ettepaneku esitaja tõi põhjuseks asjaolu, et ümberkorraldust
tuleks veel analüüsida ja põhjalikult ette valmistada. Hetkel
on ka Kallaste elanike hulgas väga tugev vastuseis, millele
tuleb aasta jooksul lahendused leida. Kõlama jäi siiski kindel
seisukoht, et koolide ümberkorraldamise ettevalmistamisega tuleb eeloleva aasta jooksul põhjalikult tegeleda ning
otsus langetada järgmisel aastal. Õpilaste arv on väike ja langeb veelgi, õppetöö kvaliteet jätab soovida, vene põhikoolide
lapsed ei ole edasisel haridusteel konkurentsivõimelised.
Järgmise päevakorrapunkti sisuks oli ajaloolise
Tedreküla nime ennistamine. Otsusega taotletakse Kodavere
küla lahkmejoone muutmist selliselt, et Kodavere külast ära
võetav osa liidetakse Pärsikivi külaga ning Pärsikivi küla
nimetatakse Tedrekülaks. Varemalt on toimunud ka endise
Tedreküla aladele jääva Pärsikivi ja Kodavere küla elanike
ja kinnistute omanike koosolekud, kus tutvustati loodava
Tedreküla piire. Koosolekutel osalenud olid üksmeelselt
nõus Tedreküla nime taastamisega ja piiride määramisega.
Järgnevates päevakorrapunktides muutis volikogu ühe
varema otsuse sõnastust, kuulas ehitusspetsialist Raimond
Võimre ettekannet kehtivatest üldplaneeringutest ning
kinnitas üldplaneeringute ülevaatamise kokkuvõtte. Samuti
otsustati pikendada MTÜ-ga Peipsiääre järvepääste sõlmitud Kallaste sadamas asuva sildumiskoha ja maa-ala tasuta
kasutusse andmise lepingu tähtaega 3 aasta võrra. Lepingu
kogupikkus on seega 8 aastat, mis võimaldab MTÜ-l erinevatest projektidest rahalisi vahendeid taotleda.
Jaako Lindmäe

Peipsiääre vallavolikogu esimees

aMETlIKUD TEaTED
Eelsorteeritud jäätmete kogumisplats Alatskivi
alevikus on alates 13. märtsist 2019 suletud seoses
jäätmejaama ehitustöödega. Lähim suuremõõtmeliste ja elektroonikajäätmete äraandmiskoht on Vara
külas ja tasu eest Torma prügila. Info tel 510 6713

Soovitame elanikel paigaldada
elukohta postkastid
Vallaelanikud, palun paigaldage oma elamu juurde postkast, kellel see veel paigaldatud ei ole. Postkast on vajalik,
et ametlik teave õigel ajal teieni jõuaks.
Riigikogu valimistel ei jõudnud meie vallas postkasti puudumisel valijateni umbes 130 valijakaarti, mille
Omniva tagastas siseministeeriumile. Tulemas on Euroopa
parlamendi valimised ja siseministeerium teeb ettevalmistusi valijakaartide saatmiseks.
Kes ei soovi valijakaarti paberkandjal, võib tellida eesti.
ee portaali kaudu e-valijakaardi. Ühtlasi tuletame meelde,
et iga isik vastutab oma elukohaandmete õiguse eest.

PEIPSIÄÄRE
Väljaandja: Peipsiääre
vallavalitsus, Tartu mnt 4,
60201 Alatskivi, Peipsiääre
vald, Tartumaa
Trükk ja kujundus:
OÜ Vali Press, Pajusi mnt 22,
Põltsamaa 48106 Jõgevamaa
JÄRGMINE PEIPSIÄÄRE
TEATAJA ILMUB MAIS 2019

TeATAJA

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

Vallavalitsuse istung 13.03.2019
Väljastati järgmised projekteerimistingimused Peipsiääre vallas: Kallaste linnas ja Kolkja alevikus optilise kaabli võrguprojekti
koostamiseks, Mustametsa külas Ura kinnistule keldri ümberehitamise projekti koostamiseks, Savastvere külas Sepa-Järve kinnistule
elamuprojekti koostamiseks, Sookalduse külas Uue-Källo kinnistule aida ümberehituse projekti koostamiseks.
Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas Kallaste linnas Võidu
121 kinnistul kontori kasutusele võtmiseks.
Kooskõlastati Peipsiääre vallas Põdra külas Kõbjatalu kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht.
Nõustuti Peipsiääre vallas Nõva külas asuva Kooli katastriüksuse (pindalaga 5,15 ha, sihtotstarbega 100 % maatulundusmaa)
jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Muudeti Kasepää alevikus asuva Peipsi tn 145 katastriüksuse
olemasolevat sihtotstarvet ja uueks sihtotstarbeks määrati 100%
ärimaa. Muudeti Kasepää alevikus asuva Peipsi tn 98 katastriüksuse sihtotstarvet ja uueks sihtotstarbeks määrati 30% ärimaa ja
70% elamumaa.
Määrati Teeääre katastriüksuse maa maksustamishind.
Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus ning
määrati maa eest kompensatsioon.
Määrati Alatskivi alevikus munitsipaalomandisse taotletavale
0,21 ha suurusele maaüksusele koha-aadress ja sihtotstarve.
Otsustati sõlmida sotsiaaleluruumi üürileping.
Anti nõusolek vee erikasutusloa väljastamiseks MTÜ Lahepera Järvele Lahepera järve ökoloogilise seisundi parandamiseks
vastavalt Keskkonnaameti poolt nõuetele vastavaks tunnistatud
KMH programmile.
Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 23.10.2018 korraldust
nr 486.
Eraldati vabaühendustele Peipsiääre valla 2019. aasta
eelarvest aastased tegevustoetused oma tegevuste elluviimiseks.
Eraldati Peipsiääre valla 2019. aasta reservfondist Hugo
Lepnurme Muusikaühingule ühekordset toetust summas
100 eurot VI Peipsimaa rahvusvaheline orelifestivali korraldamise
toetamiseks Peipsiääre valla haldusterritooriumil.

Vallavalitsuse istung 26.03.2019

Väljastati ehitusluba Peipsiääre vallas Alatskivi alevikus
Liivaaugu tn 1 kinnistul puurkaevu rajamiseks.
Väljastati kasutusluba Peipsiääre vallas Alasoo külas Oru
kinnistul elamu kasutusele võtmiseks.

Väljastati projekteerimistingimused Peipsiääre vallas
Torukülas Terminali kinnistule katlamaja ja puidukuivati projekti
koostamiseks.
Nõustuti Peipsiääre vallas Põldmaa külas asuva Sõstramurru
katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Sõstra-Margo katastriüksuse riigi omandisse jätmisega.
Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 12.02.2019 korraldust
nr 80 „Tähemaa külas asuvale munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele teenindusmaa, koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine“.
Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 20.02.2006 korraldust nr 17
„Plaani- või kaardimaterjalil määratud maa piiride ja maksumuse
kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine“.
Määrati Pärsikivi külas asuvale munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele teenindusmaa, koha-aadress ja sihtotstarve.
Anti MTÜ-le Peipsi Tulevik luba avaliku ürituse Varnja kalalaat
2019 korraldamiseks 27. aprillil 2019 a algusajaga kell 05.30 ja
lõpuajaga kell 17 prognoositavalt 4000 inimesele Varnja alevikus.
Pikendati sotsiaaleluruumi üürilepingut.
Rahuldati 2 isiku taotlused korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta, sest jäätmevaldaja viibib oma
kinnistul vaid suveperioodil.
Kaks olmejäätmete valdajat loeti erandkorras jäätmeveoga
tähtajaliselt mitteliitunuks, sest kinnistul ei elata.
Kiideti heaks hajaasustuse programmi toetuslepingu täitmise
aruanne.
Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse huvihariduse ja huvitegevuse
riikliku täiendava toetuse kasutamise lepinguid.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega AS Emajõe Veevärk
kasuks OÜ Keskkonnaprojekt poolt koostatud tööprojekt nr 1485
„Varamõisa vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning reoveepumpla projekteerimine“ vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
Tunnistati Peipsiääre vallas tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks korraldatud pakkumismenetluses edukaks
Elektri Grupp OÜ.

Vallavalitsuse istung 29.03.2019

Pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine, pakkumuste
kvalifitseerimine riigihankes „Sibulatee turismipiirkonna projekteerimistööd“ (viitenumber 206721).
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem

Algas aeropildistamise hooaeg
Maa-amet alustas iga-aastase
aeropildistamisega. Mõõdistuslennud katavad Eesti
lõunapoolse osa. Ühe ettevalmistustööna paigaldatakse
mitmele poole maastikule
valged ruudukujulised kilest
märgised, mis sügisel kokku korjatakse. Märgised on
vajalikud aerofotode edasisel
töötlemisel.
Maa-amet alustas aprillikuus
iga-aastaste mõõdistuslendudega, et uuendada kaardiandmeid. Tänavu toimuvad
ülelennud Eesti lõunapoolsel
alal, milleks on Lihula-Vändra-Põltsamaa-Kallaste joonest
riigi lõunapiirini jääv ala koos
Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja Kihnu saarega (skeemil). Sellest
idapoolne osa pildistatakse
kaardistamise eesmärgil enne
puude lehtimist ja läänepoolne juba lehes puudega. Lisaks pildistatakse varakevadel
sobivate ilmastikutingimuste
kestmisel ka põhjapool asuvaid
suuremaid linnu ja asulaid.
Samuti jätkuvad maastiku
märgistustööd aladel, millest
toimuvad ülelennud. Märgisteks on 60 × 60 sentimeetri
suurused valged kileruudud,

mis paigaldatakse maastikule,
ja on varustatud sildiga "Aeropildistuse maamärk" (pildil).
Valged ruudud on vajalikud
aerofotode hilisemal töötlemisel. Märgis jääb pildile ja
seda kasutatakse aerofotode
plaaniliseks ja kõrguslikuks
sidumiseks maapinnaga.
Maa-amet palub mõistvat
suhtumist ja markeeringuid
mitte puutuda ega rikkuda.
Markeeringud paigaldatakse
maastikul kohtadesse, kus need
ei tohiks maaomanike tegemisi
häirida. Maa-amet eemaldab
märgised pärast aeropildistamise hooaja lõppemist ehk
alates sügisest.
Aerofotodest saadakse
maapealse järeltöötlemise
tulemusel ortofotod, millele on
kõigil ligipääs Maa-ameti kaardirakenduse abil. Sellel aeropildistamise hooajal toodetud
ortofotod jõuavad Maa-ameti
geoportaali alates sügisest.

Lisainfo:

Karmen Kaukver
Maa-ameti avalike suhete
nõunik
karmen.Kaukver@maaamet.ee,
5694 5407

Aeropildistamise maamärk
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Politsei hoiatab: kelmid ei puhka
Oma turvalisusele ja kodu
kaitstusele ei saa mõelda
hoogtöö korras, vaid see vajab
pidevat tähelepanu. Ajal, mil
meedia punab hoiatusteadetest, et jälle on mõni kelm
liikvel, muutuvad kõik ettevaatlikuks ja hoolsaks. Seda
valvsust tuleb säilitada aga
pidevalt, kuna kelmid ei küsi
heausklike inimeste tüssamiseks kohta ega aega. Igaüks ja
igal ajal võib olla neil luubil.
Kelmusskeemegi leiutatakse pidevalt juurde, sest kui
üks enam ei tööta, tuleb uus
kohe asemele. Mõned trendid
on siiski püsivamad. Näiteks
otsivad kelmid ennekõike
ohvreid eakamate inimeste
seast. Nii on suureks abiks,
kui nooremad pereliikmed
hoiavad oma vanemaid ja

vanavaemaid võimalike ohtudega kursis.
Klassikaline näide on telefonikelmid, kes mõtlevad välja
mõne petuloo ning veenavad
kõnele vastanut neile raha
andma või ka laenama. Nii näiteks on telefonitsi tegutsenud
libapolitseinikud, kes väidavad, et aset on leidnud raske
liiklusõnnetus ning sekelduste
vältimiseks on kohe vaja raha
või väärismetalli.
Samamoodi tegutsevad
kelmid ka internetis ning
vajadusel käivad ka ukselt
uksele. Keegi meist ei taha
sattuda pettuse ohvriks ning
õigupoolest annab seda ka vältida – peab olema hoolikas ja
valvas. Telefonitsi raha küsivate võõrastega ei tasu suhelda.
Internetis saadud kirjadesse,

mis lubavad suuri lotovõte
või muid hüvesid, tasub suhtuda alati skeptiliselt – raha
ei kasva puu otsas ja niisama
seda ei jagata. Pigem vastupidi, kelmid soovivad teilt raha
kätte saada. Ukselt uksele käivaid kelme ei tohiks esikusse
kutsuda või uksepakule omaette jätta. Ajal, mil teie teise
tuppa asjatama lähete, võib
ta kasutada selleks, et esikus
olevaid väärtuslikke esemeid
enda taskutesse pista. Kui
mõni väidab, et on ametnik,
küsige tema töötõendit ning
vajadusel kontrollige tema
tausta vastavale asutusele
helistades ja küsides, kas neil
on selline töötaja.
Kui teil on kahtlusi, et tegu
võib olla kelmiga, ei tohiks
mõtlematult ühtki senti välja

käia ning juhtunust peaks
teada andma politseile. Korrakaitsjad selgitavad, kas tegu
võib olla kelmiga, hoiatavad
vajadusel teisigi inimesi ning
võtavad süüdlase vastutusele.
Häirida võib ka
agressiivne
kauplemine

Üksjagu teateid saab
politsei ka agressiivsete kauplejate kohta, kes püüavad nii
telefonitsi kui ka linnatänavatel kõikvõimalikku kaupa
pakkuda ning võivad oma
pealetükkivusega inimesed ka
ära hullutada. Selline müük ei
ole reeglina ebaseaduslik, ent
võib survestada ostma kaupa,
mida tegelikult soetada ei soovita. Iseenesest on telefoni- ja
ka ukselt uksele müük tavapä-

“Teeme Ära”
talgud 2019
peipsiääre vallas
17. aprilli seisuga registreeritud
talguobjektid wwww.teemeara.ee
veebilehel:
NIMETUS

KOGUNEMINE

MILLAL

TALGUJUHT/
TALGUJUHID
Ene Savolainen (Tel 526 1805)

EELK Alatskivi
kiriku ja kiriku
ümbruse talgud
Laanela talu talgud

Kiriku juures

4. mail kell 12

Laanela talus, Torukülas

4. mail kell 10

Monica Rand (Tel 521 1464)

Torila - Kallaste
teeäär
Kindluse kinnistu
heakorratööd
Alatskivi lasteaia
heakorratalgud
Info Magasiaidast

Kulli talus

27. ja 28. aprillil
kell 10
4. mail kell 10

Neeme Kook (Tel 5340 5456)

4. mail kell 10

Ülle Laursoo (Tel 5662 6469)

Magasiaida ees

4. mail kell 10

Karin Kriisa (Tel 5624 1088)

Assikvere talgud

27. aprillil kell 10

Sven Müürsepp (Tel 5343 9332)

Õnne meile ja teile

Assikvere seltsimaja
juures
Õnne talus, Alasoo külas

4. mail kell 10

Tarmo Eres (Tel 527 4339)

Miljonivaate talgud

Tommi talus, Laheperal

4. mail kell 10

Ulvi Hantson (Tel 5667 3240)

Kallaste laululava

Kallaste keskväljakul

4. mail kell 12

Jekaterina Tõlnikova (Tel 5837 7809)

Päiksi puhastus

Päiksi külas

4. mail kell 10

Jaanus Knude (Tel 506 1710)

Koosa Lasteaia
talgud
Praaga puhtaks

Lasteaia õuealal

3. mail kell 17

Kristin Kaarna (Tel 5307 1860)

Jõesuu talus, Praagal

27. ja 28. aprillil
kell 10

Egle Madissoo (Tel 503 5349)

rased, sest reeglina tegelevad
sellega ametlikult ja seaduslikult müügiesindajad. See aga
ei tähenda, et pead igal juhul
nendega tehingu sõlmima. Kui
sul selleks soovi ei ole, on sinu
õigus pakkumisest keelduda.
Ole valvas, kui:
• telefonimüügi puhul ei
taheta lasta kõnet lõpetada;
• lähed müügiesitlusele ja
sind ei taheta enne ära
lasta, kui midagi ostad;
• sind survestatakse väites,
et kui sa toodet ei osta, siis
müüja sissetulek langeb;
• kui Sa toodet ei osta,
juhtub midagi (halba);
• telefonitsi sõlmitakse
leping toote esmakordseks
ostuks ja edaspidi haka-

takse regulaarselt kaupa
koju saatma küsides selle
eest raha.

Pea meeles:
• kui sa toodet või teenust
osta ei soovi, ent müük on
pealetükkiv, keeldu kindlameelselt ja viisakalt,
• sinu kodu on sinu kindlus
ja sul on alati õigus paluda
müügiesindajal lahkuda,
• sul ei ole kohustust kohe
osta ning kui kahtled, palu
lisaaega mõtlemiseks ja
otsustamiseks,
• sul on õigus toode 14
päeva vältel tagastada.
Argo Lääts
Kaupo Sirel

Tartumaa piirkonnapolitseinik

Talgupäev Vara mõisapargis
Looduskaitse all olev ca 6 ha suurune mõisapark on
rajatud 19. sajandil. Domineerivad puud pargis on tammed,
pärnad, vahtrad, lehised ja saared. Kahjuks olid paljud harilikud saared nakatunud saaresurma nimelisse haigusesse ning
ohtlikuks muutunud puud lõigati maha. Park on tarvis pärast
puude lõikust ja väljavedu korda teha.

ALUSTAME KORRASTUSTALGUTEGA 1. MAIL KELL 10
NING OOTAME ABILISI!
Täiendav info tel 513 5976.
Ühtlasi teatame, et 27. aprillil Vara kiriku juures talguid
ei toimu.
LIIS ZIRKEL
Vara MNS

Kindluse maja juures
(Lümati küla)
Alatskivi lasteaia juures

Inspiratsioonipäev Pala koolis

Piret Kaur (Tel. 5362 4400)

Inspiratsioonipäeva arutelud.

Piimapuki
raamatukogu
Välgis koristus

Põldmaa külas piimapuki
juures
Välgis Tamme talus

4. mail kell 10

Tauno Laasik (Tel 5393 4648)

4. mail kell 10

Maris Laanemets (Tel 5620 6709)

Kokora
Külakeskuse
talgud
Torila-Haapsipea
tee talgud
Praaga suveks
korda!
Savastvere küla
talgud
Nina küla
korrashoid

Kokora külakeskuses

4. mail kell 11

Inge Rebane (Tel 5684 5020)

Torila-Haapsipea
ristmikul
Laine talus, Praagal

4. mail kell 9

Viktoria Arro (Tel 5554 9532)

4. mail kell 10

Eili Kõiv (Tel 5346 8350)

Savastvere külas

4. mail kell 10

Kersti Jürgenson (Tel 524 7575)

Tuletorni ümbruses

24. aprillil kell 10

Lilia Nõomaa (Tel 509 2915)

Täpsem info www.teemeara.ee. Talgupäeva lõpus paljudes talgukohtades väike talgueine ja mõnes kohas ka
saun ning kindlasti on hea tunne tehtud tööst garanteeritud. Pane Sinagi oma nimi kirja www.teemeara.ee valitud
talguobjektile.

Foto: Kati Kirikal

8. aprillil toimus Anna Haava nim Pala koolis inspiratsioonipäev “Kuidas mina saan maailma muuta?”. Päev oli mõeldud
6.–8. klasside noortele, noorsootöötajatele ja õpetajatele. Koos
arutleti meie kogukonnas olevate probleemide üle ning püüti
meeskonnas leida lahendusi. Kõik pakutud lahendused pandi
paberile ja tutvustati teistele gruppidele. Loodetavasti saavad
mõned ideed ka teoks ning kuuleme neist veel.
Inspiratsioonipäeval osalesid ka noored Vara koolist ja
Kolkja lasteaed-põhikoolist. Samuti valla noorsootöötajad ja
õpetajad, kes osalesid aktiivselt grupitöös, jagasid ja kuulasid
päeva jooksul tekkinud ideid ning mõtteid.
Inspiratsioonipäev toimus koostöös Tartu ärinõuandla
noortelabori ettevõtlikkuse laboriga. Päeva juhtis Silver Sillak
Tartu ülikooli haridusuuenduskeskusest.
Noori osalisi ootab toreda päeva jätkuks külaskäik Tartu
ettevõtluskülla.
KATI KIRIKAL
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Assikvere Haridusseltsi tegemistest
Märts ja aprill on olnud
Assikvere külateatrile
täis tihedat tegutsemist.
Seoses emakeeleaastaga
said populaarseks meie
Kodavere kandi lood ja
kutseid esinemiseks oli
nii palju, et pidime mõtlema kava täiendamisele.
Murdetekstide autor Ann
Kilk kirjutas juurde kahekõnesid ja lugusid laste
jaoks, mille Ülle Meos
lavale sättis. Esinemised
Palal, Varal, Alatskivil ja
Kääpal lubavad järeldada,
et murdelugudel on ka
edaspidi publikut.
Jaanuaris algasid
proovid etendusega A.
Kitzberg „Rätsep Õhk ja
tema õnneloos”. Esietenduseni jõudsime 6. aprillil
Assikvere seltsimajas.
Tuli hulgaliselt sõpru,
kes elasid meie esietendusele rõõmsalt kaasa.
Ülle Meose juhendamisel
on külateater Assikveres
tegutsetud alates 2009.
aastast ja kokku on val-

Ootame
kohalikke inimesi
oma kala- ja
aiasaaduste,
käsitöö ning
hoidistega
kauplema

Varnja
kalalaadale!

Oma soovist saab
teada anda
peipsitulevik@gmail.com

„Rätsep Õhk ja tema õnneloos“ näiteseltskond.

minud 14 täispikka etendust, 10 folkloorikava,
3 lühifilmi Anna Haava
elust ja osaletud erinevates projektides Pala
raamatukogus.
23. märtsil oli seltsimajas külaliseks maailmarändur ja matkajuht Mikk Suursild, kes
pajatas väga huvitavalt
oma seiklustest maailma
erinevates piirkonda-

des. Seiklusi illustreeris
pildiprogramm. Mõnusa
meeleolu lõi Raivo Ojakivi
lauludega kitarri saatel.
Peol olid külaliseks Vara
Maanaiste Seltsi grupp,
kes oli meie juures tutvumisreisil.
13. aprillil toimus viljapuude noorendus- ja
hoolduslõikuse koolitus. Piret Pihtjõe juhatusel õppisid 11 huvilist,

Foto: Fred Nõmm

kuidas kujundada viljapuud nii, et viljad oleksid
ilusad ja maitsvad.
27. aprillil kutsume
kõiki talgupäevale, et korrastada Assikvere bussipeatuse ja seltsimaja
ümbrust.
HELGI VAGA

Assikvere Haridusseltsi
juhatuse liige

Koosa rahvamaja ja noortekeskuse tegemised
K

oosa rahvamajas on aasta aktiivselt alanud ja
pakkunud meeldejäävaid hetki. Suurematest
sündmustest tähistasime veebruaris valentinipäeva
piduliku õhtusöögiga. Üritus osutus äärmiselt populaarseks, sest kes suudaks vastu panna kolmele imemaitsvale
käigule. Märtsis toimus traditsiooniline naistepäeva retrodisko, kus astus üles Koosa külateater oma etendusega
„Miljoniparaad“ ja plaati keerutas üle-eestiliselt tuntud
DJ Rauno Märks.

Naistepäeva retrodisko.

Foto: Lauri Mengel

Koosa rahvamaja külastasid veel Eesti parimad selgeltnägijad, kes otsisid uue hooaja saatesse põnevaid lugusid
ja uusi osalejaid. Huvilised said tutvuda selgeltnägijate
tegemistega, teha kaasa vaimse rännaku ja osaleda privaatsetel vastuvõttudel. Lisaks on rahvamaja aktiivselt
näidanud uusi eesti filme. Juba 2. mail kell 19 tuleb Koosa
kinolinale film „Ott Tänak“.

E

nne südasuve on oodata mitmesuguseid üritusi!
Kutsume teid 12. mail kell 12.00 toimuvale emadepäeva peole, et rõõmustada emasid ja vanaemasid.
2. juunil toimub Koosal tegevusterohke lastekaitsepäev.
Laulupeoaasta puhul saab 20. juunil kell 12–14 Koosa turuhoone juures võtta pidulikult vastu laulupeo tuli, mis jõuab
Koosale kell 13.10 ja lisaks tulele on oodata muudki põnevat!
Jätkuvalt kirjutame ka projekte, et pakkuda üha kvaliteetsemaid ja mitmekülgsemaid tegevusi. Seekord said
rahastuse kaks kogukonnaprojekti, mis esitati kohaliku
omaalgatuse programmi. Projekti „Koosa rahvamaja saali
sisustuse uuendamine“ toetusel osteti kokkupandavad
toolid ja lauad ning projekti „Koosa kogukonna suvealguspidustus“ toel korraldame juba 21. juunil algusega kell 16
vahva kogukondliku suvealguspeo, et tugevdada seotust

Matk Vapramäel.
Foto: Sopio Gigauri
kodukohaga. Oodata on põnevaid atraktsioone, näomaalinguid, rahvamänge ja tule süütamist. Puudu ei jää ka heast
tantsumuusikast.
Koosa noortekeskus püüab jätkuvalt pakkuda mitmekesiseid tegevusi noortele vanuses 7–26 eluaastat. Igal nädal
al on oodata uut ja põnevat, kuid lisaks tasub külastada
meid ka vaheajal.
Veebruari vaheajal matkasime Vapramäel, valmistasime
unenäopüüdjaid, mängisime tubaseid seltskonnamänge ja
lisaks veetsime koos ühe laheda noorteka öö.
Aprilli vaheajal on seevastu oodata discgolfivõistlust,
Elistvere külastust, grilliõhtut, aaretejahti ja võistumänge.
Seega tasub meid kindlasti külastada, sest põnevaid tegevusi
meil jagub!
Ka noored on näidanud üles oma aktiivsust projektide
algatamisel. Noortekeskuse aktiivsemad noored esitasid
noorsootöötaja abiga oma projekti konkursile PickUp – Briti
eri ja suureks rõõmustuseks saadi rahastus. Projekti abil
arendatakse ja kaasajastatakse noortekeskuse mängude
tuba. Projekti rahastab Briti Nõukogu. Lisaks esitas Laura
Božlov koos oma meeskonnaga projekti Tartumaa noortefondi „Noortelt noortele“, et korraldada õppekäik Tallinna
loomaaeda ja vanalinna. Jääme ootama vahvate projektide
teostumist.
EVA-KRISTI HEIN

Kultuuri- ja noorsootöö korraldaja
MTÜ Koosa Noorteklubi

Sibulatee kümnenda
tegutsemisaasta auks
loodud Sibulatee KALApuhvetite päev toimub
27. aprillil kell 11–16.
Puhvetite nimekiri ja
menüüde hittroad nähtavad Sibulatee kodulehel.
Menüüdes maitsvaid ja põnevaid roogi Peipsi kalast ning
muidugi teisi toite. Erinevad õpitoad, tegevusi lastele.
Puhvetite päeva kaart saadaval igas puhvetis. Kõik,
kes käivad vähemalt seitsmes puhvetis ja proovivad
pakutavat ning koguvad vastavad templid kaardile, osalevad auhindade loosimises. Auhinnad on välja pannud
Sibulatee ettevõtjad.
Päeva lõpetab kell 18 algav jämm Pala vallamaja
puhvetis.
Kogu info: www.sibulatee.ee/sibulatee-kalapuhvetitepaev/ või sündmuse FB lehel.

Kevad Magasiaidas

27. aprillil toimub esmakordselt sibulateeliste kalapuhvetite päev. Selle raames avab oma uksed ka Magasiaida
Talusahvri kohvik, kus pearoana ahvatlevad kalapelmeenid.
Lisaks leidub menüüs palju muud head ja paremat nii kohapeal nautimiseks kui ka koju kaasa ostmiseks. Ilusa ilma
korral saavad lapsed õues petangi mängimises kätt proovida.
Aprilli lõpust alustame koostööd ka oma uue partneriga,
Põltsamaa Roosiaiaga. Müüki tulevad 3–4-liitristes pottides
roosiistikud, mis on poogitud ja talvitunud Eestis. Hinnaks 12
€/ tk. Eritellimuste korral palume eelnevalt ühendust võtta.
Maikuu algab Magasiaidas töökalt. Ka tänavu otsustasime
osaleda üleeestilisel "Teeme ära!" talgupäeval, mis toimub
4. mail. Plaanis on vanadele ustele uus kuub anda, teha
heakorrastustöid ning meisterdada infokast, mis sisaldaks
endas infomaterjale kohalike ettevõtete ja ürituste kohta.
Magasiaida talgukood on 190319013, mille abil on võimalik
teemeara.ee lehel kiirelt talgutöödele registreerida. Kõik
abikäed on oodatud!
Lisaks on mai lõpuni üleval ka Virve Poomi fotonäitus
„Looduse ja inimese koostööl sündinud ilu“.
Oleme avatud:
E–R 9–17.
L, P 10–16.
Või külastage meie e-poodi: www.magasiait.ee

Kaupluse lahtiolekuaegadel teenindame ka Omniva
kliente.
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Politsei jätkab Peipsiääre
vallas turvakaamerate
kaardistamise projektiga
Tänaseks on kümmekond tegusat ja turvalisusest hoolivat vallaelanikku politseiga oma
valvekaameravõimekust
juba jaganud. Kindlasti
jagub aga piirkonda teisigi, kelle kaamerasilmast
võib kogukonna turvalisuse tagamisel abi olla.
Ilmekas näide turvakaamera kasulikkusest
pärineb sellest aastast, kui
Peipsiääre vallas varastati
kütust. Kuna ettevõte oli
territooriumile paigaldanud valvekaamera, mis
käivitus liiklumise peale ning hakkas kaadreid
kohapeal toimuvast omaniku telefonile edastama,
saadi kurjategijale kan-

nule ning ühtlasi tuvastati
fakt, et ta tõepoolest ei
jalutanud niisama metsalagendikul, vaid oli seal
pahatahtlike kavatsustega. Politseiuurimises on
tuvastatud, et sama meest
on alust kahtlustada mitmete teistegi varguste toime panemises.
Selleks, et Peipsiääre
vald saaks veelgi turvalisem ning kurjategijatele
jääks kindel sõnum, et siin
saavad nad igal juhul paljastatud ja siin neile asu ei
anta, kutsub politsei kogukonda endaga koostööle.
Kui teie ettevõtte territooriumi või ka eravaldust
valvab kaamerasilm, andke
sellest piirkonnapolitseinik Kaupo Sirelile teada

JUHAN LIIV
(30.04.1864 Riidmal – 01.12.1913 Koosal)

Lapsena kehvas ja suitsenud talus
Saatus su okkase elutee rajas, Siiski veel haigena armastus ajas
Valu sind tundma ka isamaa valus.

telefonil 5917 7853 või
saatke e-kiri kaupo.sirel@
politsei.ee.
Ühtlasi soovitab
politsei kõigil teistelgi soetada parema turvalisuse
tagamiseks valvekaamera,
milliseid saab tänapäeval hankida ka võrdlemisi
soodsas hinnaklassis. Kaameratest pole üksnes kasu
süütegude lahendamisel,
korra tagamisel ja kurjategijate vastutusele võtmisel,

vaid neil on ka heidutav
mõju. Territoorium, mida
valvab lisaks kaamerasilm
ning kus hoiatatakse, et
ala on turvakaamera valve all, satuvad väiksema
tõenäosusega kurjategijate huviorbiiti kui valveta
hooned.
Kaupo Sirel

Peipsiääre valla
piirkonnapolitseinik

Üle-eestiline akende restaureerimise päev –

VAATA VANA AKENT! 24. mail 2019
Sel kevadel Eestis esmakordselt toimuva teabening praktiliste oskuste
edasi andmise päevade
mõte on julgustust saanud
rootslaste igal kevadel 30.
mail toimuvast akende
restaureerimise päevast.
Käesoleval aastal liitume siinmailgi selle taastamist ning ka taaskasutust
väärtustava liikumisega.
Puitaknad on vastupidavad ja kestavad teadliku
hoolduse korral aastakümneid!
Aknad on hoonetel
nagu silmad, tuues ruumidesse vähemal või enamal
määral valgust ja pakkudes
seestpoolt välja vaadates
erinevaid vaateid.
Juba esimeste päikeseliste veebruarikuu

päevadega oli näha, kuidas inimesed elavnevad.
Sellise ilusa ilmaga toast
päikese poole vaadates
märgatakse akent - tihti
ju alles talvetolmust ning
värskendust ootavat. Maikuuks, mil kutsume kõiki
akende taastamise päevadega liituma, on akende
klaasist paled ammu puhtaks pestud ja vaim valmis
väärikate puitraamidega
akende hooldustööde ettevõtmiseks: mis vajab
värvivärskendust, kus on
vaja kittida või kus koguni
kannatada saanud ja pudeneva verandaakna raam
plommida.
Üle Eesti toimub teavituspäevi ning praktilisi
töötubasid Virust Võruni ja saartest idaservani,

Kesk-Eestist rääkimata.
Kindlasti toimub üritus ka
Eesti Vabaõhumuuseumis.
Reede, 24. mai on teavituspäev, kus kogunetakse loenguid kuulama või
tehakse ringkäike. Laupäeval ja pühapäeval järgnevad praktiliste tegevuste
töötoad soovijatele.
Kaasalöömisest võib
aga jätkuvalt jooksvalt
teada anda. Eriti on oodatud kogukonnakesksed
ettevõtmised.
Informatsiooni kõigi
toimuvate ürituste kohta leiab aadressilt www.
facebook.com/vaatavanaakent/.
Korralda oma üritus!

Kui tekkis soov ka oma
kodukandis sarnane teabe-

päev ja/või töötuba korraldada või siis hoopis joonistuste võistlus, oma raamatukogus vastava erialakirjanduse näitus teha vms,
siis pane kirja toimumise
koha aadress, pisut infot
toimuva sisu kohta ning
korraldaja kontaktandmed
ja anna sellest teada „Vaata
vana akent!” päeva LõunaEesti koordinaator Annele
aadressil tartu@srik.ee,
et saaksime infot levitada.
Kui sul on sisulise korralduse osas soov nõu küsida
või aru pidada, võid samuti
kirjutada.
Anne Tullus

FC Peipsi United väikesed jalgpallurid.

ningbaas vahetati koolimaja
remondi tõttu välja Pala, Vara,
Mustvee ja Kallaste vastu.

Foto Mari-Liis Lents

Omavanuste parimatega rinda pistnud FC Peipsi United
saavutas turniiril 11. koha.

Heidetud hilbud ja hinnata iva
Kattis sind, vaigistas nälga ja jänu:
Kerjakott kaalus su väärtust ja hinda
Kiituse kõla ja hiline tänu
Kannab su hauale sambaks nüüd kiva
Rõhuma haudagi rõhutud rinda.
(Jakob Liiv "Oma venna Juhan Liivi
		 10-a. surmapäeva puhul")

Juhan Liiv kuulub kindlasti nende
eestlaste hulka, kelle mõte, meel ja
sõna veel palju aastakümneid maise
elu järel inimestele üha selgemaks
ja kallimaks saavad.

Kui mina olin veel väikene mees
...; Tulin linnast. Lumesadu ...; Igav
liiv ja tühi väli ...; Mu armas kodu,
väikene, sääl eemal mäe pääl ...;
Must lagi on meie toal ja meie ajal ka ...; Lumehelbeke
tasa, tasa ...; Eile nägin ma Eestimaad ...; Tihane lendab
mu aknale ...; Sa tulid tuppa ja valgust ja selgust sai tuba
täis ...; Ma lillesideme võtaks ...; Mind ärge austage – ei
iial iganes! ...; Üks suu, nii vana kui mullake ...; Ta lendab
mesipuu poole ...
Need luuleread on ilmselt enamikul meist kuklas kumisemas ja heal põhjusel kiirelt ka huultelt kõlamas.
Ehk on veel enne kibedaid aiatöid väärt mõte käia
raamatukogus ning lasta end üllatada ja turgutada Juhan
Liivi teistestki luuletustest või hoopis juttudest.
Muide, kas teate, milline nn luuletestament on kuldsete
tähtedega kirjutatud Juhan Liivi hauasambale
Alatskivi kalmistul? Olgu aus vastus "jah" või "ei", igal
juhul saame seda seal 30. aprillil kell 12 kõik koos
skandeerida ning seejärel suunduda Oja tallu Rupsi külas
kuulsa kirjamehe 155. sünni-aastapäeva tähistama.
MARGIT KILTER

Tubina muuseumi giid-pedagoog

MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu
Ühendus

FC Peipsi United väikesed jalgpallurid osalesid
rahvusvahelisel turniiril Tartus
Peipsiääre valla lapsi
ühendav jalgpalliklubi FC
Peipsi United osales nädalavahetusel ühel Baltimaade
suurimal rahvusvahelisel
turniiril. Hillar Otto Memorialil võistlesid noored jalgpallurid nii Venemaalt, Bulgaariast,
Lätist kui ka Eestist.
Poisid alustasid intensiivselt turniiriks ettevalmistust juba kuu aega varem.
Tavagraafikule lisaks treenisid poisid ka vabadel õhtutel
ja nädalavahetusel. Oma harjumuspärane Alatskivi tree-

Varjud sind varjasid kodumaa salus,
Kurtide kõrvale kaebehääl kajas...
Võõrana hulkusid võõraste majas,
Vallaarm oli su tugi ja alus.

Lapsed olid visad ja võitluslikud. Nii suurel väljakul ei olnud nad veel kunagi
varem mänginud. Kahepäevane turniir oli noortele vutisõpradele hea kogemus
ja oma järge ootavad juba
uued jalgpallivõistlused.
FC Peipsi United ootab kohalikke poisse ja tüdrukuid palli
mängima. Huvi korral võtke
ühendust lapsevanemate või
treeneriga.
PRIIT ALLIKIVI

Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

Juhan Liivi
155. sünniaastapäevapidustuste ajakava
30. aprillil 2019
Kell 12 mälestushetk Juhan Liivi haual Alatskivi kalmistul
Kell 12.30 Liivi Muuseumis:
* Esinevad Doris Kareva, Jüri Talvet, Ergo-Hart Västrik,
Mikk Kirikal
* 41. Juhan Liivi luuleauhinna laureaadi väljakuulutamine
* Näituse „Vendade Liivide varjulejäänud kirjavara“ avamine
* Ülle Paabi karikatuuride näitus "Nalja piab ikka suama!"
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Bioloogia õpikoda
VENNAD
ELDUR EDELA
(4.04.1937 – 20.03.2004)
ja

ILMAR EDELA

(12.08.1939 – 30.06.2005)

Need Alatskivil sündinud mehed esindavad meie kanti
Eesti spordimaastikul vägevate maadlejatena.

ELDUR EDELA on välja võidelnud
hulgaliselt esikolmiku kohti nii Eestis
kui Nõukogude Liidus. Näiteks kuulus
talle 1950.–60. aastatel Eesti meistrivõistlustel ühel korral teine ja kolmel
korral kolmas koht; ta oli Tartu linna
meister, kahekordne Tartu rajooni meister, spordiühingu Jõud meister. Samuti krooniti ta NLiidu
Põhjalaevastiku meistriks, Balti raudtee Lokomotiiv
meistriks, Murmanski oblasti meistriks ja Severomorski
linna meistriks!
Eldur Edela pälvis meistersportlase aunimetuse ning
oli vabariikliku kategooria kohtunik.
Aastaid andis ta oma kogemusi edasi noortele maadlejatele Alatskivi keskkoolis ja Kallaste kutsekeskkoolis.
Traditsioonilist Eldur Edela nimelist Maiturniiri kreekarooma maadluses on peetud juba 26 korda. Möödunud
aasta võistlusel Koosal osales 60 noort Peipsiäärest,
Koosalt, Tartust, Valgast, Väike-Maarjast, Tapalt.

Kreeka-Rooma-, vaba- ja sambomaadleja ILMAR EDELA sai esimesed maadlusvõtted selgeks just oma vanemalt
vennalt Eldurilt, maadlusmatiks pehme
samblane metsaalune Alatskivi jõe ääres.
Ilmar Edela võistles edukalt erinevates
kaalukategooriates 1950.–1970. aastatel. Ta oli Eesti noorte meister, 9-kordne Eesti meister,
NLiidu noorte meister, Dünamo üleliiduline meister, NLiidu meistrivõistluste hõbe, 1970. a rahvusvahelise Ivan
Zaikini mälestusvõistluse võitja.
Ilmar Edelale anti aumeistersportlase nimetus.
MARGIT KILTER

Tubina muuseumi giid-pedagoog

Juhan Liivi nim Alatskivi koolis toimus üks kord
kuus alates oktoobrist kuni
aprillini Tartu ülikooli teaduskooli poolt korraldatud
bioloogia õpikoda, kus osales 25 õpilast 7.–9. klassist.
Meiega ühinesid ka õpilased
Pala koolist ja Vara põhikoolist. Tegevusi juhendasid Tartu ülikooli tudengid.
Õpikoda on mõeldud õpilastele, kes tunnevad huvi
bioloogia vastu, tahavad
rohkem teada elust meie „Rätsep Õhk ja tema õnneloos“ näiteseltskond. Foto: Fred Nõmm
ümber ja sees ning soovivad
ise katseid teha. Seitsmes taime lehest rohelist värvi. ja naiste vastupidavust. Toiõpikojas osaleja saab endale Loomade õpikojas oli või- tumise juures katsetasime,
ka Tartu ülikooli teaduskooli malus kala lahata ja liblikate mida sööb pärm ja mõõtsipoolt väljastatud tõendi. tiibu mikroskoobi all uurida. me eri jookide pH-d. Saime
Iga kord käsitleti erinevaid Inimese teema juures sai analüüsida oma ühe päeva
teemasid. Esimesel korral mõõta oma pulsisagedust ja toitumist, arutleda tasakaauurisime taimede olemust vererõhku ning teha endale lustatud toitude ja nende
ja suhet inimestega. Oli või- südame-EKG. Samuti sai müütide üle. Mikrobioloomalik ise vaadelda, kuidas mõõta oma käelihase tuge- gias uurisime klassiruumi
fotosüntees toimub ja teha vust ning võrrelda meeste mikrobioloogilist koossei-

su, tutvusime mikroobide nähtamatu maailmaga,
värvisime baktereid Grami
järgi ja vaatasime erinevaid
bakterikolooniaid. Molekulaarbioloogias eraldasime
omaenda DNA ja vaatasime mikroskoobi abil oma
rakkude sisse. Keskkonnateemade juures uurisime
mulda ja arutlesime kui suur
on ökosüsteem ning kuidas mõõta pH-d, rääkisime
keskkonnaprobleemidest ja
õlireostusest.
Õ p i ko j a d m ö ö d u s i d
põnevalt ja rõõmsameelselt.
Saime palju uusi praktilisi kogemusi ja nautisime
omavahelist koostoimetamislusti.
SIGNE TENNISSON
Alatskivi kooli
bioloogiaõpetaja

Erasmus+ kohtumine Türgis
6.–12. aprillini toimus
Erasmus+ projekti „Welcome to my Family“ kohtumine Türgis, Antalyas.
Alatskivi koolist osales viis
õpetajat ning seitse õpilast
5.–8. klassist.
Tegusa nädala jooksul
õppisime palju uut: nägime,
kuidas töötab türgi kool,
kuidas käib elu tundidesvahetundides. Külastasime
lisaks võõrustavale koolile
ka haridusosakonda ning
erakooli, mille õppekorraldus ja õpikeskkond jätsid
sügava mulje kõigile kohtumisel osalenutele.
Kohtumise alguses tutvustati meile Antalya linna
ja kogu regiooni ajalugu.
Meie õpilaste jaoks oli väga
muljetavaldav näha nii rikkalikku ajaloomälestiste
kontsentratsiooni: Antalya
muuseum, vanalinn ja sadamapiirkond, Aspendose am-

fiteater, Side antiikvaremed
ja kiirevoolulised mägijõed.
Edasi läks kohtumine
kokandustundide vaimus.
Kohalikud emad tegid Türgi
toitude valmistamise töötoa, mille eesmärgiks oli
tutvustada kohalikke pulmatoite. Tund oli väga huvitav ning valminud toidud
ülimaitsvad. Kohalike toitude proovimine oligi kogu
nädala värvikaimaks osaks,
sest toidukultuur on meie
omast küllaltki erinev, kuid
nii lapsed kui õpetajad leidsid endas julgust uusi asju
proovida. Rahule jäid kõik!
Maha sai peetud ka üks
õige türgi pulm. Suur oli
meie, eestlaste, üllatus, kui
pulmanäidendist meie oma
kombed vastu vaatasid: väga
paljud tavad olid täpselt
samad!
Esinemised lõpetasid
riikide etteasted. Iga partnerkool oli ette valmistanud

Alatskivi kooli Erasmus+ meeskond.

laulunumbri sõprade emakeeles, nii et kõlasid laulud
itaalia, rumeenia ning türgi
keeles ja meloodiline vahepala itaalia vaimus.
Oli väga meeldejääv ning
värvikas Erasmuse nädal,

Foto: Helen Paju

targemaks said nii õpetajad
kui õpilased.

Suur tänu korraldajatele!
HELEN PAJU

projekti koordinaator

Pala lasteaed kevade hakul
Pala lasteaias on kuu aega
kiirelt ja aktiivselt möödunud. Kuna märts oli teatrikuu, siis lapsed olid selle
raames kuu aega aktiivselt
näitlemist õppinud, et ülevallalisel näitemängupäeval
osata mõnuga näidelda.
5. aprillil külastas meie
lasteaeda lastekirjanik Kristina Ruder. Kirjanik sai lastega
väga ruttu sõbraks ning nad
lubasid talle joonistada oma
seiklustest ja lemmikloomadest pildid.
8. aprillil tuli meie juurde
raamatukogutädi Anu, kes
tutvustas meile uusi lasteraamatuid ning luges osakese
ka kohaliku kirjaniku Signe

Suuremate rühm tutvumas soojade ja soolaste merede
loomadega. 			
Foto Maarika Aasmaa

Lelbreti imearmsast lasteraamatust „Metsamuinasjutt
Kuldkübarake“.

Kõige tähtsam sündmus
sel kuul oli muidugi Laulukarussell. Meie lauluõpetaja
Malle Sildver oli lastega palju

laulnud ning tulemuseks olid
karussellil ilusad ja säravad
esitused. 1. kohale laulis end
3–7-aastaste hulgas Hanna
Kendra Kaasik, 2. koha sai
Merethe Karu ja 3. koha Ats
Laugamets. Eripreemiad said
Michelle Reinvald ja Kerli
Tooming. Publiku lemmikuks
tulid Hanna Kendra Kaasik ja
Andreas Tarto. Üldse osales
lasteaiast 10 laululast ja samasse vanuseklassi kuulus
ka 1. klassi tüdruk Hanna
Kendra. Kolm esimese koha
last käisid laulmas juba järgmisel päeval Alatskivi lossis
ülevallalisel võistulaulmisel
„Pääsulaul“.
TIINA KARU

Pala lasteaia õppealajuhataja
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Lepatriinude kevadised sagimised Õnnetriinus
Päevad on järjest pikemad, päikest piilub pilvede
vahelt rohkem ning Lepatriinud sagivad usinamalt. Kui
eelmisel aastal osalesime
Räpina aianduskooli kurgikasvatus projektis, siis sel
aastal sirguvad meie aknalaual tomatitaimed. Samuti
jälgime meie vette pistetud
sibulate kasvamist. Lisaks
ootavad oma järge lillesibulad, kes said mulda istutatud
taaskasutus variandis lillepotidesse (piimapakendid).
Rikastamaks Lepatriinude tegevuskava oli märtsis
projektinädal "Trallitame
veega". Õppisime tundma
vee omadusi ja kasutamisvõimalusi. Nädala jooksul
tegime veega erinevaid katseid ja isegi kunsti. Selline

Vara Õnnetiinu veenädal.

suurem projektinädal oli
rühmale esmakordne.
Kogu õppeaasta on kestnud savikoja projekt. Rühma
suuremate lastega sai savikojas valmis voolitud, hiljem
glasuuritud vahva käejälje
küünlaalus. Teised lapsed on
saanud savist voolida rühmas. Vastu kevadet oleme
püüdnud meisterdamisel

Fotod: Lepatriinude õpetajad

kasutada võimalikult palju
taaskasutatavat materjali.
Hea meel on, et vanemad
mõtlevad meiega kaasa ning
toonud rühma erinevaid
materjale. Vanemad võtsid
aktiivselt osa ka meie poolt
algatatud näitusest, kuhu
sai tuua korduvkasutatavast
materjalist meisterdatud
linnumaju.

Teatrikuu raames õpivad ka sel õppeaastal Lepatriinud teatrit tegema.
Sel korral on etendamisel
Lepatriinudele kohandatud versioon muinasjutust
„Pöial-Liisi“. Siinkohal suur
tänu vanematele, kes meisterdasid oma lastele vahvad
kostüümid. Ka maikuu on
tegutsemist täis. Alustame
sportliku terviseüritusega.
Kuu keskpaigas võtame kokku rühma õppeaasta traditsioonilise kevadpiknikuga.
Kuu lõpus saadame suured
Õnnetriinulased kooli ja oleme meiegi valmis lendama
soojale seiklusrikkale suve
vastu.
Lepatriinude rühma
õpetajad

Vara näiteringi noored osalesid teatrifestivalil
28. ja 29. märtsil 2019
toimus Elva kultuurikeskuses laste ja noorte XIII
mitteteatrite festival, mis tõi
kokku erinevaid noorte näiteringitruppe üle Eestimaa.
Esimesel päeval astus lavale
17 teatripisikuga nakatunud
näitetruppi. Erilise tähelepanu all oli noorte endi
lavastused, säravad osatäitmised ja juhendajad. Ning
sellel aastal võtsid festivalist
osa ka Vara põhikooli näite-

ringi noored, esitades lavastuse „Tuhkatriinu”. Lavastus
tõi noortele trupipreemia,
mis oli antud festivali kõrgeim tiitel. Vara põhikooli
näiteringi kuuluvad Sandra
Kalvik, Nele Soome, Roxana
Ind, Liis Marii Mustmaa,
Kristel Karise, Sandra Karise. Näiteringi juhendab Iren
Hansen.
IREN HANSEN

Vara kultuurikorraldaja

Pala kooli laulukonkurss.

5. koha. Nende õpetaja on
Maila Kolberg.
29. märtsil osalesid
Tartus toimunud 4.–5. klasside õigekirjaolümpiaadil
Britten Berg 4. klassist ja
Meribel Raamets 5. klassist.
Nende õpetajad on Marve
Juursalu ja Kadi Kivilo.
3. aprillil oli vahetundides avatud Vahepala kohvik,
mille korraldasid 4. klass ja
klassijuhataja Angela Ader.
Kohviku kasumist pool läheb kodututele loomadele.
8. – 12. aprill oli koolis
ettevõtlusnädal – inspiratsioonipäev, töötoad jne.
9. aprillil toimus järjekordne bioloogia õpikoda,
seekord Palal.

Maitsev külaskäik Vassilissa restorani

Õpilased maitseid nautimas.

Foto: Ivi Kostin

26. märtsil käis 7. klass ja mõned õpilased 6. klassist
Tartus vene restoranis Vassilissa. Tegime tutvust vene köögiga ning kordasime õpitut sõnavara toidu, joogi ja viisakusreeglite kohta kohvikus. Menüüs olid esindatud hitid: pliinid,
Pavlova kook, Kiievi kotlet. Samuti traditsioonilised supid:
uhhaa, seljanka, okroška. Nautisime maitsvat lõunasööki
meeldivas atmosfääris. Vassilissa oli väga tore ja hubane
koht. Teenindus oli sõbralik ja toit maitsev!
Õpilased said positiivse emotsiooni osaliseks ja kogemuse
võrra rikkamaks.
RAILI SÄKS

Vara põhikooli vene keele õpetaja

Kogukonnapäev Pala koolis

Abivallavanem Väino Kivirüüt andis 6. klassile külalistundi. Foto: Kati Kirikal

Vara põhikooli näitetrupp.

Foto: Iren Hansen

Kevadisi tegemisi A. Haava nim Pala koolis
Kevade esimesel päeval,
21. märtsil võttis 5. klassi
õpilane Viktoria Kivirand
õpetaja Kadi Kivilo juhendamisel osa J. Liivi muuseumis
toimunud vendade Liivide
luulekonkursi Tartu linna ja
maakonna eelvoorus.
Samal päeval panid üleriigilisel kirjandusmängul
3.–4. klassi õpilastele Tartu
linna ja Tartumaa eelvoorus
oma teadmised proovile
Eha Merin Nõmm, EmmaLotta Oras ja Sandra Malene
Ottson. Aitäh Anu Saulile.
22. märtsil saavutas
8. klassi õpilane Rasmus
Lille Lähtel toimunud
7.–9. klasside töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi
Tartumaa voorus 8. koha,
tema õpetaja on Ain Sööt.
26. märtsil rääkis
õpilastele kui ka õpetajatele
ja lastevanematele une olulisusest unenõustaja Kene
Vernik. Samal päeval võistlesid Rico Päll ning Sebastian
Sildver Tartumaa sisekergejõustikuvõistlustel.
2 7 . m ä r t s i l to i m u s
Rannus Tartu maakonna
5. kl inglise keele viktoriin,
kus Meribel Raamets, Berit
Norring ja Viktoria Kivirand saavutasid väga tubli

7

Foto: Kati Kirikal

10. aprillil osalesid 6.
klassi õpilased Alatskivil
animatsiooni töötoas, samal
päeval kaitsesid 8. klassi
õpilased oma uurimustöid.
11. aprillil rääkis erinevate kahjulike ainete mõjust
meie tervisele Hanno Egipt
Eesti Vähiliidust. Sama päeva õhtul toimus traditsiooniline Pala laulukonkurss,
millest võtsid osa 30 lasteaia
ja kooli laululast. Žürii jagas
auhindu järgmiselt:
3–7-aastased I koht  
Hanna Kendra Kaasik, II
Merethe Karu, III Ats Laugamets, eripreemiad Kerli
Tooming ja Michelle Reinvald ning publiku lemmik

Hanna Kendra Kaasik ja
Andreas Tarto.
8–10-aastased I Oskar
Raudmäe, II Karmen Kivistik, III Cristelle Raudmäe,
eripreemia Karola Karu ning
publiku lemmik Oskar Raudmäe.
11–13-aastased I Matthias Värv, II Sebastian
Sildver, III Katriin Maria
Märtinson, eripreemia
Meribel Raamets, publiku
lemmik Matthias Värv.
14–16-aastased I Imre
Nõmm, II Mirtel Menind, III
Anna-Liina Luht, publiku
lemmik Imre Nõmm.
12. aprillil esinesid
8. klassi õpilased Johanna Aren, Merit Teras, Imre
Nõmm ja Kairon Põldver
luulekavaga "Teekond" Valgas Ernst Enno nimelisel
luulekonkursil "Lase luulel
lennata" ja saavutasid eripreemia hingestatud esituse
eest. Nende õpetaja on Kadi
Kivilo.
Reede, 12. aprill oli kogukonnapäev.
Edu viimaseks spurdiks
enne kooliaasta lõppu!
KATRIN PUUSEPP
juhiabi

12. aprillil toimus Pala koolis traditsiooniks saanud kogukonnapäev, mille eesmärgiks oli kaasata kogukonnaliikmeid
põnevatesse külalistundidesse. Külalistunde andsid erinevad
kogukonnaliikmed: lapsevanemad Helen Int, Marta Argel,
Hele Raudmäe, Merje Ottson, Anna Šjuts, Virge Raudmäe,
Killu Vunk, Marve Juursalu; vilistlased Romet Villemson, Joonas Karu, Ketly Juursalu, Merlis Saar; valla esindajad Peeter
Kiuru ja Väino Kivirüüt; politseinikud Kaupo Sirel ja Kadri
Urb koos sisekaitseakadeemia kadettidega; meedik Inga Veri;
aktiivsed kogukondlased Nicholas Scott ja Laura LillepaluScott; õpilaskodu kasvataja Pisar Pind; spordiklubi Võimla
treenerid Ergo Tüür ja Martin Õnnik; haldjas ja Kalevipoja
uurija Ulvi Tamm; loodusmehed Vahur Sepp ja Mehis Paas;
noortejuht Katrin Riibak ja abiline Meery Mõisa; treenerid
Peep Päll ja Virge Otsa.
Lisaks oli avatud heategevuskohvik, mida vedasid õpetaja
Inna Lamp ja Merike Selgis ning kus koguti 135 €, et toetada
kooli discgolfiraja arendamist.
Pala kool tänab südamest kõiki tundide ja tegevuste
juhendajaid. Ootame aasta ringi huvilisi külalistunde andma,
info: gretestina@gmail.com
GRETE-STINA HAARISTO
Pala kooli direktor

Vara lasteaia Õnnetriinu lapsed
laulsid „Muinasjutumaal“

Vara lasteaia Õnnetriinu lapsed laulmas.

Foto: Kaie Kangur

14. märtsil toimus Luunja kultuurikeskuses Tartumaa
lasteaedade laulupäev, mis kandis nime „Muinasjutumaa“.
Üritusest võttis osa 21 lasteaeda ja üle 200 laululapse. Iga
lasteaed esitas ühe muinasjututeemalise laulu ning koos
rõõmustati kahe ühislauluga. Õnnetriinu lapsed esitasid
toreda loo „Kas sa tead?“. Kõik lapsed olid väga, väga tublid.
Laulupäev oli imetore, täis muusikat ja üllatusi. Kõik
lapsed said maiustada kringli, jäätise ning rabarberilimpsiga.
KAIE KANGUR

Vara lasteaia muusikaõpetaja
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Peipsiääre koolinoorte saalijalgpalli võistlusel
võidutses Alatskivi kooli 1. võistkond
Kolmapäeval, 20. märtsil
tähistasid Peipsiääre koolinoored 5.–9. klassist kevade
saabumist meeleoluka saalijalgpalli võistlusega Vara kogukonnakeskuses. Võistlustules oli kokku seitse võistkonda 5 erinevast koolist.
Kõige suurema esindusega
oli väljas Juhan Liivi nim.
Alatskivi Kool, kes oli välja
pannud võistluseks kolm
võistkonda, ülejäänud koolid
Vara, Pala, Kallaste ja Kolkja
olid esindatud ühe võistkonnaga. Osalevad võistkonnad
olid jagatud kahte alagruppi
ning tasavägisemad kohtumised peeti kolmeliikmelises B-alagrupis, kus alagrupi
paremusjärjestus selgus
väravate vahega. A-alagrupist pääses otse poolfinaali 3 võitu saanud Kallaste
võistkond ning B-alagrupist
pääses teise poolfinaali tasa-

Saalijalgpalli esikolmik.

vägiste mängude tulemused
Alatskivi 1 võistkond. Neile
tulid vastased veerandfinaalmängudest, kus võitjatena väljusid vastavalt Pala ja
Vara võistkonnad. Esimeses
poolfinaalis suutis ennast
finaali mängida Pala kool,

Foto: Priit Allikivi

kes sai endale finaalivastaseks Alatskivi 1 võistkonna,
kes alistas oma poolfinaalis
napilt Vara esinduse. Päeva
viimastes kohtumistes mängiti välja esikolmiku kohad
ning pronksmedalid suutis
viigilise 2 : 2 normaalaja

tulemusel karistuslöökidega
2 : 1 endale välja mängida
Kallaste võistkond, kes alistas Vara võistkonna. Finaalmäng osutus ootamatult
ühepoolseks, kus Alatskivi
1. võistkond alistas Pala
esinduse koguni 7 : 1. Peipsiääre 5.–9. klassi koolinoorte
saalijalgpalli võistluse võidukas Juhan Liivi nim Alatskivi
kooli 1 võistkonnas mängisid Siim Noormägi, Andre
Pärn, Maksim Artamonov,
Sander Kook ja Stanislav
Remets, juhendaja Kristjan
Kallavus. Turniiril tunnustati ka kolmes kategoorias
paremaid mängijaid: parim
väravavaht Kevin Soieva
Alatskivi III võistkonnast,
parim kaitsemängija Andre
Pärn Alatskivi I võistkonnast
ning parim ründemängija
Edvin Muna Kallaste võistkonnast.

Peipsiääre valla meistrivõistlustel
lauatennises osales rekordarv võistlejaid

Pühapäeval, 31. märtsil,
kohe pärast suveajale üleminekut kogunesid Peipsiääre
valla lauatennise harrastajad
Pala spordisaali, et panna
oma oskused proovile II
Peipsiääre valla meistrivõistlustel lauatennises. Kella
keeramine mõjus inimestele kohe nii motiveerivalt,
et meistrivõistlustel osales
käesoleval aastal 20 meesmängijat ja 5 naismängijat,
mis tähistas ka ühtlasi uut
osalusrekordit. Kokku mängis lauatennise laudade taga
25 asjaarmastajat erinevatest valla piirkondadest.
Naiste võistlusklassis mängisid osalejad ühe korra omavahel turniirisüsteemis läbi
ning esikolmiku kohtadele
käis pingeline heitlus, kus II
ja III koha saavutanud mängijatel oli võrdselt punkte
ning paremusjärjestuse otsustas omavaheline mäng. III
koha mängis seega meistrivõistlustel välja Silvi Vaiknemets, kes ainukesena suutis
omakorda võidu sepitseda

09.05.19

Peipsiääre valla lauatennise MV osalejad. 			

tulevase meistri vastu. II
koht kuulus käesoleval aastal
Helja Laumetsale, kes alistas
omavahelises mängus Silvi
Vaiknemetsa 2 : 0. Peipsiääre
valla 2019. aasta meistritiitli
mängis endale välja uus
osaleja Monika Värv, kes
edestas teisi esikolmikumängijad napi ühe punktiga.
Meeste võistlusklassis jagati
osalejad nelja viieliikmelis-

Peipsiääre valla MV discgolfis I etapp 		
+ minikoolitus Koosa discgolfirada
Peipsiääre valla MV discgolfis II etapp		

kell 17.30

Alatskivi discgolfirada

22.05.19

Peipsiääre valla koolispordi MV
kergejõustikus 1.– 9. kl. Vara staadion

kell 10		

30.05.19
kell 18

29.06.19
kell 10

23. märtsil toimus Vara kogukonnakeskuses viies Tablooturniir korvpallis, kuhu registreerus kuus võistkonda.
Tiitlikaitsjad Puurmanist seekord osaleda ei saanud, ka
puudusid Vara kogukonnakeskuse korvpalliharrastajad,
kes olid Leedus tippkorvpallimängu vaatamas. Hea meel
oli korraldajatel tervitada uustulnukaid: Viltune Püss ja
BC Level. Kuus võistkonda jagati kahte 3-liikmelisse alagruppi, kokku mängiti 13 mängu. Päeva viimane mäng
osutus kõige emotsionaalsemaks ja tasavägisemaks ning
lõppes tulemusega 32 : 31 napi eduga BC Leveli kasuks.
Seekordne lõpptabel kujunes järgmiselt: I koht - BC
LEVEL (kapten Ryan Rammi), II koht - VILTUNE PÜSS,
(kapten Mihkel Paapsi), III koht - VILLEST (kapten Priit
Tannik), 4. koht - PLAYTECH (kapten Kaarel Rasva), 5.
koht - BC KÄÄPA (kapten Rauno Kurusk), 6. koht - A N K
(kapten Tõnis Piiri). Statistika andmetele tuginedes selgusid parim lauavõitleja - RAUNO KURUSK (BC KÄÄPA)
ning parim mängija - ANDO KONRAD (VILTUNE PÜSS).
Mänge vilistasid Rakvere kohtunikud Sven Salep ja Jaak Jalakas. Lauakohtunike brigaad oli endiselt sportmängude klubilt Vile. Meditsiinilist
abi osutas Oleg Konovalov, toitlustas OÜ MariTali.
Korraldajad tänavad kõiki osalejaid ning taustajõude, sest
oli korralikult töine laupäev.

Peipsiääre valla meistrivõistlustel
võrkpalliharrastajatele kuulus
võit tiitlikaitsjale

Peipsiääre valla võrkpalli MV osalejad 2019.

TULEVASED
SPORDISÜNDMUSED

30.04.19
kell 17.30

Vara Tablooturniiri võit korvpallis
kuulus uutele tulijatele

Lossijärve Kevadjooks lastele 2019		

Alatskivi lossi ümbrus

Peipsiääre valla suvemängud 2019		

Alatskivi staadion

Lisainfo: www.peipsiääresport.ee

se alagruppi, kus eelmised
kaheksa osalejat paigutati
vastavalt tulemustele ning
ülejäänud mängijad loosisid ennast alagruppidesse.
Võistluspäev pakkus mänge
igale maitsele. Võis näha
väga tasavägiseid mänge,
ühepoolseid mänge, kui ka
üllatuskaotusi ja emotsionaalseid võite. Päeva lõpuks
pääsesid nelja parema sekka
ehk poolfinaalidesse kõikide alagruppide võitjad ehk
1. poolfinaalis mängisid Siim
Noormägi ja Peep Päll ning
2. poolfinaalis Vladimir Kostin ja uus osaleja Andrei
Kereketkin. Finaalmängule
pääses kergemini Peep Päll,
kes alistas Siim Noormägi
kahes geimis. Teises poolfinaalis tuli finaali pääsemiseks rohkem pingutada, sest
antud mängus Andrei Kereketkin võitis Vladimir Kostinit
2 : 1 ning pääses finaali. Nii
pronksi- kui finaalikohtumine kulgesid äärmiselt tasavägiselt ja pingeliselt ning
pakkusid närvikõdi ka kõige
rahulikumale pealtvaatajale.
Medalimängude noorim osaleja Siim Noormägi

Foto: Katrin Reimand

Peipsiääre valla harrastajate võrkpalliturniir toimus
7. aprillil Vara spordihoones. Oma eelmise aasta võitu kaitses ja esikoha saavutas segavõistkond Välgi ja
Sõbrad koosseisus Lauri Kivisikk, Liina Annok, Aarne
Neimann, Liis Urvik, Marko Urvik, Vallo Allingu ja Velmo
Junkin. Võrreldes eelmise aastaga liikus ühe koha kõrgemale Spordiklubi Juku segavõistkond, kelle liikmed said
kaela hõbemedalid. Poodiumikoha säilitas võistkond
Koosa Turbiin.

Foto: Viktoria Arro

Alatskivilt pakkus eelmise
aasta kordus pronksimängus
kõva vastupanu Vladimir
Kostinile Metsakivilt, kuid
kogemused võtsid siiski oma
ning Vladimir Kostin võitis
endale pronksmedali tulemusega 2 : 1. Finaalmäng
kohaliku mängumehe Peep
Pälli ja uue osaleja Kallastelt
pärit Andrei Kereketkini
vahel kulges veelgi tasavägisemalt kui pronksimäng.
Esimese geimi suutis kodusaalis mängiv Peep Päll võita,
kuid järgmises kahes geimis
tegi Andrei Kereketkin oma
mängu vajalikud korrektuurid ning võitis mõlemad
järgmised geimid. Peipsiääre
valla lauatennise meistrivõistluste hõbemedal kuulus
sarnaselt eelmisele aastale
Peep Pällile ning uue osalejana võitis 2019. aasta lauatennise meistritiitli meeste
arvestuses Andrei Kereketkin. Korraldajad tänavad
kõiki osalejad ja loodavad
sarnast osalust ka järgmistel
lauatennise võistlustel.

Peipsiääre vald jäi Tartumaa
talimängudel napilt esikolmikust välja

Alates jaanuarikuu algusest kuni märtsi lõpuni toimusid traditsioonilised Tartumaa talimängud.
Eelkõige Tartumaa omavalitsustevahelisel mõõduvõtmisel erinevatel spordialadel osales sarnaselt eelnenud
sügismängudele 8 omavalitsust, sealhulgas oma võistkondadega ka Peipsiääre vald.
Kokku oli Tartumaa sügismängudel kavas üksteist
erinevat spordiala: male, kabe, lauatennis, korvpall,
mälumäng, suusatamine, võrkpall, naistemaadlus,
Kreeka-Rooma maadlus, ujumine, sangpommi 2-võistlus. Peipsiääre vald osales kaheksal alal, kus kõrgemad
spordialapunktid ehk esikohad koguti kabes ning naistemaadluses.
Kabes saavutas Peipsiääre valla võistkond, koosseisus Jüri Lätt, Aivar Põdersalu, Riina Jaanuska kindla
esikoha. Sama kindel esikoht kuulus ka Peipsiääre valla
naismaadlejatele – Anna Pašenkova, Maria Kozlova ning
Sofia Kruglova –, kes maadlesid oma kaalukategooriates
välja kuldmedalid.
Kokkuvõttes saavutas Peipsiääre vald 2019. a Tartumaa talimängudel üheteistkümne ala tulemusena ning
kaheksa omavalitsuse seas kõrge 4. koha, kusjuures
3. kohast ning Luunja valla võistkonnast jäädi maha vaid
ühe punktiga.
Peipsiääre valla tulemusliku koha saavutamisele
aitasid kaasa lisaks eelpool nimetatutele ka paljud erinevatel aladel osalejad – suur tänu kõigile osalejatele,
oma aja ja oskuste panustamise eest! Iga osaleja punktid
soodustavad spordialade üldkokkuvõttes kõrgema koha
saavutamist.
Spordilehekülje tekstid koostas
PRIIT ALLIKIVI
Peipsiääre valla sporditööspetsialist
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ
Мартовское заседание волостного совета Пейпсияэре состоялось 20 марта в Кооза.
В повестку дня изначально было включено пять пунктов,
однако первый пункт, касавшийся кардинальной реформы
школ в Калласте и в Колкья, по решению волостного совета был
исключён из списка. Инициатор данного предложения привёл
в качестве доводов тот факт, что вопрос о реорганизации школ
нуждается в дополнительном анализе и более тщательной
подготовке. В данный момент имеется сильное противостояние со стороны жителей Калласте, и в сложившейся ситуации
компромиссное решение нужно найти в течение текущего года.
Несмотря на это, среди собравшихся превалировало мнение о том,
что на протяжении 2019 года следует тщательно подготовиться
к реорганизации, а в следующем году принять соответствующее
решение. Количество учеников в обеих школах невелико и имеет
тенденцию к уменьшению, качество учебной работы оставляет
желать лучшего, к тому же дети из основных школ с русским
языком обучения неконкурентоспособны на пути дальнейшего
образования.
Следующим пунктом повестки дня стал вопрос о восстановлении исторического названия деревни Тедрекюла. Решено
ходатайствовать об изменении местоположения границ деревни
Кодавере, о присоединении части нынешней деревни Кодавере
к деревне Пярсикиви и о переименовании деревни Пярсикиви
в Тедрекюла. Ранее были проведены собрания жильцов и владельцев недвижимости, расположенной на территории деревень
Пярсикюла и Кодавере в рамках границ некогда существовавшей деревни Тедрекюла. Ознакомившись с планами волости,
участники прошедших собраний единодушно поддержали идею
о восстановлении названия Тедрекюла и одобрили изменение
границ населённых пунктов.
Далее члены волостного совета внесли изменения в текст
одного из принятых ранее решений, заслушали доклад специалиста по строительству Раймонда Выймре о действующих общих
планировках и утвердили итоги обзора детальных планировок.
Кроме того, было принято решение о продлении на три года
заключённого с недоходным объединением MTÜ Peipsiääre
järvepääste договора о безвозмездном пользовании причалом и
земельным участком. Общий срок действия договора составит
восемь лет, что даст возможность недоходному объединению
ходатайствовать о получении дополнительного финансирования
посредством различных проектов.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

                                          Председатель волостного совета Пейпсияэре

Ждём ваших предложений по
внесению дополнений в программу развития волости!
Дорогие единомышленники!
Вопросы о развитии волости не могут решаться без активного участия самих жителей волости. Именно поэтому мы просим
вас поделиться с нами своими мыслями и идеями.
Пожалуйста, ответьте на следующий вопрос:
Что, по вашему мнению, необходимо обязательно осуществить в волости Пейпсияэре?

Заполненную анкету просим принести не позднее
16 мая 2019 года в волостное управление Пейпсияэре
(Тартуское шоссе 4, Алатскиви), центр обслуживания
Калласте (ул. Сыпрузе 4, Калласте), центр обслуживания
Пала (деревня Пала), центр обслуживания Пейпсияэре
(ул. Метсакиви 2, посёлок Колкья), центр обслуживания
Вара (деревня Вара) или центр обслуживания Кооза (ул.
Ластеайа, деревня Кооза).
Принять участие в опросе можно и посредством интернета, соответствующую ссылку Вы найдёте на домашней
странице волости Пейпсияэре по адресу www.peipsivald.ee
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В ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ
Заседание волостного управления 13.03.2019
Выданы следующие условия проектировки в волости
Пейпсияэре: для составления проекта оптоволоконной сети в
городе Калласте и в посёлке Колкья, для составления проекта
перестройки подвала на участке Ура в деревне Мустаметса,
для составления проекта жилого дома на участке Сепа-Ярве в
деревне Саваствере и для составления проекта перестройки
амбара на участке Ууэ-Кялло в деревне Соокалдузе.
Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию конторского
помещения, расположенного по адресу ул. Выйду 121, город
Калласте, волость Пейпсияэре.
Согласовано расположение планируемого бурового колодца на участке Кыбьяталу в деревне Пыдра, волость Пейпсияэре.
Выдано согласие на раздел кадастрового участка Кооли в
деревне Ныва волости Пейпсияэре (площадь – 5,15 га, целевое
назначение – 100 % земля сельскохозяйственного назначения), в связи с чем определены адреса и целевое назначение
кадастровых единиц, образованных в результате разделения.
Изменено целевое назначение кадастровой единицы по
адресу ул. Пейпси 145, посёлок Казепяэ и в качестве нового
целевого назначения утверждено: 100% коммерческая земля.
Изменено целевое назначение кадастровой единицы по адресу
ул. Пейпси 98, посёлок Казепяэ и в качестве нового целевого
назначения утверждено: 30 % коммерческая земля и 70 %
жилая земля.
Утверждена цена налогообложения земли на участке
Теэяэре.
Утверждена стоимость противоправно отчуждённой земли
и назначена компенсация за землю.
Определены адрес и целевое назначения земельного
участка площадью 0,21 га, относительно которого подано
ходатайство о передаче его в муниципальную собственность.
Решено заключить договор найма социального жилья.
Согласована выдача разрешения на специальное водопользование недоходному объединению MTÜ Lahepera Järv для
осуществления деятельности по улучшению экологического
состояния озера Лахепера в соответствии с утверждённой
Департаментом окружающей среды Программой оценки экологического риска.
Внесены изменения в распоряжение Волостного управления Пейпсияэре от 23.10.2018 № 486.
Из бюджета волости Пейпсияэре на 2019 год выделены
ежегодные пособия на поддержку деятельности неправительственных объединений.
Из волостного резервного фонда 2019 года выделено разовое пособие в сумме 100 евро Музыкальному объединению
им. Хуго Лепнурма для поддержки в организации VI Международного органного фестиваля Причудья на административной
территории волости Пейпсияэре.

Заседание волостного управления 26.03.2019

Выдано разрешение на строительство бурового колодца на
участке по адресу ул. Лийвааугу 1, посёлок Алатскиви, волость
Пейпсияэре.
Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома
на участке Ору в деревне Аласоо, волость Пейпсияэре.
Выданы условия проектировки для составления проекта
котельной и сушилки для древесины на участке Терминали в
деревне Торукюла, волость Пейпсияэре.

Выдано согласие на раздел кадастрового участка Сыстрамурру в деревне Пылдмаа волости Пейпсияэре, определены
адреса и целевое назначение кадастровых единиц, образованных в результате разделения.
Выдано согласие на оставление земельного участка Сыстра-Марго в государственной собственности.
Внесены изменения в приказ Волостного управления
Пейпсияэре от 12.02.2019 № 80 «Определение земли для обслуживания, а также адреса и целевого назначения земельного
участка, расположенного в деревне Тяхемаа, относительно которого подано ходатайство о передаче его в муниципальную
собственность».
Внесены изменения в приказ Волостного управления
Пейпсияэре от 20.02.2006 № 17 «Утверждение границ и стоимости земельного участка, определённого согласно плану
или картографическому материалу, и приватизация земли с
преимущественным правом на покупку».
Определены адрес, целевое назначение и земля для обслуживания расположенного в деревне Пярсикиви земельного
участка, относительно которого подано ходатайство о передаче
его в муниципальную собственность.
Недоходному обществу MTÜ Peipsi Tulevik выдано разрешение на проведение в посёлке Варнья публичного мероприятия
«Рыбная ярмарка в Варнья 2019» 27 апреля 2019 г. с 05.30 до
17.00. Предполагается, что мероприятие посетит 4 000 человек.
Принято решение о продлении договора найма социального жилья.
Удовлетворены два ходатайства о признании владельцев
отходов временно не присоединившимися к системе организованного вывоза отходов, поскольку они посещают свои
земельные участки только в летний период.
Утверждено решение о признании двух владельцев бытовых отходов в порядке исключения временно не присоединившимися к системе организованного вывоза отходов, поскольку
на земельном участке никто не проживает.
Одобрен отчёт о выполнении условий грантового договора
в рамках Программы редкого заселения.
Внесены изменения в договора об условиях использования
дополнительного государственного пособия, предназначенного для организации внешкольного образования и занятий
по интересам.
Выдано согласие на установление личного права пользования в отношении AS Emajõe Veevärk для прокладки трубопровода водоснабжения и канализации в соответствии с
составленным предприятием OÜ Keskkonnaprojekt рабочим
проектом «Проектирование трубопровода водоснабжения и
канализации и насоса для сточных вод в Варамыйза».
Предложение Elektri Grupp OÜ признано успешным в рамках
тендера по закупке услуг реконструкции и строительства сети
уличного освещения в волости Пейпсияэре.

Заседание волостного управления 29.03.2019

Квалификация оферентов и признание оферты соответствующей условиям тендера и победившей в рамках государственной закупки «Проектные работы в туристическом
регионе "Луковый путь"» (номер ссылки 206721).
ПЕЭТЕР КИУРУ

Заместитель старейшины волости Пейпсияэре

Полиция продолжает картографировать
камеры наблюдения в волости Пейпсияэре

На сегодняшний день
около десяти активных и
заботящихся о безопасности
волости местных жителей
сообщили полиции о своих
камерах наружного наблюдения. Наверняка в нашей волости есть и другие камеры, информация о которых может

помочь в предупреждении
и раскрытии преступлений.
Наглядным примером
того, как может помочь камера, может послужить случай
кражи топлива в волости
Пейпсияэре в этом году. На
территории предприятия
была установлена камера,
которая среагировала на движение и начала передавать
кадры с места происшествия
на телефон владельца. Благодаря этому виновник был быстро найден, а также удалось
установить, что он не просто
так гулял, а находился там с
преступными намерениями.
В ходе следствия полицией
было установлено, что того
же мужчину есть основание
подозревать в совершении и
других преступлений.

Для того, чтобы волость
Пейпсияэре была еще безопаснее, а преступники получили четкий сигнал, что здесь
их намерения не останутся
незамеченными и безнаказанными, полиция приглашает жителей и местных
предпринимателей к сотрудничеству. Если территорию
вашего предприятия или
частного владения охраняет
камера, сообщите об этом
вашему участковому полицейскому по номеру 59 177
853 или э-почте kaupo.sirel@
politsei.ee.
Всем тем, у кого камер
наружного наблюдения еще
нет, полиция советует при
возможности их приобрести
для обеспечения лучшей
безопасности, ведь стои-

мость такой техники сейчас
уже относительно невысока.
Камеры не только помогают раскрыть совершенные
преступления и проступки,
обеспечить безопасность
и привлечь виновников к
ответственности, но также
помогают и предупредить
возможные преступления и
проступки.
Практика полиции показывает, что вероятность
того, что здания и объекты,
которые охраняются и при
помощи камеры, попадут в
поле зрения преступников,
гораздо меньше, чем в случае
с неохраняемой территорией.
Каупо Сирель
Участковый полицейский
волости Пейпсияэре

За достоверность информации, орфографию и пунктуацию публикуемых в «Вестнике Пейпсияэре»
статей и сообщений несут ответственность авторы публикаций.
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Приглашаем к участию в конкурсе
«Красивый дом 2019»
Главные цели конкурса – это повышение уровня
благоустройства в волости
Пейпсияэре, облагораживание и поддержка чистоты
среды обитания, а также
акцентирование важности вопросов, касающихся культуры
труда и быта.
С условиями участия в
республиканском конкурсе
красивых и энергосберегающих домов/объектов можно
ознакомиться на сайте http://
www.iluskodu.ee/konkursid.
php.
КАТЕГОРИИ КОНКУРСА:
• традиционные здания и
связанные с ними объекты
(частные дома, небольшие
дома на несколько семей,
многоквартирные дома,
загородные дома, дачи,
гостиницы, туристические
хутора, школьные здания,
народные дома, церкви и
прочие культовые строения, морское побережье,
берега, озёра, пруды, кладбища, лесопарки и т. д.),
• а также специальные номинации:

• лучшая промышленная
территория 2019: (производственные здания
и хутора, сельскохозяйственные центры, фермы,
амбары-сушилки, мастерские и т. д.);
• лучший центр оздоровительного спорта 2019
(велопешеходные дорожки, тропы здоровья, спортивные центры и т. д. –
главным образом к этой
категории относятся соо-

ружения, которые финансируются за счёт местных
самоуправлений);
• красивый многоквартирный жилой дом 2019;
• красивый объект, охраняемый как памятник старины, 2019: победители
будут выбраны в сотрудничестве с Департаментом охраны памятников
истории и культуры, от
уездов ждут предложений
относительно объектов
для участия в конкурсе;

• красивый энергосберегающий дом 2019.

Оценочная комиссия ознакомится с красивыми домами в первой половине мая,
а церемония награждения
победителей состоится в
День победы, 23 июня 2019.
Волостное управление
просит сообщить об объектах, достойных участия
в конкурсе, или о желании
принять участие в конкурсе
«Красивый дом 2019» не
позднее 2 мая 2019 по телефону (+372) 523 8740 или по
электронной почте viktoria.
arro@peipsivald.ee.
В сообщении просим указать название участка, имя
собственника (собственников), название населённого
пункта и желательно номер
телефона и адрес электронной почты собственника.
Каждый житель волости
имеет право заявить понравившийся ему объект для
участия в конкурсе «Красивый дом 2019».

Рекомендуем жителям волости обзавестись
почтовыми ящиками по месту жительства
Уважаемые жители волости! Настоятельно просим вас
позаботиться о том, чтобы
рядом с вашим домом был
установлен почтовый ящик,
если вы не сделали этого
ранее. Почтовый ящик необходим для своевременной
доставки официальной информации.
Во время выборов в Рийгикогу примерно 130 карт
избирателя не были доставлены адресатам из-за отсутствия почтового ящика, и почтовое предприятие Omniva
было вынуждено вернуть их
министерству внутренних

дел. В преддверии выборов в
Европейский парламент МВД
готовится снова разослать
гражданам карты избирателей.
Лицо, имеющее право голоса и желающее отказаться
от получения карты избирателя в бумажном виде, может
заказать э-карту избирателя
через портал eesti.ee. Также
напоминаем, что каждый
житель Эстонии отвечает за
то, чтобы в регистре народонаселения были указаны
верные данные о его месте
жительства.

С 13 марта 2019 года закрыта площадка по сбору
отсортированного мусора в посёлке Алатскиви. Причиной закрытия являются ремонтно-строительные
работы на местной станции по переработке отходов.
Ближайший пункт, куда можно сдать крупногабаритные отходы или старые бытовые электроприборы,
расположен в деревне Вара. За плату отходы принимаются и на свалке в Торма.
Информация по тел. 510 6713.

Ждём местных жителей на рыбную
ярмарку Варнья торговать своими
рыбными и садоводческими продуктами, рукоделием и домашними
заготовками.
Необходимо сообщить о своём участии
по адресу peipsitulevik@gmail.com

Ootame teie ettepanekuid valla
arengukava täiendamiseks!
Hea kaasamõtleja!
Vallaelu arendamisel on vallakodanikel endil väga oluline
roll. Seetõttu soovime, et jagaksite meiega oma mõtteid ja
ettepanekuid.
Palun vastake järgnevale küsimusele:
Mis vajaks Sinu arvates Peipsiääre vallas kindlasti ära
tegemist?

Täidetud sedeli palume tuua hiljemalt 16. maiks 2019
Peipsiääre vallavalitsusse (Tartu mnt 4, Alatskivi), Kallaste
teeninduskeskusesse (Sõpruse tn 4, Kallaste), Pala teeninduskeskusesse (Pala küla), Peipsiääre teeninduskeskusesse
(Metsakivi tn 2, Kolkja alevik), Vara teeninduskeskusesse (Vara
küla), Koosa teeninduskeskusesse (Lasteaia tn, Koosa küla).
Küsitlusele on võimalik vastata ka veebis, vastava lingi
leiate Peipsiääre valla kodulehelt, www.peipsivald.ee.
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PalJU ÕNNE!

KUULUTUSED
Kui soovid olla suurepärane klienditeenindaja või panna ennast proovile
meie köögis kokaametis, otsime just sind!

Rendin põllu-ja rohumaad
Peipsiääre vallas Pala
piirkonnas. Samas ostan
põllumaad.
Tel (+372) 510 8309

93 HELJE EDENBERG
90 LEIDA ENNOMÄE
89 VALVE LAATSARUS
89 LAINE-VIOLA KULLAMAA
89 HERBERT SULG
88 VALVE-LEONTINE
KORTS-LINDUS
87 JEKATERINA BAUKOVA
87 HELMI NÕU
87 JELIZAVETA SVEŽENTSEVA
85 THERESE KRIVATS
85 HIONIA TIHHOMIROVA
85 KALJU TAMM
85 KALJU LIMBERG
84 ALEKSANDRA
MAKARENKOVA
84 MARIA MUROVA
84 ARNOLD PAAP
84 VASSILI KUTKIN
83 KALJO KIILI
82 VALENTINA ANSIP
82 MILVI TOOMING
82 FOMAIDA DUBININA
80 IRINA KORŽEVITŠ
80 KAPITALINA BUBNOVA
80 KAARLI ISAAK
75 ILMAR KALDMAA
75 HILLAR VAGA
75 GEORGI ALJOŠKIN
70 VALENTINA TJURIKOVA
70 BORIS PONOMARJOV
70 RIHO LILLEMETS
70 YURII SAVCHIN
70 MINNA PEEBU
70 IRINA ALLA
70 MILVI MAHLA

Rendin heinamaad Pala või
Kokora piirkonnas.
Sven Ottson.
Tel (+372) 5358 6967
Kompaktlaaduri Avant 420
rent. Kühvel, kopp, frees.
Transpordi võimalus.
Tel (+372) 554 0573
Anname rendile 13 ha
põllumaad Põldma külas.
Info tel (+372) 5787 3538

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

EELK ALATSKIVI KOGUDUSE TEATED

Soodsalt müüa külmkamber.
Laius 2 m, pikkus 2 m, kõrgus 2
m. Temperatuuriskaala -30 kuni
+30. Käib lahti paneelidena.
Info tel (+372) 5384 4715
Pakun suveks tööd kurgi- ja
maasikakorjajale. Võimalik
elada kohapeal. Asukoht
Peipsiääre vald, Äteniidi küla,
Haava küla.
Tel (+372) 513 8709

Jumalateenistused Alatskivi pastoraadis pühapäeviti kell 12.30.
Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus koos
armulauaga.
4. mail 2019.a. algusega kell 10 toimub "Teeme ära!" talgud
kirikus ja kiriku ümber, olete kõik oodatud appi!
Annetusi ja kõikidel Alatskivi koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja ka
EELK Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

RebaSte Linnutalu Kokoralt
müüb vutimune ja võimalus
osta vutisõnnikut (20 kg – 5
eurot).
Kontakt: (+372) 5626 4595

EELK KODAVERE KOGUDUSE TEATED
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.

Korstnate ehitus ja remont koos
vajalike plekitöödega.
Tel: (+372) 5618 9517
E-post: joosep.sepp@mail.ee

Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus koos
armulauaga.
Annetusi ja kõikidel Kodavere koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja ka
EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee
Ohtlike puude langetus,
okste ja tüvede äravedu,
kändude juurimine, viljapuude
hoolduslõikus jpm.
Info: www.2arboristi.ee
või tel 5818 5222.

Morte Matuseteenused

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

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

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.

Morte Matuseteenused
FIE Arne Zekker
Vitamiini 7,Tartu

Lisainfo: www.mortematus.ee
Kontakt: 56 680 680 (24h/7)

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
MÄRTS / APRILL 2019
NIKOLAI JUNKIN

12.05.1959 – 27.03.2019
GLEB KUDRJAŠOV

VLADIMIR ANUŠOV

30.07.1924 – 04.04.2019

15.11.1965 – 15.04.2019

Ostame
metsa-maad,
põllumaad
ning raieõigust

Müüa keskküttega 1-toaline
korter Alatskivil.
Soovi korral müüakse korter
koos mööbliga.
Tel (+372) 5340 8907

parimate hindadega
Eestis!

Ootame pakkumisi
telefonil 528 8784
või e-post:
info@metsavara.ee

Скорбим в связи с
кончиной

КУДРЯШОВА
ГЛЕБА
ФЁДОРОВИЧА

и выражаем
соболезнование родным и
близким
Коллеги школы Колькя

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

Maikuu sünnipäevalastel,
kes ei soovi äramärkimist valla lehes,
palume sellest teada anda
17. maiks e-posti aadressile:
viktoria.arro@peipsivald.ee
või telefoni teel 523 8740

UUED VALLAKODANIKUD
LOORE MOSKALENKO
15.04.2019
Koosa piirkond

Metsa Tohter omab laialdasi
kogemusi metsa hoolduse
vallas. Kogemusi on
korjunud Rootsist, Soomest,
Kanadast, Prantsusmaalt,
Austraaliast ja muidugi
koduses Eestis.

Metsa Tohter OÜ pakub järgmisi
teenuseid:
₪
₪
₪
₪
₪

Ohtlike puude langetamine
Võra hooldus
Võsa lõikus
Viljapuude lõikus
Vihmaveerennide puhastamine

Mikk Veerpalu
Mob: +372 5560 1059
E-mail: mikk.veerpalu@gmail.com

