Peipsiääre
teataja

Nr 7(18) august 2019

Kolkja puhkeala täienes
väliatraktsioonidega
Suve alguses parendati
Kolkja puhkeala mitmekesiste väliatraktsioonidega,
mille tulemusel kujunes ala
atraktiivseks puhkuse, meelelahutuse, spordiharrastuse
ja kultuuri tegemise kohaks.
Puhkealale paigaldati
väligrillid, 2 uut puidust lauda, lastele liumägi ja kiiged
ning rajati võrkpalliplats.
Lisaks on puhkealal nüüd
võimalik ka vesijalgrattaid
laenutada.
Tänu olemasoleval alal
Kolkja puhkeala. Foto Merike Järv
tehtud parendustele sai puhkeala mitmekesisemaks pere- ja aktiivse puhkuse veetmise
kohaks Peipsimaal. Projekti kogumaksumus 5678,15 eurot,
millest toetuse suuruseks oli 4542,63 eurot ning omafinantseering 1135,63 eurot.

Kolkja puhkeala. 			

Tervisesõprade rõõmuks
toimus 14. augustil Alatskivi
mänguväljaku juures välijõusaali avamine. Välijõusaali
avamisel osales PhD spordipedagoogika ja - sotsiaalteaduste lektor Peep Päll, kes
andis kasulikke nõuandeid
trenažööride kasutamiseks.
Lindi lõikasid läbi abivallavanem Peeter Kiuru ja arendusjuht Merike Järv.
Välijõusaali seadmete
valikul lähtuti sellest, et neid
saaks kasutada erinevas vanuses inimesed, sealhulgas
eakad. Seadmetel saab treenida erinevaid lihasgruppe
eri raskusastmetega. Välijõusaalis on ka street workout
(tänavatreeningu) ala ehk
vabas õhus treenimise ala,
mis võimaldab kõiki harjutusi oma keharaskusel teha.
Tänavatreeningu spordivahendite kompleksil saab teha
väga erinevaid jõuharjutusi:

Pidulik välijõusaali avamine ja lindi läbilõikamine, fotol Peipsiääre valla sporditööspetsialist Priit
Allikivi, abivallavanem Peeter Kiuru, arendusjuht Merike Järv.
Foto Viktoria Arro
lõuatõsteid, keha üles tõmbeid-lükkeid jne.
Projekti tulemusel laienes Alatskivi alevikus vaba
aja veetmise võimaluste va-

lik, sest ajakohane ja mitmekülgsete lahendustega
välijõusaal on sobilik nii
noortele, täiskasvanutele kui
ka eakatele. Kokku paigaldati

Foto Merike Järv

Tegevusi kaasrahastati Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi Leaderi meetmest

Alatskivi rõngastiigi saar sai uue ilme

Alatskivi rõngastiigi saar.

Alatskivil avati välijõusaal

Foto Viktoria Arro

Projekt „Alatskivi mõisapargi ala kujundamine" raames sai
valla üks avalik ruum korrastatud ja uue ilme. Romantiliste
valgete pinkidega platsile viib külastajaid sild ning graniitsõelmega teerada, kus avaneb kaunis vaade tiigiümbrusele
ning õitsvatele roosidele. Projekt on rahastatud Peipsiveere
programmist regionaalarengu toetuseks. Töid tegi Roheline
Ruum OÜ. Rõngastiigi saare kujundusprojekti autor on Piret
Pihtjõe (Sinu aednik OÜ).
Projekti eelarve 6466,66
eurot, sellest toetus 5496,66
eurot ja valla omafinantseering
970 eurot.

Kümne elemendiga tänavatreeningu komplekt.

8 trenažööri, lauatennise
välilaud ja kümne elemendiga tänavatreeningu komplekt, mis saab olema avatud
kõigile treenijatele aasta
ringi.
Projekti kogumaksumus 17 235,60 eurot, millest toetuse suuruseks oli
10 975,29 eurot ja valla oma
rahastus 6260,31 eurot.
Välijõusaali seadmed ja
paigaldus Tommy Play OÜ
poolt. Tegevusi kaasrahastati Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondi Leaderi meetmest.

Foto Viktoria Arro

23. juulil 2019 avati pidulikult Vara-Varamõisa kergliiklustee
Projekti eesmärgiks oli
rajada 2019. aasta septembriks paralleelselt Vara-Kaitsemõisa riigimaanteega
1755 meetrit valgustatud
kergliiklusteed, mis ühendaks Vara keskust Varamõisaga, tagades nii keskuse ja
tagamaa vahelise ühenduse.
Projekt aitas kaasa toimepiirkondade ühendamisele ning
töökohtade ning teenuste
kättesaadavusele.
Projekti kogumaksumus 376 978,35 eurot,
millest omafinantseering 56 546,76 eurot ja toetuse summa 320 431,59 eurot.
Projekti tulemusel:
1. Paranevad liikumisvõimalused teenuste kättesaamiseks nii keskuse (Vara,
Tartu) ning tagamaa vahel

kui ka töötajate elukoha ning
valla suurima tööandja (Vara
saeveski) asukoha vahel.
2. Paraneb liiklusturvalisus.
3. Mitmekesistuvad aktiivse vaba aja veetmise võimalused kohalikele.
4. Paraneb jalgrattaturistide ohutu ligipääsetavus
huviväärsustele rahvusvahelisel marsruudil VisoEst
by Bike, mille väljaehitatud
puhkeplats asub kavandatava kergliiklustee lõpus.
Projekti kaasrahastati
Euroopa Liidu Euroopa
Regionaalarengu Fondist.

Vara-Varamõisa kergliiklustee avamine.

Fotod Sergei Täpsi
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VALLAValITSUSES

VALLAVOlIKOGUS
Peipsiääre valla volikogu 20. istung toimus 26. juunil Koosal. Päevakorras oli 15 päevakorrapunkti.
Järgnevalt lühike ülevaade päevakorrapunktidest
ning otsustest.
Kinnitati Peipsiääre valla 2018. a konsolideeritud
majandusaasta aruanne.
Kinnitati Peipsiääre valla 1. lisaeelarve, millega suurendati 2019. aasta investeerimiskulusid 24 000 eurot ja
vähendati 2019. aasta lõpu likviidseid varasid 24 000 eurot.
Tunnistati osaliselt kehtetuks Alatskivi alevikus Lossi
kinnistu detailplaneering Kirburohu maaüksuse osas.
Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada
Koosa külas Elulõnga maja krt 8 asuv ühetoaline korteriomand alghinnaga 7000 eurot.
Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada
Nina külas Karja tn 4 kinnistu alghinnaga 10 000 eurot.
Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada
Nina külas Keskõue kinnistu alghinnaga 4000 eurot.
Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada
Undi külas Nirgi kinnistu alghinnaga 7000 eurot.
Otsustati avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandada
Kargaja külas Viira kinnistu alghinnaga 3000 eurot.
Otsustati võõrandada otsustuskorras Rootsikülas
Kastani kinnistu hinnaga 10 000 eurot.
Otsustati võõrandada vallavara vahetuse teel. Peipsiääre
vallale kuuluvad Nina külas Puhkeala kinnistu ja Männistiku kinnistu, millele puudub käesoleva ajani avalikult teelt
juurdepääs. Läbirääkimiste teel on saavutatud Männistiku
kinnistuga piirneva Kartuli kinnistu omanikuga kokkulepe
maade vahetamiseks Männistiku kinnistule juurdepääsutee
rajamise eesmärgil. Ligipääs kinnistule tagab vallale juurdepääsu looduskaunile Peipsi rannaalale, kuhu on kavas rajada
üldkasutatav supluskoht.
Anti nõusolek AS-le TarMets Peipsiääre vallas Kirtsi külas
asuva Looduse kinnistu omandamiseks.
Otsustati AS-lt Emajõe Veevärk tasuta omandada Vara
kooli puurkaev, Koosa Parreste puurkaev ja Koosa Sepa
puurkaev.
Otsustati anda KÜ-le Kallaste Sõpruse 6 tasuta kasutusse Peipsiääre vallale kuuluva maa-ala osa 76 m2 parkla
rajamiseks.
Volikogu otsustas tagada sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus AS-i Emajõe Veevärk poolt esitatava toetusprojekti Kallaste vee- ja kanalisatsiooni väljaarendamise
III etapi elluviimiseks omafinantseeringu summas 240 000
eurot. Kallaste linna veevärgi ja kanalisatsiooni väljaehitamise II etapp tehakse 2019. aastal Võidu tänaval. Kallaste linna
III etapi prognoosmaksumus on orienteeruvalt 1 000 000
eurot, mis nõuab valla omafinantseeringut 240 000 eurot.
See on hinnanguline ning täpsem kalkulatsioon selgub SA
KIK taotluse juurde koostatavas tehnoloogilise projektis.
Kui tuleb positiivne rahastusotsus, siis saab III etapi ja seega
terve Kallaste linna ühise vee- ja kanalisatsioonivõrguga
ühendada 2020.–2022. aastal.
Volikogu kinnitas Koosa Raamatukogu – Peipsiääre valla
Keskraamatukogu mittevajalike teavikute võõrandamise
korra.
Kõik volikogu istungiga seotud materjalid on leitavad
valla kodulehelt.
Jaako Lindmäe
Peipsiääre vallavolikogu esimees

Vallavalitsuse istung 18.06.2019
Väljastati järgmised kasutusload: Kodavere külas Järveliiva kinnistul elamu kasutusele võtmiseks, Kodavere külas
Järveliiva kinnistul majapidamishoone kasutusele võtmiseks,
Kuningvere külas Mäeotsa kinnistul biopuhasti kasutusele
võtmiseks.
Kooskõlastati Koosa külas Lombi kinnistule ja Tähemaa
külas Kaideoja kinnistule rajatavate puurkaevude asukohad.
Väljastati projekteerimistingimused Kolkja alevikus Suur
tee 30 kinnistule elamu projekti koostamiseks, Kolkja alevikus Suur tee 30 kinnistule abihoone projekti koostamiseks,
Rootsikülas Pääsukese kinnistuleelamu projekti koostamiseks.
Väljastati ehitusload Rootsikülas Sassi kinnistul puurkaevu
rajamiseks, Savastvere külas Kase kinnistul elamu lammutamiseks, Tähemaa külas Jaanimäe kinnistule elamu ehitamiseks.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ
kasuks seoses maakaabli ja liitumiskilbi rajamisega Alatskivi
alevikus Jäätmejaama kinnistule.
Algatati Peipsiääre vallas Alasoo külas Pedakamäe (12601:001:0282), Alasoo-Virtsu-Alasoo tee L3
(58601:001:0285), 43 Aovere-Kallaste-Omedu tee
(12601:001:0283) ja 43 Aovere-Kallaste-Omedu tee
(58601:001:0489) katastriüksuste vahel asuva ligikaudu
939 m²suuruse kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise
menetlus.
Nõustuti 800 m² suuruse maa ostueesõigusega erastamisega Kolkja alevikus Ranna tn 20b ja määrati sihtotstarbeks
100% elamumaa.
Tagastati Kasepää alevikus Aia maaüksus pindalaga 0,8 ha
kaasomandisse vastavalt katastriüksuse plaanile Aia A-323
talu maa endistes piirides lähtudes maakorralduse nõuetest.
Nõustuti Nina külas asuva Kartuli katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Nina külas asuva Männistiku katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate katastriüksuste
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru esitatud projekti taotluse ja toetuslepingu alusel esitatud
aruanded Vara külas Nurme kinnistu juurdepääsutee rajamise
kohta, Välgi külas Orava kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamise, juurdepääsutee parandamise ja veessüsteemi rajamise
kohta, Kuningvere külas Mäeotsa kinnistu vee-ja kanalisatsioonisüsteemi rajamise kohta.
Kiideti heaks hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvooru esitatud projekti taotluse ja toetuslepingu alusel esitatud
aruanne Välgi külas Orava kinnistu kanalisatsioonisüsteemi
rajamise, juurdepääsutee parandamise ja veessüsteemi rajamise kohta.
Rahuldati neli sotsiaaltoetuse taotlust.
Otsustati laekunud elatise väljamaksmine.
Muudeti Kolkja Rahvamaja struktuuri ja teenistuskohti,
koosseisust kaotatakse alates 10. juulist 2019 rahvamaja
juhataja ametikoht.
Tunnistati Kallaste lasteaia küttesüsteemi ümberehituseks
olemasolevalt õliküttelt pelletküttele korraldatud hankemenetluses edukaks Heat Power OÜ pakkumus, kui soodsaim pakkumus, kogumaksumusega 23 364 eurot koos käibemaksuga.
Tunnistati projekti „Alatskivi tervisekeskuse arendamine“
projektijuhi leidmiseks korraldatud pakkumismenetluses
edukaks Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ
pakkumus, kui soodsaim pakkumus, kogumaksumusega
15 000 eurot koos käibemaksuga.
Vaadati läbi volikogule suunatavad eelnõud.

Vallavalitsuse istung 02.07.2019

Teade

Kuniks Alatskivi jäätmete kogumisplats on suletud
seoses jäätmejaama ehitustöödega palume elektroonika, ohtlikud jäätmed ja mööbel viia Vara kogumisplatsile või Torma prügilasse.
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Väljastati ehitusluba Peipsiääre vallas Savastvere külas
Kase kinnistul kõrvalhoone laiendamiseks üle 33% esialgsest
hoone mahust.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi
OÜ kasuks seoses avalikes huvides elektroonilise passiivse
side juurdepääsuvõrgu rajamisega Peipsiääre vallas, Kallaste
linnas, Sadama tänav L1. Isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult ja tasuta. Isiklik kasutusõigus seatakse elektroonilise
passiivse side juurdepääsuvõrgu rajamiseks, kasutusõiguse
ala suurusega 31 m².
Tunnistati peremehetuks abihoone Kallaste linnas
lähiaadressiga Võidu tn 5a, silohoidla Kuusiku külas lähiaadressiga Laudataguse, salvkaev Nina külas, elamu Särgla külas
lähiaadressiga Maksima, abihoone Särgla külas lähiaadressiga
Maksima. saun Särgla külas lähiaadressiga Maksima.
Kehtestati Kasepää alevikus Noodaranna maaüksuse
detailplaneering.
Nõustuti Rupsi külas vaba metsamaa (maatükk M57)
erastamisega. Määrati katastriüksuse koha-aadressiks Tartu
maakond Peipsiääre vald Rupsiküla Kargajametsa. Erastatava
maa pindala on 8,59 ha, sealhulgas: metsamaa 8,29 ha ja muu
maa 0,30 ha. Määrati erastatava maa sihtotstarbeks 100%
maatulundusmaa.
Eraldati Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve reservfondist
Vara Põhikooli töötasufondi 600 (kuussada) eurot individuaalõppe korraldamise, õppe- ja tunniplaanide koostamise ning
koordineerimise eest.
Väljastati luba avaliku ürituse „Peipsiääre suveralli“
läbiviimiseks 6. juulil 2019 algusajaga kell 7 ja lõpuajaga kell

19 eeldatavalt 35 inimesele aadressil Liivati, Tagumaa küla,
Peipsiääre vald.
Väljastati Orienteerumisklubi Ilves MTÜ-le luba avaliku
ürituse „Tartu orienteerumisneljapäevakud“ korraldamiseks
4. juulil 2019 algusajaga kell 15 ja lõpuajaga kell 21 eeldatavalt 200 inimesele Sõõru külas Peipsiääre vallas taotluses
märgitud maa-alal.
Väljastati MTÜ-le Peipsimaa Turism luba avaliku ürituse
„Peipsi Järvefestival 2019“ korraldamiseks 11. juulil 2019
algusajaga kell 15 ja lõpuajaga kell 23 eeldatavalt 500 inimesele Varnja sadamas lähiaadressil Kesk tn 94, Varnja alevik,
Peipsiääre vald.
Vaadati läbi laekunud avaldused.

Vallavalitsuse istung 16.07.2019

Kinnitati Peipsiääre valla raamatukogude tasuliste teenuste
hinnad paljundamise, printimise, skaneerimise, kiletamise ja
ruumide rendi kohta.
Väljastati järgmised ehitusload: Torukülas Terminali
kinnistul puidukuivati laiendamiseks, Vara külas Sillaotsa
kinnistul ait-küüni lammutamiseks ja Alasoo külas PeeduTooma kinnistul tiigi rajamiseks.
Väljastati järgmised projekteerimistingimused Sassukvere
külas Martini kinnistule saun-elamu projekti koostamiseks,
Sassukvere külas Martini kinnistule abihoone projekti koostamiseks.
Võeti vastu Nina külas asuva Urtsi maaüksuse detailplaneering ning otsustati korraldada selle avalik väljapanek.
Kooskõlastati Vanaussaia külas Kauri kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
Rahuldati kaks eraisiku taotlus korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise kohta tähtajaga kuni 30.09.2021, sest
kinnistutel ei elata ning hooned on tühjad.
Rahuldati eraisiku taotlus jäätmemahuti tühjendussageduse kohta.
Rahuldati hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvooru esitatud toetustaotlused projektide kogumahus
83 423,69 eurot (toetuse osa 55 723,42 eurot ja omaosaluse osa 27 700,27 eurot) tingimuslikult ja otsustati sõlmida
toetuslepingud 16 taotlejaga.
Ei rahuldatud 2019. aasta taotlusvooru laekunud kolm
taotlust põhjusel, et need ei vastanud hajaasustuse programmi nõuetele ning 34 taotlust põhjusel, et toetusvahendeid ei
jätkunud.
Otsustati korraldada riigihange „Alatskivi jäätmejaama ja
Vara kogumiskoha opereerimine 2019–2021“ avatud hankemenetlusena.
Otsustati välja kuulutada Kallaste Lasteaed-Põhikooli
direktori ametikoha täitmiseks avalik konkurss ajavahemikul
16.07.2019 kuni 31.07.2019.
Otsustati korraldada hankemenetlus „Alatskivi tervisekeskuse rajamise eelprojekteerimine“.

Vallavalitsuse istung 22.07.2019

Otsustati kuulutada välja Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli
direktori ametikoha täitmiseks avalik konkursi kestusega 15
kalendripäeva ajavahemikul 22.07.2019 kuni 05.08.2019.
Väljastati kasutusluba Kolkja alevikus Ranna tee 5 kinnistul
maaküttesüsteemi kasutusele võtmiseks.
Eraldati Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve reservfondist
EELK Alatskivi Kogudusele 1000 eurot Alatskivi kiriku automaatse tulekahjusignalisatsiooni remondiks ja hoolduseks.
Kvalifitseeriti riigihankes „Kohalike teede remonditööd“
pakkujana TAVT OÜ pakkumus, kes esitas oma kvalifikatsiooni
tõendamiseks kõik hanketingimustes nõutud dokumendid
ja on tõendanud vastavust kõigile hanke kvalifitseerimise
tingimustele. Tunnistati vastavaks pakkuja TAVT OÜ pakkumus, kui hanketingimustes esitatud pakkumuse nõuetega
kooskõlas olev pakkumus. Tunnistati edukaks pakkuja TAVT
OÜ pakkumus, kui madalaima maksumusega pakkumus, kogumaksumusega 55 350 eurot ilma käibemaksuta.
Rahuldati nelja eraisiku taotlus korraldatud jäätmeveoga
tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta tähtajaga kuni
30.09.2021, sest jäätmevaldajad viibivad oma kinnistul vaid
suveperioodil. Kinnistu omanikul on kohustus tellida jäätmevedu perioodil 1. mai kuni 30. september.
Lubati puhastada mudast ja setetest Peipsi järve kanal
Kajakaranna kinnistul. Tööde tegemise aeg 1.juuli kuni
30. september 2019.
Anda MTÜ-le Skeneraator luba avaliku ürituse „Skeneraator
festival 2019“ korraldamiseks 16. augustil 2019.
Nõustuti Peipsiääre vallas Vara külas asuva Tuleviku katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivate
katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Kutsuti tagasi Peipsiääre vallale kuuluva osaühingu
Kenadron juhatuse koosseisust juhatuse liige Kalmar Raudsepp ja valiti uueks juhatuse liikmeks Väino Kivirüüt.

Vallavalitsuse istung 31.07.2019

Muudeti Peipsiääre Vallavalitsuse 16.07.2019 korralduse
nr 357 „Loa andmine avaliku ürituse „Ott Lepland kvartett“
korraldamiseks.
Peeter Kiuru
Peipsiääre abivallavanem
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Sibulatee puhvetite päeval valime
parima sibulapiruka küpsetaja
T

Laupäeval, 14. septembril,
avavad 22 meie piirkonna
kodu või majapidamist oma
uksed, et pakkuda külalistele head ja paremat.
Puhvetid Varnjas, Kasepääl, Kolkjas, Ninal, Kokoral, Alatskivil, Torilas, Palal,
Kadrinal, Pusil, Varal, Koosal,
Alasool, Haavakivil pakuvad nii
vanaemade retseptide järgi
valmistatud toite kui moodsamaid, aga siiski kohalikku
toorainet kasutavaid roogasid.
Paljudes kohtades saab lisaks
toidule nautida kas näitust
või elavat muusikat ning samuti osaleda õpitubades. On
nii hobusõite, videodiskot,
aarete otsimise mängu, vildihaljate töötuba, õnneloosi,

psühhodiskot, kontserte, kangatrükki, vankriratta hoidmise
võistluseid. Mitmed kohad on
lastele mõeldes avanud mängunurgad.
Puhvetid on avatud kell
10–18, Varaka Mammi sahver
teeb oma ukse lahti juba kell
9. Puhvetite päeva saavad aga
peolõvid jätkata kuni keskööni
Pullitalli Peopuhvetis. Samuti on õhtune elav muusika
Hirveaia veinikeldris Alatskivil.

Rohkem infot kogu päeva ja
puhvetite kohta: http://www.
sibulatee.ee/uritused/sibulatee-puhvetite-paev-2019/ ning
kaart www.tiny.cc/spp2019.

äiesti uus tegevus on aga Sibulatee parima sibulapirukameistri valimine! Kui Sa ise või Su hea
naaber küpsetab hästi sibulapirukat, siis on õige aeg end
üles anda. 14. septembril kell 11 toimub parima piruka
valimine Kolkjas Peipsimaa külastuskeskuses. Osalevaid
pirukaid testib pimetestis žürii, kes juba oskab head toitu
hinnata. Iga piruka puhul, olgu see siis suur plaadipirukas
või väiksed pirukakesed, hinnatakse nii välimust, lõhna,
maitset kui tekstuuri. Kokkuvõttes kõrgeima hinnangu saanud pirukavalmistaja saab selle aasta sibulapirukameistri
aunimetuse ning au ja kuulsuse. Päris auhinna saab aga
kätte novembrikuus Sibulatee kümnenda aasta sünnipäevapeol. Võitja kuulutatakse välja 14. septembril Peipsimaa
külastuskeskuses kell 12.

Osalemise tingimused:
•
•

•
•
•

Osaleja peab olema Sibulatee piirkonna elanik.
Tegemist peab olema sibulapirukaga, võib olla nii
väike pirukas kui suur plaadipirukas. Lubatud on
lisada muidu komponente sibula juurde, kuid sibul
peab täidises olema ülekaalus.
Pirukad (kas 5 väikest pirukat või 1 suurem pirukas) peavad olema 14. septembril hiljemalt kell 10
Peipsimaa külastuskeskuses (Kolkja, Suur tee 25).
Pirukate juurde lisada eraldi paberil valmistaja
nimi ja kontakt.
Osalemiseks tuleb enda soovist teada anda 10. septembriks info@sibulatee.ee. Osalemissoovi kirjutada pirukate nimetus (nt Pärmitaigna sibulapirukad
juustuga), valmistaja nimi ja kontakttelefon.
Osaleda võivad nii ametikud puhvetid kui kõik
piirkonna elanikud.

Jõudu pirukaküpsetajatele!
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MAJA- JA NUMBRISILTIDE
TELLIMINE
Peipsiääre vallavalitsus on lähiajal
tellimas uusi tänavasilte ning ühtlasi on
otsustatud anda ka Peipsiääre valla majaomanikele võimalus tellida majadele
numbrisilte vallavalitsuse vahendusel.
Selleks tuleb pöörduda Peipsiääre vallavalitsuse ehitusspetsialisti poole (info tel
5301 5887, e-post raimond.voimre@peipsivald.ee) hiljemalt 15. septembriks 2019
ning teada anda, kes millise numbriga silti
osta soovib, ja ühtlasi tasuda numbrisildi
maksumus summas 7 eurot.
On viimane aeg likvideerida olukord,
kus keegi Peipsiääre vallas alevikes ja külades tänava- ja numbrisiltide puudumise
tõttu ära eksib.
Teeme üheskoos valla korda!

Elektrilevi alustas Peipsiääre vallas
kiire interneti võrgu ehitusega
Elektrilevi alustas Peipsiääre vallas kiire interneti võrgu ehitusega. Esimesed ehitustööd vallas algasid Kasepää ja Kolkja alevikus,
kus Elektrilevi rajab kiire interneti võimaluse kokku 172 kodule
ja ettevõttele. Järgmiste piirkondade kohta tuleb täpsem info sel
hetkel, kui Elektrilevi alustab nendes piirkondades ehitustöödega.
Seni saab igaüks Elektrilevi kiire interneti kodulehelt kontrollida, kas valguskaabli tehnoloogial põhinev avatud kiire interneti
võrk teie koduni jõuab ja millal see võiks juhtuda. Kui teie aadressi
ei ole järgmise viie aasta ehitusplaanides, soovitab Elektrilevi
esitada kiire interneti kodulehel sooviavalduse. Mida rohkem sooviavaldusi konkreetsest piirkonnast, seda suurem on tõenäosus, et
aadressid võetakse järgmise viie aasta ehitusplaani.
Rohkem infot saab Elektrilevi kiire interneti
kodulehelt:
https://www.elektrilevi.ee/kiireinternet#

Kallaste, Võidu tänava piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd
Kallaste linna Võidu tänava piirkonna ehitustöödeks
on töövõtuleping sõlmitud,
mille alusel on vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööde piirkond Võidu tänava
algusest kuni Võidu tänava
lõiguni, mis ristub Oja-Liiva tänavatega. Ehitustööde
lõpptähtaeg on juuni 2020.
aastal. Uute torustike rajamisega seonduvalt tekib paljudel
kinnistutel võimalus liituda
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega, mida pakub
AS Emajõe Veevärk (edaspidi:
Emajõe Veevärk).
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumis- ning tarbimislepinguid on võimalik sõlmida
peale torustike ehitustööde
lõppu juuni 2020. aastal.
Kuidas ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniteenusega
liituda?
Kinnistuomanik saab täpsemad juhised liitumislepingu
sõlmimiseks meie kodulehelt
https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/ või võttes
ühendust telefoninumbril
+372 731 1840.
Liitumistaotluse saab esitada Emajõe Veevärgi kodulehelt https://www.evv.ee/
kliendile/liitumine/.
Ehitustööde tegemise kinnistul korraldab kinnistu
omanik ja enne liitumislepingu sõlmimist ehitustöödega
alustada ei ole lubatud.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tänavatorustikud ehi-

tab välja Wesico Project OÜ.
Töövõtja rajab kinnistu piirini
veetoru, mis lõpeb maakraaniga, ja kanalisatsioonitoru,
mis lõpeb otsakorgiga. Kinnistute piiril või tänavaalas
asuvad maakraanid ja kanalisatsiooni vaatluskaevud
kuuluvad Emajõe Veevärgile
ja ilma Emajõe Veevärgilt luba
küsimata nende avamine või
ükskõik millisel muul moel
kasutamine ei ole lubatud.
Kinnistusiseste torustike
rajamiseks tuleb esmalt sõlmida Emajõe Veevärgiga liitumisleping ja seejärel korraldada kinnistusiseste torustike
ehitustööd. Kinnistusiseste
torustike valmimise järgselt
tuleb Emajõe Veevärgile esitada digitaalne teostusjoonis. Teostusjoonise esitamise
vajadus on seadusest tulenev nõue ja see ei sõltu toru
pikkusest. Teostusjoonise
olemasolu tagab, et ka järeltulevad põlvkonnad, kes torude
ehitamist ei mäleta, saaksid
hõlpsalt kätte informatsiooni
torude paiknemise kohta.
Ühiskanalisatsiooniga
liitumisel tuleb vanad kogumiskaevud või septikud kanalisatsioonisüsteemist välja
jätta ja likvideerida. Nende
süsteemi sissejätmisel tuleb
kinnistuomanikul neid aegajalt tühjendada, mis oleks
täiendav kulu lisaks kanalisatsiooniteenusele. Pealegi
on reoveepuhasti protsesside
paremaks toimimiseks olu-

line, et kogu reovesi jõuaks
puhastini.
Liitumislepingute osas
teeb Emajõe Veevärk erisuse
kinnistute osas, kuhu rajatakse vee- ja kanalisatsioonitorustike kinnistusisesed torustiku lõigud tänavatorustiku
töövõtja Wesico Project OÜ
poolt. Töövõtja poolt rajatud
kinnistusisesed torustiku
võib rajada enne liitumislepingu sõlmimist, eeldusega
et töövõtja rajab ühendustorustikud ning koostab ka
teostusjoonised kinnistus
sees tehtavate tööde osas.
Teenuse tarbimine enne
liitumis- ja tarbimislepingu
sõlmimist ning teostusjooniste Emajõe Veevärgile edastamist ei ole lubatud!
Kui kinnistul on ehitustööd lõppenud ja teostusjoonis valmis, siis tuleb kinnistuomanikul oma tarbimissoovist Emajõe Veevärgile teada
anda telefonil +372 731 1840,
mille järgselt lepitakse omanikuga kokku veearvesti paigaldamise aeg. Arvesti peab
asuma ruumis, mis on ligipääsetav ja mille temperatuur
on aastaringselt üle +4 C°.
Liitumispunkti ja veearvestit
ühendaval torul ei tohi olla
ühtki hargnemist. Veearvesti
kuulub Emajõe Veevärgile ja
see paigaldatakse tasuta.
Pärast veearvesti paigaldamist tuleb kinnistuomanikul sõlmida Emajõe Veevärgiga tarbimisleping, mille alu-

Võidu tänav Kallastel. 					

sel saab kinnistu omanikust
Emajõe Veevärgi klient, kellel
on võimalik hakata ettevõtte
teenuseid kasutama. Lepingut
saab sõlmida Emajõe Veevärgi
kontoris kohapeal, posti või
e-posti vahendusel.
Tarbimislepingut ei saa
sõlmida varem kui kõik torustikud on valmis ehitatud ja
kasutusluba väljastatud.
Kui palju Emajõe Veevärgi
teenusega liitumine ja selle
kasutamine maksma läheb?
Kinnistuomanik, kes soovib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega liituda, peab
ise maksma kinnistusiseste
ehitustööde eest. Veemõõdusõlme väljaehitamine ja
arvesti koos paigaldusega on

tulevasele kliendile tasuta.
Eraldi liitumistasu uutele
liitujatele ei ole.
Paigaldatav veearvesti on
kaugloetav ja iga kuu tuleb
maksta reaalselt tarbitud
teenuse, st üksnes arvesti
poolt mõõdetud koguste eest.
Mingisuguseid püsimakseid
sellele ei lisandu.
Täna kehtivad Emajõe
Veevärgi piirkondades järgmised hinnad (koos käibemaksuga):
Vesi: 1,463 €/m3
Kanalisatsiooniteenus:
1,850 €/m3

Kanalisatsiooniteenuse
arvestus toimub veearvestit läbinud vooluhulga järgi.

Foto Viktoria Arro

Erandjuhul, kui ühisveevärgiga liitumist ei soovita, tuleb
kanalisatsiooniteenuse mõõtmiseks paigaldada arvesti
oma kaevule. Sel juhul on nii
arvesti kui ka selle paigaldamine tasuline. Kaugloetava
arvesti maksumus koos paigaldusega on ligikaudu 100 €.
Ootame Teid meie veening kanalisatsiooniteenusega liituma!
AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56 (kolmas korrus)
TARTU
e-post: evv@evv.ee
telefon: +372 731 1840
www.evv.ee
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Koolipere rahulolu ja koolirõõm on mulle olulised

Töötan Juhan Liivi nim
Alatskivi Koolis juba aastast
2003, mil alustasin tollase
keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetajana. Aastad
koolis on pakkunud mulle
mitmeid väljakutseid, juurdening ümberõppimisi: lisaks
emakeelele olen õpetanud ka
inimeseõpetust ning uurimistööd, vedanud rahvusvahelisi
projekte ning pidanud õppejuhi ametit.
Käesolevast õppeaastast
alustan Alatskivil koolijuhi
teed. Arvan, et 16 aastat siin
koolis on mulle andnud hindamatu kogemuse meie kooli
elust, olemusest, toimimisest
ja hingamisest. Olen olnud
osa kooli muutumisest ning
suunavalikutest ja soovin
uues ametis hoida ning säilitada meile olulisi traditsioone, kuid arendada ja ette võtta
uusi sihte.
Mulle on südamelähedane
keskkonnateadlik mõtteviis
ning soovin seda edasi arendada ka koolis. Selleks on
väga hea sisendi andnud äsja
lõppenud STEM-projekt, mille tulemusena alustab kool

Õpetajana tänase 9. klassiga. Aasta siis oli 2016.
sellest õppeaastast integreeritult loodusainete õpetamist
ja tulevikus näen Alatskivi
kooli jõudmas selleni, et kõik
koolis loodavad (loodus)
keskkonda hoidvad, aga ka
arendavad lahendused oleksid välja töötatud koolikogukonna koostöös, realiseerides
selleks ainetundides õpitut.

Teise olulise arengusuunana näen kogukonna kaasamist koolis toimuvasse.
Sellest õppeaastast alustab
Alatskivi kool kahe uue Erasmus+ projekti vedamist, mille
eesmärkideks on parandada
kooli sisekliimat ja võidelda
koolikiusamisega just kogukonna tihedama kaasamise,

kriitilise mõtlemise arendamise ning pärandkultuuri
ning traditsioonide väärtustamise kaudu. Rahvusvahelised projektid on koolielu
suurepärased rikastajad ning
koolipere on nendest palju
väärtuslikku õppinud ning
rohkem kokku kasvanud.
Meie koolipere rahulolu ja
koolirõõm on mulle olulised
märksõnad. Peatselt lõppev
koolimaja rekonstrueerimine toob meile nii vajalikku
stabiilsust ning arvan, et
paranenud füüsiline õpikeskkond aitab kaasa ka loovale ja
mitmekülgsele lähenemisele
õppetöös. Vaieldamatult tähendab hea ja mitmekülgne,
koostööaldis haridusasutus
seda, et elukeskkond piirkonnas laiemas tähenduses
paraneb.
Soovin meile ja teile kõigile õpetamis- ning õppimislusti, koostegemise rõõmu ja
asist tööaastat!
Helen Paju

Juhan Liivi nim Alatskivi
Kooli direktor

Rõõmu valmistasid lastele
ka külla tulnud Maša (Elvira Buk) ja Miša (Jekaterina
Tõlnikova), kellega sai koos
mängida, pildistada ja kommi
ampsata. Paigaldatud oli ka
batuut.
Pärast ametlikku osa sai
uudistada uue noortekeskuse
ruume, süüa pitsat, kooki,
puu- ja juurvilju ning eriti
vastupidavad said vaadata ka multikat „Ralf lõhub
interneti“.
Kallaste noortekeskus on
nüüd aadressil Sõpruse 4.
Lahtiolekuajad: argipäeviti 16–20, nädalavahetusel
suletud. Elvira ootab kõiki
huvilisi!

Koostöös lastega, lapsevanematega, kogukonnaga,
õpetajatega ja teiste haridusasutustega loome ja
toetame iga õpilase arengut ja huve.
Meie uuendusmeelses, loovas ja avatud koolis
2019/2020 õppeaastast on
• süvendatud eesti keelne õpe läbi erinevate
õppeainete
• ainetevaheline lõiming
• mitmekesine huvitegevus: eesti keele-, inglise
keele-, robootika-, loodus-, kunstiringid ja
usuõpetus
• motiveeritud ja loovad pedagoogid
Üheskoos kujundame kaasajastatud
õpikeskkondaerinevate kultuuride väärtustamist iga
õpilase eneseavastamist.
Ootame kõiki huvilisi Kolkja Lasteaed-Põhikooli
perre!

Kallaste noorte suvepidu

Kallastel toimus 3. augustil noorte suvepidu, mis
osutus suureks hitiks. Korraldasime uue noorsootöötajaga
Elvira Bukiga peo selleks,
et tähistada noortekeskuse
kolimist kesklinnast Peipsiääre Kallaste piirkonna teeninduspunkti ja muidugi ka
selleks, et lastel oleks mida
meenutada suvevaheajast.
Pidu toimus Sõpruse tn 4
hoovis.
Päeva juhtis suurepärase
energiaga Olga Maksimovskaja, kellel oli lastele pakkuda
väga lõbusaid ja meeleolukaid seltskonnamänge igale
vanusele.
Anastasia Kereketkina
tegi lastele näomaalinguid,
mis kaunistasid nende niigi
säravaid naeratusi veelgi.

Kolkja Lasteaed-Põhikooli pere on teel
vene õppekeelega koolist süvendatud
eestikeelse õppega kooli, mis väärtustab
erinevaid kultuure.

Info: kolkjakool@gmail.com Tel 5374 0725
TOREDAT, RÕÕMSAT NING
TEADMISTEROHKET UUT KOOLIAASTAT!
Kolkja Lasteaed-Põhikooli juhtkond

JEKATERINA TÕLNIKOVA
Kallaste piirkonna
kultuuritöötaja

Pildil vasakult Miša (Jekaterina Tõlnikova), Olga Maksimovskaja, Maša (Elvira Buk).
Foto Kristina Drozdova

Juhan Liivi nim Alatskivi Kool
alustab Alatskivi hariduselu mälestusraamatu väljaandmiseks kooliga seotud

alustab Alatskivi hariduselu

mälupanga kogumisega.

mälestusraamatu
väljaandmiseks
Kutsume
kõiki kooliga seotud inimesi
jagama oma mälestusi kooliajast.
kooliga
seotud
mälupanga
kogumisega.
Teie
kooliaja
mälestusi
ja fotosid ootame
hiljemalt 2. detsembriks 2019
e-posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee või kooli kantseleis aadressil Kooli1,
Kutsume
kõiki kooliga seotud inimesi
Alatskivi
alevik, Tartumaa.
jagama
oma mälestusi
kooliajast.
Kõikide
mälupanga
kogumises osalenute
vahel loosime välja auhindu.
Teie kooliaja mälestusi ja fotosid ootame hiljemalt
Täiendavat infot saab
Juhan Liivi nim
2. detsembriks
2019Alatskivi Kooli sekretärilt Piret Kaurilt
tel 5344 5581 või e-posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee

e-posti aadressil kool@alatskivi.edu.ee või kooli
kantseleis aadressil Kooli 1, Alatskivi alevik,
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Koosa rahvamaja ja noortekeskuse tegus suvi
Suvi algas Koosal suve
alguse pidustusega. Kogukonnaürituse käigus jagus
tegevusi nii suurtele kui
ka väikestele. Osa sai võtta
erinevatest rahva- ja lastemängudest ning töötubadest, samuti oli võimalik
hüpata batuudil, teha endale
näomaalinguid või kuldseid
tätoveeringuid. Hoogsa tantsumuusika ja tuntud hittidega hullutas rahvast Pärnu
ansambel Härra Kuu. Õhtu oli
meeleolukas ja pidu nauditi
täiel rinnal! Üritus sai teoks
tänu Kohaliku Omaalgatuse Programmile, kuid oma Eesti Kaevandusmuuseum.
panuse andsid ka COOP ja
Peipsiääre vald.
Juuni lõpus, täpsemalt
27. juunil, sai noortekeskusega käidud loodusmatkal,
külastati Meenikunno raba
ja Taevaskoja matkaradasid.
Nautida sai esimesi mustikaid ja värsket metsaõhku.
Kahe sihtkoha peale läbiti
kokku ligi 9 km matkarada.
Juulis Koosa rahvamaja ja noortekeskus puhkas,
kuid juba augusti alguses
alustasime mitmesuguste
tegevustega.
8. augustil külastasime
Koosa aktiivsemate kogukonnaliikmetega Ida-Virumaa
pärleid. Oma avastusretTaevaskoja matk.
ke alustasime koos giidiga
Narva linnusest, seejärel
nautisime imekaunist Narva
jõepromenaadi, mis jättis
kõigile kustumatu mulje.
Üle sai vaadatud veel Narva
raekoja plats, kus kohtuvad
kolme ajastu arhitektuurid.
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Foto: Sopio Gigauri

Tallinna loomaaed.

Foto: Eva-Kristi Hein

Foto: Eva-Kristi Hein

Edasi suundusime rannikut
mööda Valaste joa poole. Tee
peal külastasime Sinimägesid
ja Toila Oru parki. Viimaseks
suuremaks sihtkohaks oli
Kohtla-Nõmmel asuv Eesti
kaevandusmuuseum, kus
meile tehti maa-aluses muuseumis põhjalik ekskursioon.
Täname kõiki aktiivseid osavõtjaid, kuid eriliselt suure
kummarduse teeme eakatele,
kes hoolimata oma kõrgest
east võtsid kõigest osa!
14. augustil külastasime
noortekeskusega Tallinna.
Tegu oli Laura Božlovi poolt
algatatud projektireisiga, mis
kandis nime „Koosa noorte
õppekäik Tallinna loomaaeda koos vanalinna ja vaateratta külastamisega“. Väljasõidul külastasime Tallinna
loomaaeda, kus meie teejuhiks oli Aleksei Turovski.

Ekskursioon oli äärmiselt
põnev, sest Turovski ilmestas
erinevaid fakte ja teoreetilisi
teadmisi huvitavate ja tänapäevaste näidetega. Pärast
põhjalikku loomaaia külastust proovisime hakata vastu
kõrgusekartusele ja tegime
mõned auringid T1 Mall of
Tallinn keskuse katusel oleval
vaaterattal. Päeva lõpetasime Tallinna vanalinnas, kus
käisime rahvamasside kiuste
läbi kõik tähtsamad vaatamisväärsused.
Koosa rahvamaja ja noortekeskus loodab jätkuvalt
aktiivsele osavõtule ja on
alati avatud uutele põnevatele ideedele, et need juba
üheskoos ellu viia!
Eva-Kristi Hein

kultuuri- ja noorsootöö
korraldaja

"LAULIK. Alustatud 3. juulil 1973. a."

7. septembril 2019
Varnja külas Peipsiääre vallas
toimub iga-aastane

jõhvika-sibulalaat "Peipsipisarad ja soopärlid"
Laat algab kell 9 ja kestab ligikaudu kella 18-ni.
Laadal pakutakse jõhvikaid, pohli ja kõike, mis kasvab aiamaal.
Samuti suitsukala ning muud huvitavat kaupa.
Kauplema on oodatud kõige hea ja paremaga.Võimalus külastada Varnja
Elava Ajaloo Muuseumi, kus saab tutvuda vanausuliste eluga.
Lisaks laadale toimub mitmekesine kultuuriprogramm, töötuba Peipsi
moodi.

Olete oodatud kõik ostma, müüma, lustima!
Laada toimumise koht: Varnja Perekonna Seltsi vabaõhuplats ning külatänav.

Registreerimine tel 5669 5262, 527 5898
e-post: olgasol@hot.ee
Laada korraldaja: MTÜ Varnja Perekonna Selts
PS. Korraldaja ei taga elektrit

1. oktoobril on

rahvusvaheline
muusikapäev
Kutsun huvilisi seda tähtsat päeva
ühiselt lauldes tähistama

29. septembril kell 16– 18
Tubina muuseumi kammersaalis
Alatskivi lossi 2. korrusel.

Muusika on teraapia!
Laulmiseni!
Margit Kilter
Tubina muuseumi
giid-pedagoog

Eestvedamisel:

Lisateave tel 5354 1436 või tubin@muusa.ee

6

peipsiääre teataja•nr 7• August 2019

Tule tulemine Peipsiääre vallas tõi kokku Sibulatee
kolme kultuuri esindajad

Piirissaarest jõudis tuli Peipsiääre valda, kus mööda Peipsi järve rannikut lookleb Sibulatee, mis
ühendab vene vanausuliste, eesti talupoja- ja baltisaksa mõisakultuuri. Kõigi kolme kultuuri
esindajad olid Kolkjas Peipsi järve kaldal mõnusas puhkekohas ühiselt laulu- ja tantsupeo tuld
vastu võtmas.

Laulu- ja tantsupeo tuli
süüdati 1. juuni varahommikul Tartus Eesti Rahva muuseumis. 2. juunist alustas
tuli Muhumaalt oma 4200
kilomeetri pikkust teekonda
läbi kõigi Eesti maakondade
Tallinna poole. 20. juuni
hommikul andis Põlvamaa
tule üle Tartumaale. Tule
vastuvõtutseremoonia toimus Piirissaares. Sealt jõudis tuli Peipsiääre valda, kus
mööda Peipsi järve rannikut
lookleb Sibulatee, mis ühendab vene vanausuliste, eesti
talupoja- ja baltisaksa mõisakultuuri. Kõigi kolme kultuuri esindajad olid Kolkjas
Peipsi järve kaldal mõnusas
puhkekohas ühiselt laulu- ja
tantsupeo tuld vastu võtmas.
Armsad tule tulemisel
kaasa lööjad! Aitäh teile
kõigile, kes te oma panusega
XXVII laulu- ja XX tantsupeo
tulele hoogu andsite! Tore
oli teiega koos nii erilist
sündmust kavandada ja ellu
viia. Õppisime ühisvallas
üksteist paremini tundma ja
saime palju lähedasemaks.

Soovin tänada kõiki nimeliselt.

SUUR AITÄH, KOLKJA:
Olga Solovjova, Raissa Poljakova, Kirill Smuglin, Inna
Lamp, Andrus Lamp, Laura
Lillepalu-Scott, Urmas Pirk,
Aleksandr Širokov, Georgi
Smuglin, Kairi Güsson, Marina Avdejeva, Larissa Filippova, Marina Lõsak, Grigori
Grigorov, Kolkja vanausuliste lastekoor Rusalia, Kolkja
rahvamaja laste tantsurühm.
SUUR AITÄH, ALATSKIVI: Laura Lillepalu-Scott,
Urmas Pirk, Maire Jürgel,
Eve Koort, Veele Kook,
Anneli Kook, Kaili Raja, Mari
Kook, Karoliin Vagula, Helena Stepanova, Karmen
Kuusik, Anett Rajaste, Reet
Buk, Andrei Buk, Urmas
Laur, Karl Mangusson, Aigne
Taska, Peeter Kiuru, Mirje
Põld, Gerly Soieva, Eveli Norring, Sirje Kotselainen, Inna
Lamp, Andrus Lamp, Alatskivi naisrühm Kassikangas,

Alatskivi lasteaia lapsed ja
õpetajad.

SUUR AITÄH, KALLASTE: Jekaterina Tõlnikova, Pavla Tilga, Ljudmila
Petšjonkina, Peeter Kiuru,
Kristina Drozdova, Kallaste naisansambel Krasnogorotška, Made Ritsing, Ingrid Sinilaht, Kaie Kangur,
Birke Kaasik, Jasper Tammik, Hella Hildegard Niitra, Daisi Noormägi, Kristel
Haldja Tross, Aili Kivisaar,
Ivo Tamm, Lauri Kool, Aleksander Belov.

SUUR AITÄH, ASSIKVERE: Helgi Vaga, Ann Kilk, Ülle
Meos, Ljudmila Petšjonkina,
Julia Tross, Ilmar Lamp,
Joanna Juursalu, Anna-Liisa
Oras, Lenna-Riin Oras, Emma-Lotta Oras, Eha Merin
Nõmm, Imre Nõmm, Fred
Nõmm, Merle Müür, Marve
Juursalu, Meeme Soieva,
Andrus Särki, Sven Müürsepp, Pala Tuletõrje Selts.

Alatskivi mõisa Sepikoja õuel süüdati laulu- ja tantsupeo tulest sepaääs ning toimus Peipsiääre
valla tuletseremoonia, kus laulu- ja tantsupeo protsessis osalenud kollektiivide esindajad põletasid
sepa (Urmas Lauri) juhendamisel suurele lõikelauale oma kollektiivi nimel Tartumaa tulemärgi.

SUUR AITÄH, PALA:
Margit Soieva, Malle Weinrauch, Marve Juursalu, Eevi
Treial, Meelis Soieva, Heino
Sulger, Pala seenioride
ansambel Eluhelmed, Pala
Tuletõrje Selts.

SUUR AITÄH, KOOSA:
Eva-Kristin Hein, Marve
Juursalu, Sirje Leini, Liina
Remmelg, Kristi Kool, Väino
Kivirüüt, Koosa lasteaia lapsed ja õpetajad.

SUUR AITÄH, VARA:
Iren Hansen, Pille Martpõld, Väino Kivirüüt, Jasper
Tammik, Kaie Kangur, Vara
tantsurühm Kiljak.
Tule teekonna päevajuhiks Kalevipoja rollis oli
Neeme Lõhmus. Tule liikumisele aitasid kaasa Kalmar
Raudsepp ja Sergei Täpsi.
Tule tulemise emotsioonid
püüdis pildile Viktoria Arro
ja filmilindile Karl-Fredy
Kruup.
TUHAT TÄNU!

Foto: Viktoria Arro

Peipsiääre vallas peatus laulu- ja tantsupeo tuli seitsmes kohas
– Kolkjas, Alatskivil, Kallastel, Assikveres, Palal, Koosal ja Varal.
Iga koht tervitas tuld omal moel – Assikveres sai laste esituses
kuulda kodavere keelt ja Assikvere ratta lugu. Fotod: Viktoria Arro

Rõõmuga tantsisime
ilule ja laulsime laulupeo
tulele!

REET KRUUP
Peipsiääre valla
kultuuritööspetsialist

Peipsiääre vallast osales laulu- ja tantsupeol neli kollektiivi

Foto Reet Kruup

XXVII laulu- ja XX tantsupeol „Minu arm“ osales
Peipsiääre vallast neli kollektiivi 59 laulja ja tantsijaga: Juhan Liivi nim Alatskivi Kooli lastekoor (juhendaja Eve Koort, saatja
Kristjan Kallavus), Alatskivi naisrühm Kassikangas
(juhendaja Maire Jürgel),
Ranna naisrühm Lahe
(juhendaja Julia Tross)
ja Pala naisrühm Keerutajad (juhendaja Malle

Weinrauch). Rongkäigus
marssis koos lauljate ja
tantsijatega ka Peipsiääre
vallavalitsuse rohkearvuline esindus: vallavanem
Aleksandr Širokov, abivallavanemad Peeter Kiuru ja
Väino Kivirüüt, haridus- ja
kultuuriosakonna juhataja
Pille Lille ning väärteomenetleja Sergei Täpsi.
Juhan Liivi nim Alatskivi
Kooli esindasid direktor
Erki Larm ja kooli huvijuht

Grete Hantson. Valla silti
kandis Anna Haava nim
Pala Kooli õpilane Rasmus
Lille. Vallavalitsus kinkis
lauljatele ja tantsijatele
tänuks valla käsilipud.
Lipud andis üle vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe.
Peipsiääre valla rongkäigu
kujundus oli inspireeritud valla lipu värvidest.
REET KRUUP

Peipsiääre valla
kultuuritööspetsialist
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Palal tehti taas teatrit!
Öeldakse, et kõigele siin
ilmas on oma aeg. Lappasin
hiljuti vanu Pala valla lehti
(Pala Teataja) ja avastasin,
et viimane etendus, mille
tõi lavalaudadele kultuurimaja näitering, pärines
aastast 2004. Mõned aastad
hiljem üritasime taas, sest
tahe oli tugev, lavastaja ja
trupp olemas ja etenduski
sai lavaküpseks, aga esietenduseni ei jõudnud. Ju polnud
määratud. Igal halval on ka
oma hea külg. Lavastaja Ülle
Meos hakkas toimetama
Assikveres ja nii kujunes
seal välja Assikvere Külateater. Palal oli pikk paus ...
Oota, ja aeg toob ellu
inimesed, kes tahavad koos
midagi vahvat teha. 2019.
aasta talv läheb Pala kultuurimaja kroonikaraamatusse

1. reas Uudo Eismel, Meeme Soieva, lavastaja Malle Pärn, Jaanus
Knude, Randel Kivirand.
2. reas Agnes Kivirand, Merje Ottson, Terje Saar, Jaanika Altmets,
Margit Soieva.
olulisena märgina, sest näitetrupp alustas lavastaja
Malle Pärnaga M. Talvesti
„Sookollid“ õppimist. Trupi
kokkupanek polnud ker-

ge töö ja seda enam olen
tänulik teile, kes te võtsite
julguse kokku ja otsustasite n-ö pea ees vette hüpata: Jaanika Altmets, Merje

Välgi jututoas
Ottson, Jaanus Knude, Terje
Saar, Randel Kivirand, Agnes
Kivirand, Uudo Eismel.
Ega Mallel meiega kerge
olnud ja nii mõnigi kord
tundus, et esietenduseni ei
jõua vist kunagi, sest ikka
polnud see just päris see.
Eesti inimesel on aga piisavalt jonni ning näe imet – me
saime hakkama. 4. augustil
esietendus Pala kultuurimajas Mai Talvesti „Sookollid“ Malle Pärna seades ja
lavastuses.
Jää on murtud, Palal
tehakse taas teatrit!
Kel ei õnnestunud meie
etendusele tulla, siis kindlasti tuleb selleks võimalus
sügisel.
MARGIT SOIEVA

Kes suurel peol ei osalenud sai kultuurilaksu
M. Matvere kontserdil Luke
mõisas, lõõtsafestivalil Põlvas või hoopiski Narvas
„Kremli ööbikuid“ kuulates.
Õppereisil „Tunne Eestimaad ja tegusaid inimesi“
imetlesime Halinga automuuseumi väljapanekut
– uhke värk! Laulasmaal,
maailmakuulsa helilooja
Arvo Pärdi loomingulise
pärandi säilitamiseks ehitatud hoones saime ülevaate
helilooja elust ja loomingust
ning kuulasime tema loodud
muusikat. Klaasist, puidust
ja betoonist ehitatud hoone
arhitektid on hispaanlased,
kes said inspiratsiooni A.
Pärdi muusikast.
Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaal avati

Varaka Mammi Sahvriga osa
võtame. Kui Sinulgi on hea
küpsetis, hoidis, „nunnu“ või
veel midagi, mida tahaksid
teistega jagada, võta ühendus mob 513 5976 (Liis).
Tule ja aita oma kodukohta
nähtavamaks muuta!
28. septembril kell 12
toimub Vara kirikus järjekorras 19. eakate päevale

Jututuba Kanarbik perenaine

Meeskoori kontsert Palal

Foto Reet Kruup

19.-21. juulil pidas Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor
oma suvist laululaagrit Palal. Lisaks usinale hääletööle ja
laulude harjutamisele, käis meeskoor ajalooõpetaja Liina Ainsaluga Kodavere kihelkonnas ekskursioonil ning teise päeva
õhtul andsid nad Palal kontserdi. Nii koguneski 20. juuli õhtul
Kodavere pärimuskeskuse siseõuele ligi 150 muusikasõpra, et
nautida suviselt sooja päeva lõpuks Eesti Teaduste Akadeemia
Meeskoori vägevat kontserti. Koori juhatas Andrus Siimon.
Rohkearvulise publiku ette astusid ka Alatskivi Kunstide
Kooli lauluõpilased ja Alatskivi naisansambel Made Ritsingu
juhendamisel. Alates septembrist on Kodavere pärimuskeskus
avatud reedeti kell 10–16.
KODAVERE PÄRIMUSKESKUS

23.08.2018. a. Lihtne, aga samas ääretut nukrust tekitav
lahendus süngele ajajärgule.
Õhtuks jõudsime Prangli
saarele – 6,5 km pikk ja 4 km
lai, aga sealgi elatakse – 60
peret aasta ringi. Ülevaate
saarest ja kaldaäärsest merest saime veoautokastis
sõites – UUHH!

VARA MÕISAAIT ootab
külastajaid! Peipsiveere
arenguprogrammi toetusel
valmis kahe korruse vahele
tuletõkke sektsioon. Kohaliku omavalitsuse programmi
abil sai hoone kiviterrassi,
kuhu on laotud kabelaud –
võimalus õppida kabet ja
pidada võistlusi välitingimustes. Hoone kaminasaal
mahutab maksimaalselt 35
inimest ja II korruse puhketoas on magamiseks kuni
9 kohta.
14. septembril on järjekorras 4. Sibulatee puhvetite
päev, millest meiegi oma

Oleme härra Endel Kuusiku raamatute lugejad, austajad.
Tema lugusid ja luuletusi palju lugenud, eriti viimast raamatut, „Järveperalt ilmalaande laia läksin”. Talle võiks anda
taidluskonkursil auhinna, luuletused on elavad, tema nägemus
lihtne, neid on kerge lugeda. Härra Kuusik on riimiseadjaks
sündinud. Ta on loodusemees, mõtleja, lapsevanem. Lapsepõlvekodu ja paigad seoses isa-emaga, need on alati meeles.
Mälestused abikaasast on südamega kirjutatud. Aitäh raamatute eest! Soovime kerget sulge edaspidigi ja mingu kõik ikka
hästi, nagu süda soovib!
ELENA TEMIN

kultuurimaja direktor,
trupi liige

Vara Maanaiste seltsi tegemisi

Milline suvi! Täis erinevaid kultuurisündmusi,
mis kulmineerusid „Tule
tulemise“, laulu- ja tantsupeoga Tartus ja Tallinnas!
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pühendatud kontsert. Seekord on esinejateks Sirje
ja Rein Kurg omaaegsest
menuansamblist Suveniir.
Kontsert on tasuta, teie
annetusi kasutame kiriku ja
ümbruse korrashoiuks.
LIIS ZIRKEL

Vara Maanaiste Selts

Foto Peep Peterson

8. augustil toimus Alatskivi lossis Eesti Kitarrikvarteti kontsert:
klassika kohtub rockiga. Tartu klassikalise kitarri festivali
raames toimunud kontserdil tulid esitusele muusikat Vivaldist
Orffini ning Django Reinhardtist Queenini. Eesti Kitarrikvarteti
koosseisu kuuluvad Jelena Ossipova, Daniel Julle, Gleb Simak ja
Kristjan Tamm.

Kiljaku 16. hooaja tippsündmus – esinemine Saksamaal
Peotäie naisrühmade
tippsündmuseks sel aastal
oli esinemine suvel Tallinnas
toimunud laulu- ja tantsupeo
juubeliüritusel. Kiljaku ees
on see uks peole pääsemiseks
siiamaani suletuks jäänud.
Aga me oleme oma nutud ära
nutnud ja leidnud enda jaoks
muid väljakutseid. Sel aastal
oli see osalemine 56. EUROPEADE festivalil Saksamaal.
Kõigepealt lühidalt, mis
on EUROPEADE (loe: europiid). See on Euroopa kõige
suurem rahvusvaheline rahvakultuurifestival ja sellel
osalemine on kõigile sinna
pääsejatele eelkõige au ja
võimalus oma maad ning
kultuuri tutvustada.

Festival toimus 17.– 1.
juulini Saksamaal Frankenbergi (Eder) linnakeses.
Alustasime sõitu bussiga
15. juuli õhtul, mis oli tegelikult üsna väsitav, tegime
vahepeatuse Varssavis hotellis ja saabusime kohale
kolmapäeva õhtuks. Aga kui
üheskoos sõidab 4 naisrühma, siis on nalja, naeru ja
laulu kosta taevani! Neljapäeva hommikul oli proov
ja õhtul esinesime avagalal,
kõik 9 naisrühma. Järgnevatel päevadel esinesime
linnas erinevates kohtades
üles pandud lavadel. Jäi ka
aega linna ja kaubandusega
tutvumiseks. Frankenberg
(Eder) on imeilus väike kompaktne linnake, mis asub
kergelt mägisel maastikul,

kus elanikke 17 000 ja kes
pidas sel aastal oma väärikat
775. aasta juubelit. Terve linn
oli rohkes õiteilus ning nägi
väga puhas ja hoolitsetud
välja. See oli kohalike elanike jaoks väga suur üritus,
nad olid kõik vaimustuses
rohkest rahvahulgast ja kenadest rahvarõivastest, mida
oli terve nädal linna peal
nähtud. Juhtus ka selline külalislahke situatsioon, et üks
kohalik vanapaar, kes elas
meie ööbimispaiga lähedal,
kutsus Aide ja Kaili endale
pühapäeva hommikul külla
pannkooke sööma. Pühapäeval nautisime lõpukontserdil
nii eestlaste kui ka teiste
riikide etteasteid, olgu mainitud, et lätlaste esinemised

nii ava- kui lõpuüritusel olid
hingematvalt võimsad!
Ülevaid emotsioone täis
alustasime koduteed pühapäeva õhtul ja teisipäeval
saime juba tervitada oma
armsat Tartut!
Järgmisel aastal toimub
festval Klaipedas ja juba on
ka kindel, et aastal 2025 on
see Saaremaal!
Loodame, et saame ka
nendest üritustest osa võtta.
Aga selleks on vaja tantsud
selgeks õppida.
Siinkohal annan teada, et
SAAME KOKKU:
MEMMEDERÜHM
30.09.2019 kell 19 Vara
kogukonnakeskuses.

NAISRÜHM – 02.10.2019
kell 19 Vara kogukonnakeskuses.

Oodatud on ka kõik uued
tantsijad. Jälgi reklaami!
Margit Poltan
Kiljaku tantsija
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Peipsiääre vald saavutas 2019. a Tartumaa
suvemängudel kokkuvõttes tubli II koha

Peipsiääre valla kergejõustiklased Tartumaa suvemängudel.
				
Foto Helja Laumets

Maikuu algusest kuni juunikuu võidupühani toimusid
traditsioonilised Tartumaa
suvemängud. Tartumaa omavalitsustevahelisel mõõduvõtmisel erinevatel spordialadel osalesid kõik Tartumaa
kaheksa omavalitsust, sealhulgas oma võistkondadega
ka Peipsiääre vald. Kokku
oli Tartumaa suvemängudel

kavas 8 erinevat spordiala:
laskmine, golf, kergejõustik, petank, rannavõrkpall,
orienteerumine, jalgpall ning
discgolf. Peipsiääre vald osales
kõigil kaheksal võistlusspordialal, kus märkimisväärne ning
lõpptulemust otsustav esikoht saavutati kergejõustikus
ning lisaks koguti esikolmiku
punkte petankis, jalgpallis

Peipsiääre valla jalgpallimeeskond Tartumaa suvemängudel.
				
Foto Kristjan Kallavus

ning discgolfis. Kuni viimaste
aladeni käis tihe rebimine esikolmiku kohtade pärast ning
kui kõigi alade punktid kokku
loetud, saavutas väga tihedas
konkurentsis Peipsiääre vald
2019. a Tartumaa suvemängudel kaheksa ala tulemusena 95
punktiga ning kaheksa omavalituse seas kõrge II koha.

Ühe punktiga edestati Tartu
valda ning sama punktiskoor
oli Luunja valla võistkonna,
kuid just kergejõustiku esikoht määras parema koha
lõpptabelis Peipsiääre valla kasuks. Suur tänu kõigile
Peipsiääre valla tulemusse
panustajatele ning loodame
tulemuslikku aktiivsust ka
edaspidi.

II Peipsiääre valla suvemängudel teenis
esikoha rändkarika Pala spordiklubi võistkond
Teist aastat võõrustas
Vara staadion ja selle ümbrus
Peipsiääre valla suvemänge,
mis toimusid 29. juunil. Sooja
suveilmaga tuli Varale erinevatel võistlusaladel osalema
ligikaudu 160 võistlejat, kes
võtsid mõõtu viie erineva
võistkonna koosseisus. Esindatud olid lisaks võõrustaja Vara-Koosa võistkonnale
veel Pala Spordiklubi, Kokora,
väikese koosseisuga Kolkja ning eelmise aasta võitja
Spordiklubi Juku võistkond.
Kokku võisteldi ja medaleid
jagati 11 alal: lühimaajooksud, kaugushüpe, kuulitõuge,
teatejooks, jalgpall, võrkpall,
discgolf, laskmine, viskekiirusvõistlus, tänavakorvpall ning jõu mitmevõistlus.
Võrreldes eelmiste mängudega
olid kõik võistkonnad tublisti
kosunud ning võistlejaid ja erinevate spordialadel võistkondi
võistles käesoleva aasta suvemängudel tunduvalt rohkem
ning üldvõitu oli spordiklubi
Juku võistkonnal väga raske

II Peipsiääre valla suvemängude esikoha võistkond Pala spordiklubi.
				
Foto Viktoria Arro

kaitsta. Tänavustel mängudel
eeskujulikult komplekteeritud
Pala Spordiklubi võistkond
napsaski üldvõidu ning viis
Peipsiääre valla suvemängude
rändkarika aastaks hoiule.
Pala SK võistkond edestas
teise koha saavutanud Spordiklubi Juku võistkonda kokkuvõttes 8 punktiga, vastavalt
saavutasid võitjad kokku 200
punkti ja SK Juku võistkond
teisena 192 punkti. Järgneva-

tel kohtadel olid punktivahed
juba suuremad ning kolmanda
koha punktid teenis Vara-Koosa võistkond 168 punktiga
ning neljanda kohaga lõpetas
Kokora võistkond, kes saavutas üldtabelis 142 punkti. Viienda kohaga punktid
teenis Kolkja võistkond jalgpallis, meeste kuulitõukes ja
laskmises osalemisega. Viis
esikohta saavutasid aladelt
võrdselt nii Spordiklubi Juku

kui Pala Spordiklubi võistkond. Pala võistkond edestas
teisi teatejooksus, viskekiirusvõistlusel, discgolfis, korvpallis ning laskmises. Juku
teenis esikohad omakorda
lühimaajooksus kaugushüppes, kuulitõukes, võrkpallis
ning jõu mitmevõistluses. Pala
Spordiklubi lõpliku paremuse
otsustas stabiilsem tulemus
kõikidel võistlusaladel ehk
teeniti alati esikolmikukohti.
Ühe alavõidu napsas kahe
parema käest Vara-Koosa
võistkond jalgpallis, korrates
sellega eelmise aasta alavõitu.  
Järgmise aasta 2020. aasta talija suvemänge saab nüüd huviga ootama jääda, sest tänavu
aastase aktiivse osavõtuga,
võib järgmistel mängudel konkurents esikolmiku kohtadele
veel pingelisemaks minna.
Käesoleval suvel osales
Peipsiääre vald oma koondvõistkonnaga ka 36. Peipsi
suvemängudel, mis toimus
17. augustil taaskord Värskas.

FC Peipsi United jalgpallipoistel on tegemisi täis suvi

21. juulil toimus Rehe
puhketalus 2. laste ja lapsevanemate vaheline jalgpalliturniir, mille võitlusliku mängu tulemusel
võitsid taas kord lapsed.
4. augustil toimus Põlva linnastaadionil rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir
Lootosspring 2019. FC Peipsi United osales 2010. a
sündinud poiste arvestuses,
kus oli kokku 6 meeskonda.
Suutsime vastastele lüüa
kokku 8 väravat, mille tulemusena saavutasid FC Peipsi
United poisid auväärse III

koha. Meeskonna parimaks
mängijaks valiti väravavaht
Sergei Poljakov, kes suutis
vastaseid üllatada turniiri
ilusaima väravaga, lüües
peale ja skoorides oma värava poolelt.
Järgmisena mängisid poisid 23. augustil Elva Cupil
ning antud võistlusest lähemalt juba järgmises vallalehes.
Täname treenereid ja
lapsevanemaid toetuse eest!
OLIMAR LAURISOO

Lisainfo: www.peipsiääresport.ee

Spordiklubi Peipsiäärsed
maadlejad osalesid 50. Georg
Hackenschmidti mälestusturniiril

Spordiklubi Peipsiäärsed maadlejad.

Foto SK Peipsiäärsed

Tartus, Eesti maaülikooli spordihoones toimusid
50. korda Georg Hackenschmidti mälestusvõistlused
kreeka-rooma ja naistemaadluses. Kokku osales erinevates vanuserühmades 179 sportlast. Spordiklubi
Peipsiäärsed osales võistlusel kümne noore maadlejaga.
Esikolmiku kohad suutsid oma kaalukategooriates välja
maadelda Alisa Buinitska, Elvira Vitsõn, Anna Pašenkova
ja Melania Filippova.

Spordiklubi Juku käsipallipoisid lõpetasid
rannakäsipalli meistrivõistlused 8. kohaga

Spordiklubi Juku käsipallipoisid. 		

Foto Priit Allikivi

Alatskivi spordiklubi Juku käsipallurid osalesid neljandat aastat järjest rannakäsipalli Eesti meistrivõistlustel.
Viimane etapp toimus tänavu Viljandi järve äärsel rannaalal,
kokku toimus kolmel nädalavahetusel järjest üks etapp
- esimene Alatskivil, teine Põlvas ning kolmas Viljandis.
Eesti meistrid selgusid kaheksas erinevas võistlusklassis.
Spordiklubi Juku osales 2006 ja hiljem sündinud poiste
võistlusklassis, kus kokku osales meistrivõistlustel kolmteist
võistkonda. Kahel esimesel etapil tasavägisest mängudes
ei õnnestunud poistel võidupunkte hankida ning lõpetati
mõlemal etapil 8. kohaga. Viimasel Viljandi etapil osales
kolmteist võistkonda ning spordiklubi Juku poisid suutsid
võita kahte vastasvõistkonda ning kaotus tuli samuti vastu võtta kahel korral. Võideti HC Tallas 2 ning HC Pärnu/
Paikuse 2 võistkonda ning kaotati Viljandi SK 1 ja Põlva
SK 2 eakaaslastele. Antud mängude tulemused andsid
siiani kolme etapi jooksul kõrgeima kuuenda koha ning
ühtlasi saavutas Juku poiste võistkond kokkuvõttes rannakäsipalli 2019 Eesti meistrivõistlustel kaheksanda koha.
Alatskivi spordiklubi Juku võistkonnas mängisid Uku
Suursild, Mairold Nikitkin, Martin Nikitkin, Kaur Kruusaauk, Alvar Must, Kristjan Punder, Ivan Artamonov, Ranel
Pärn, Mathias Alois Katsan ja Venriko Vulf.
Lisaks mängisid 2019 rannakäsipalli meistrivõistlustel
kaks Alatskivi nooremat käsipallipoissi Renet Raja ja Ruudi
Suursild 2008 poiste võistlusklassis HC Pärnu/Paikuse
võistkonnas. Mõlemad poisid panustasid rohke mänguajaga
võistkonna edusse, mis päädis kokkuvõttes 2019 rannakäsipalli Eesti meistrivõistlustel hõbemedalitega.
Rannakäsipallimängud on selleks hooajaks mängitud,
edasi jätkub poiste hooaeg juba ettevalmistusega saalikäsipallimängudeks.
Spordilehekülje tekstid koostas
PRIIT ALLIKIVI

FC Peipsi United noored jalgpallurid lapsevanematega.
			
Foto Helja Laumets

Peipsiääre valla sporditööspetsialist
* kui ei ole märgitud teisiti

peipsiääre teataja•nr 7• August 2019

В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ
20 заседание волостного совета волости Пейпсияэре состоялось 26 июня в Кооса. На повестке дня было 15 пунктов.
Далее краткий обзор пунктов повестки дня и решений.
Утвердили консолидированный отчет волости Пейпсияэре
2018 хозяйственного года.
• Утвердили 1 (первый) дополнительный бюджет волости Пейпсияэре, которым увеличили инвестиционные расходы 2019 года на 24 000 евро, и уменьшили
ликвидные активы на конец 2019 года на 24 000 евро.
• Частично признали недействительной детальную планировку недвижимости Лосси, поселка Алатскиви, в
части земельной единицы Кирбуроху.
• На публичном письменном аукционе решили отчудить находящуюся в деревне Кооса однокомнатную
квартирную собственность по улице Элулынга 8, по
начальной цене 70000 евро.
• На публичном письменном аукционе решили отчудить
находящуюся в деревне Нина недвижимость по улице
Карья 4, по начальной цене 10000 евро.
• На публичном письменном аукционе решили отчудить
находящуюся в деревне Нина недвижимость Кескыуэ,
по начальной цене 4000 евро.
• На публичном письменном аукционе решили отчудить
находящуюся в деревне Унди недвижимость Нирги, по
начальной цене 7000 евро.
• На публичном письменном аукционе решили отчудить
находящуюся в деревне Каргая недвижимость Виира,
по начальной цене 3000 евро.
• В порядке решения решили отчудить находящуюся в
деревне Роотсикюла недвижимость Кастани, по цене
10000 евро.
• Решили отчудить волостное имущество путем обмена
недвижимости Пухкеала и Мяннистику в деревне
Нина, принадлежащую волости Пейпсияэре, к которой
до настоящего времени нет доступа с общественной
дороги. Путем переговоров достигнуто соглашение с
владельцем недвижимости Картули, которая граничит
с недвижимостью Мяннистику, для обмена землями в
целях строительства подъездной дороги к недвижимости Мяннистику. Дорога к недвижимости даст волости возможность доступа к живописной местности
пляжной зоны Пейпси, где планируется сооружение
общественной зоны для купания.
• Дали согласие фирме AS TarMets для приобретения недвижимости Лоодусе, находящейся в деревне Киртси
волости Пейпсияэре.
• Решили бесплатно приобрести у AS Emajõe Veevärk
скважину школы Вара, скважину Парресте в Кооса и
скважину Сепа в Кооса.
• Решили передать Квартирному товариществу Калласте,
Сыпрусе 6, в бесплатное пользование принадлежащую
волости Пейпсияэре территорию 76 м2, для строительства парковки.
• Волостной совет принял решение гарантировать
целевому учреждению Keskkonnainvesteeringute
Keskus самофинансирование в сумме 240 000 евро
для внедрения в жизнь третьего этапа разработки
водоснабжения и канализации Калласте, на основании поданного AS Emajõe Veevärk грантового проекта.
Второй этап строительства водоснабжения и канализации города Калласте будет осуществляться на улице
Выйду. Прогнозируемая стоимость 3 этапа города
Калласте составляет ориентировочно 1 000 000 евро,
что потребует самофинансирования волости в сумме
240 000 евро. Цена оценочная, и точная калькуляция
выяснится в технологическом проекте, составляемом
к ходатайству SA KIK. Если решение о финансировании
будет положительным, то можно будет осуществить 3
этап, и тем самым присоединить весь город Калласте к
сети водоснабжения и канализации в 2020-2022 годах.
• Волостной совет утвердил порядок отчуждения ненужных справочных изданий Коосаской Библиотеки
– Центральной библиотеки волости Пейпсияэре.
Все материалы, связанные с заседанием волостного совета,
можно найти на домашней странице волости.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре

СООБЩЕНИЕ
НА ВРЕМЯ, ПОКА ПЛОЩАДКА ПО СБОРУ
ОТХОДОВ АЛАТСКИВИ ЗАКРЫТА, И В СВЯЗИ СО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ СТАНЦИИ ОТХОДОВ, ПРОСИМ
ЭЛЕКТРОНИКУ, ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ И МЕБЕЛЬ
ВЫВОЗИТЬ НА СБОРОЧНУЮ ПЛОЩАДКУ ВАРА
ИЛИ НА СВАЛКУ ТОРМА.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОЗВОНИТЬ И ДОГОВОРИТЬСЯ О
ВРЕМЕНИ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ 522 4165

Молодёжный летний праздник - играем
сами, играем с вами
03 августа в Калласте
прошел Молодежный летний праздник - Играем сами,
играем с вами. Мы с новым
молодежным работником
Элвирой Бук провели этот
праздник, чтобы отпраздновать переезд молодежного
центра с городской площади в волостной приемный
центр г. Калласте, ну и конечно же для того, чтобы
детям было что вспомнить
о летних каникулах.

Праздник провела позитивная и энергичная Ольга
Максимовская, у которой
была приготовлена веселая
развлекательная программа
для детей всех возрастов.
Анастасия Керекеткина
наносила деткам аквагрим,
тем самым украшая их и так
сияющие от счастья лица.
Еще на радость детям к
ним в гости пришли Маша
(Элвира Бук) н Миша (Екатерина Тыльникова), с которы-

Для строительных работ
в районе улицы Выйду, города Калласте, заключен договор подряда, на основании
которого район строительных работ водоснабжения
и канализации – с начала
улицы Выйду, до отрезка,
пересекающегося с улицами
Оя-Лиива. Срок завершения
строительных работ –июнь
2020 года. В связи с сооружением новых трубопроводов у
многих владельцев недвижимости появится возможность
присоединиться к услугам
водоснабжения и канализации, которые предоставляет Emajõe Veevärk (далее:
Emajõe Veevärk).
Договора присоединения
и потребления водоснабжения и канализации можно
заключить после завершения
прокладки труб в июне 2020
года.
Как присоединиться к
услугам водоснабжения и
канализации?
Более точные руководства для заключения договора присоединения владелец
недвижимости может получить на нашей домашней
странице https://www.evv.
ee/kliendile/liitumine/ или
связавшись по телефону +372
731 1840.
Ходатайство на присоединение можно подать на
домашней странице Emajõe
Veevärk https://www.evv.ee/
kliendile/liitumine/.
Строительные работы
на объекте недвижимости
организует владелец, и до
заключения договора присоединения строительные
работы запрещены.
Строительством уличных
трубопроводов водоснабжения и канализации занимается фирма Wesico Project OÜ.
Подрядчик прокладывает до
границы недвижимости трубу водоснабжения, которая
заканчивается земляным
краном, и канализационную
трубу, которая заканчивается
заглушкой. Находящиеся на
границе недвижимости или
в уличной зоне земляные
краны и канализационные
смотровые колодцы принадлежат Emajõe Veevärk и без
разрешения Emajõe Veevärk

открывать их, или использовать иным способом, запрещено.
Для сооружения трубопроводов внутри недвижимости следует предварительно заключить с Emajõe
Veevärk договор присоединения и уже после этого
проводить строительные
работы трубопроводов внутри недвижимости. После
готовности трубопроводов
внутри недвижимости следует передать Emajõe Veevärk
дигитальный исполнительный чертеж. Предоставление
исполнительного чертежа
является законным требованием и не зависит от длины
трубы. Наличие исполнительного чертежа гарантирует, что и последующие поколения, которые не помнят
строительства труб, смогут
легко получить информацию
о расположении труб.
При подсоединении к
общественной канализации старые водосборные
колодцы или септики следует вывести из системы
и ликвидировать. В случае
их оставления в системе,
владельцу недвижимости
придется их время от времени опорожнять, что является
дополнительными расходами в дополнение к канализационным услугам. Вместе
с тем, для лучшей работы
процессов очистки сточных
вод важно, чтобы все сточные
воды дошли до очистителя.
В части договоров присоединения, Emajõe Veevärk
делает отличие в отношении
той недвижимости, где отрезки трубопроводов водоснабжения и канализации внутри
недвижимости будут прокладываться подрядчиком
Wesico Project OÜ. Подрядчик
может проложить внутри
недвижимости трубопровод
водоснабжения и канализации до заключения договора
подсоединения, при условии,
что Подрядчик проложит соединительный трубопровод
и составит исполнительные
чертежи в части тех работ,
которые будут проводиться
на недвижимости.
Потребление услуги до
заключения договора под-

ми можно было играть, фотографироваться и кушать
конфетки. Также установлен
был батут.
После основной части
можно было посмотреть на
помещения нового молодежного центра, перекусить
пиццой, пирогом, овощами
и фруктами. Особо устойчивые дети могли остаться
на просмотр мультфильма
"Ральф против интернета".
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Молодежный центр теперь находится по адресу
Сыпрусе 4, открыт по будням
с 16.00 по 20.00, по выходным закрыт. Элвира ждет
всех желающих!
Екатерина Тыльникова
Культурный Работник
г. Калласте

Строительные работы трубопроводов
водоснабжения и канализации улицы
Выйду, города Калласте

Улица Выйду, фото Виктория Арро

соединения и потребления, и передачи исполнительных чертежей Emajõe
Veevärk, запрещено!
После того, как строительные работы завершены
и исполнительные чертежи
готовы, владелец недвижимости должен сообщить
Emajõe Veevärk о своем желании потреблять их услуги
по телефону +372 731 1840,
после чего с владельцем оговаривается время установки
водомера. Водомер должен
находится в доступном помещении, где круглогодичная
температура выше +4 C°. У
трубы, соединяющей точку
подключения и водомер,
не должно быть ни одного
ответвления. Водомер принадлежит Emajõe Veevärk и
устанавливается бесплатно.
После установки водомера владелец недвижимости
должен заключить с Emajõe
Veevärk потребительский договор, которым он становится клиентом Emajõe Veevärk
и может начать пользоваться
услугами предприятия. Договор можно заключить на месте в конторе Emajõe Veevärk,
через почту или е-почту.
Потребительский договор нельзя заключить раньше, чем будут построены все
трубопроводы и выданы разрешения на использование.
Сколько будет стоить
присоединение к услугам
Emajõe Veevärk и их использование?
Владелец недвижимости,
желающий присоединиться
к услугам водоснабжения
и канализации, должен сам
платить за строительные

За достоверность информации, орфографию и пунктуацию публикуемых в «Вестнике Пейпсияэре»
статей и сообщений несут ответственность авторы публикаций.

работы на недвижимости.
Строительство узла водомера и счетчик, вместе с установкой, для будущего клиента бесплатны. Отдельной
платы за присоединение
для новых присоединяющихся нет.
Устанавливаемый водомер можно считывать удаленно, и ежемесячно следует
платить за реально потребленные услуги, т.е. только
за измеренное счетчиком
количество. Никаких постоянных платежей к этому не
прибавляется.
С е г од н я в р е г и о н а х
Emajõe Veevärk действуют
следующие цены (вместе с
налогом с оборота):
Вода: 1,463 €/м3
Канализационная услуга: 1,850 €/м3
Расчет канализационных
услуг делается по количеству воды, прошедшей через
водомер. В исключительных
случаях, когда не желают
присоединиться к общему водоснабжению, для измерения
услуг канализации следует
установить счетчик на своем колодце. В этом случае и
счетчик, и его установка являются платными. Стоимость
удаленного счетчика вместе
с установкой – примерно
100 евро.

Приглашаем Вас присоединиться к услугам водоснабжения и канализации!
AS Emajõe Veevärk
Сыбра 56 (третий этаж) ТАРТУ
e-почта: evv@evv.ee
телефон: +372 731 1840
www.evv.ee
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ЗАКАЗ ТАБЛИЧЕК С На Дне буфетов Луковой дороги мы
НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ выберем пекаря лучших пирожков с луком
И НОМЕРОВ ДОМОВ
Волостная управа Пейпсияэре собирается в ближайшее
время заказать новые
таблички с названиями улиц. В связи с
этим предоставляется и домовладельцам
волости возможность
заказать таблички с
номерами домов через волостную управу. Для этого необходимо до 15 сентября
2019 года сообщить
специалисту по строительству волостной
управы (инфотелефон 5301 5887, эл. почта raimond.voimre@
peipsivald.ee), кто и
какой номер желает
приобрести. Табличку
с номером необходимо сразу оплатить. Стоимость
одной таблички 7 евро.
Сейчас наступило последнее время ликвидировать
ситуацию, при которой из-за отсутствия табличек с названиями улиц и номеров домов в волости Пейпсияэре
можно заблудиться.
Давайте вместе приведём свою волость в порядок!

В субботу 14 сентября свои двери откроют
22 наших региональных дома и хозяйства,
предлагая гостям только самое лучшее. Буфеты в Варнья, Касепяя,
Колкья, Нина, Кокора,
Алатскиви, Торила, Пала,
Кадрина, Пуси, Вара, Кооса, Аласоо, Хаавакиви
предложат блюда, приготовленные как по старинным домашним, так
и современным рецептам, с использованием
только местных продуктов в качестве сырья. Во
многих местах помимо
питания можно также
посетить выставки или
послушать живую музыку, а также принять
участие в мастер-классе.
Здесь будет катание на
лошадях, видео-диско,
игра в поиск сокровищ,
мастер-класс по созданию фей из шерсти, розыгрыши, психо-диско,
концерты, печать по
ткани, соревнования на
каретах. В некоторых
местах будут открыты
игровые уголки для детей.
Буфеты открыты с 10
до 18, а лавка «Богатой
мамочки» откроет свои
двери уже в 9 утра. В

Условия для участия:

день буфетов, желающие
повеселиться, подольше смогут отдыхать до
ночи в Главном буфете
«Pullitalli». Также в винном погребе Оленьего
парка Алатскиви будет
звучать живая музыка.
Больше информации
о мероприятии и дне
буфетов: http://www.
sibulatee.ee/uritused/
sibulatee-puhvetitepaev-2019/ , а также карта www.tiny.cc/spp2019.
Абсолютное новшество на Луковой дороге
– это выбор лучшего
мастера по выпеканию
пирожков с луком! Если
Вы или Ваш сосед хороши в этом деле, то настало время себя показать.
В 11 часов, 14 сентября, в Гостевом центре

«Peipsimaa» в Колкья
будут выбраны самые
лучшие пирожки. Принимающие участие изделия будет оценивать
опытное жюри, вслепую.
Каждый пирог, будь то
большой запеченный
пирог или маленькие
пирожки, будет оценен
как по внешности, запаху, вкусу, так и по текстуре. В итоге получивший
самую высокую оценку
пекарь получит почетное звание мастера по
пирожкам с луком, честь
и славу. Сам приз будет вручен в ноябре, на
десятом дне рождения
Луковой дороги. Победитель будет объявлен
14 сентября, в 12 часов, в Гостевом центре
«Peipsimaa».

•
Участник должен
быть жителем региона
Луковой дороги.
•
Пирог или небольшой пирожок должен быть с луком. Разрешается добавлять
другие компоненты,
однако лук должен преобладать.
•
Пирожки (5 маленьких или 1 большой)
должны быть не позднее 10:00, 14 сентября, в Гостевом центре
«Peipsimaa» (Колкья,
Суур теэ 25). К пирожкам нужно приложить
написанные на бумаге
имя и контактные данные пекаря.
О своем желании
принять участие нужно сообщить к 10 сентября по электронной
почте info@sibulatee.ee.
Нужно написать название пирожков (например, Пирожок с луком
и сыром из дрожжевого
теста), имя пекаря и
контактный телефон.
Принять участие могут как официальные
буфеты, так и все местные жители.
Желаем удачи пекарям!

Коллектив Детского сада – Основной школы Колкья на пути от школы
с русским языком обучения к школе с углубленным эстонским, которая ценит
разные культуры.
В сотрудничестве с детьми, родителями, жителями, учителями и другими
учебными учреждениями мы создаем и поддерживаем развитие и интересы
каждого ученика.

KALLASTE LAAT
22.09.2019, kell 09.00-15.00 Kallaste
Keskväljakul.
Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
talukaubad, käsitöö ja vanavara.

В нашей современной, творческой и открытой для всех школе в учебном 2019/2020 году есть
• углубленное изучение эстонского языка через различные учебные предметы
• интеграция предметов
• разнообразная деятельность по интересам: кружки по эстонскому, английскому языкам, роботехнике,
природоведению, искусству, а также учение о вере
• мотивированные и творческие педагоги
Вместе мы создадим
• современную рабочую среду
• уважительное отношение к разным культурам
• возможности для саморазвития каждого учащегося
Ждем всех заинтересованных в семью детского сада – основной школы Колкья!
Информация: kolkjakool@gmail.com
Телефон: 53740725
ПРИЯТНОГО, РАДОСТНОГО И ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
Управление детским садом - основной школой Колкья

Tel. 5805 1915

TULE KOGU PEREGA!

Kaeve- ja planeerimistööd
Septikute ja imbväljakute paigaldus
Puistematerjalide vedu
Sissesõiduteed
Kändude juurimine jne

MATI.PADAR@GMAIL.COM
+372 58041985
WWW.DEMOONA.EE
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Peipsiääre vallas
SEPTEMBER 2019
T, 3. septembril kell 16.00 Alatskivi Kunstide Kooli õppeaasta avaaktus
kunstide kooli saalis
R, 6. septembril kell 13.00 Berit Petolai luulekogu „Meoma ümisevad
tuuled“ esitlus Koosa raamatukogus
L, 7. septembril kell 9.00-18.00 Varnja sibula- ja jõhvikalaat
„Peipsipisarad ja soopärlid“ 2019 Varnja Perekonna Seltsi vabaõhuplatsil ja
küla tänaval
R, 13. septembril kell 16.30 Berit Petolai luulekogu „Meoma ümisevad
tuuled“ esitlus Alatskivi pastoraadis
L, 14. septembril kella 10.00-18.00 IV Sibulatee puhvetite päev 2019
R, 22. septembril kella 9.00-15.00 Kallaste laat
L, 28. septembril kell 12.00 kontsert Vara kirikus
Esinevad Sirje ja Rein Kurg
P, 29. septembril kell 12.00 Kodavere Pärimuskeskuse rahvakalendri
tähtpäevade ürituste sarja „Pääv ei õle pääväle veli“ raames mihklipäeva
tähistamine Pala vallamajas
P, 29. septembril kella 16.00-18.00 rahvusvahelise muusikapäeva
ühislaulmine Alatskivi lossis Tubina muuseumis
Kalender täieneb jooksvalt:
www.peipsiaarekultuur.webs.com
Lisainfo: tel 525 0987

JUTA VAHI
KLASSIKALINE MASSAAŽ
HIINA TUI NA MASSAAŽ
REIKI RAVI
PEDIKÜÜR

VARA MAANAISTE SELTS
+372 513 5976
+372 528 4690
Tartumaa, Vara, Mõisaaida

TEISIPÄEVITI JA NELJAPÄEVITI
Kellaajad kokkuleppel.

Aadress:Lossi 3, Alatskivi
Info ja broneerimine:
Tel +372 522 9639
e-post: vahijuta@gmail.com
www.facebook.com/juta.vahi

Matkajate puhkekoht
Pere- ja kogukonnaüritused
Seminarid, õpitoad

Ostame
metsa-maad,
põllumaad
ning raieõigust
parimate hindadega
Eestis!

Ootame pakkumisi
telefonil 528 8784
või e-post:

info@metsavara.ee

Korstmar OÜ pakub korstnapühkimisteenust.
VajaduselKorstmar
korstnate
ja kütteseadmete
remont.
OÜ pakub
korstnapühkimisteenust.
Vajadusel
korstnate
ja
kütteseadmete
remont.
Võta ühendust: Margus Nikitkin
Tel (+372) 505 0040
Võta ühendust: Margus Nikitkin
E-post: korstmar@gmail.com
Tel (+372) 505 0040
www.korstmar.ee
E-post: korstmar@gmail.com

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

Tel 5805 0201.

E-post: info@korstnapuhkimine.ee

www.korstmar.ee

KORSTNAPÜHKIJA
Ka maakohtades Oma redel kaasas
Ametliku korrasoleku akti vormistamine.
Tel 5191 6605

Pikaajalise töökogemusega
korstnapühkija
URMO PENDER pakub teenust ja
kütteseadmete pisiremonti
Peipsiääre vallas
Tel: (+372) 520 1565

12

peipsiääre teataja•nr 7• August 2019

KUULUTUSED

EELK Alatskivi koguduse teated  
Jumalateenistused Alatskivi kirikus pühapäeviti kell 12.30.
Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus koos
armulauaga.
Annetusi ja kõikidel Alatskivi koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja ka
EELK Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

EELK Kodavere Mihkli koguduse teated
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.
Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus koos
armulauaga.
Annetusi ja kõikidel Kodavere koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja ka
EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

EELK Vara Brigitta koguduse teated
Pühapäev, 8. september kell 12 jumalateenistus armulauaga
Pühapäev, 13. oktoober kell 12 jumalateenistus armulauaga
lõikustänupüha
Laupäev, 1. november kell 16 jumalateenistus armulauaga,
kõikide surnute mälestuspäev ehk hingedepäev

Otsime oma meeskonda uusi
keevitajaid ja värvijat. Väljaõpe
ja ööbimise võimalus kohapeal
olemas.
Täpsem info Tel 5198 7049,
5801 7693 Naruto OÜ

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

Müüa katel Viadrus U22/6,
kasutatud 4 hooaega, võimsus
30 kw. Hind 450.Asub Tartumaal, Alatskivil
Tel 520 2886 Neeme.
RebaSte Linnutalu Kokoral
müüb vutisõnnikut ja vutimuna.
Info tel 5626 4595.
Soov üürida 1- kuni 2-toalist
korterit Peipsiääre vallas.
Tel 5591 7781.

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

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, e-post: info@est-land.ee
OÜ Kroonipuu Torukülas võtab
tööle kaminapuude pakkijaid.
tel 5144532
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

JUUNI/JUULI/AUGUST 2019
MIHHAIL PAHHOV

NIL KOLOSSOV

06.09.1978 - 07.06.2019

12.11.1937 - 15.07.2019

ANTONINA
JEKORJAŠINA

28.06.1933 - 16.07.2019

EVALD LAUMETS

06.12.1936 - 13.06.2019
ZIINA
GALAGANOVA

LAINE-VIOLA
KULLAMAA

22.07.1930 - 13.06.2019

11.04.1930 - 16.07.2019

ANTONINA
GOIDINA

21.05.1924 - 23.07.2019

MAIE SERGLOV

23.06.1935 - 15.06.2019
THERESE KRIVATS

05.04.1934 - 29.06.2019
AVO KOSSO

LAINE PIIRI

17.01.1936 - 04.08.2019
ANNA JERMAKOVA

10.07.1946 - 04.07.2019

14.10.1936 - 04.08.2019

LEHTE KESK

AIN AERMANN

15.03.1936 - 08.07.2019

14.06.1963 - 06.08.2019

MIHHAIL KOROBOV

ELDUR UNT

21.02.1949 - 11.07.2019
ANDRES LÄTTE

07.10.1966 - 11.07.2019
ALIIDE ÕUNAP

09.08.1933 - 11.07.2019

28.03.1947 - 09.08.2019
HEILI PALU

08.02.1954 - 09.08.2019

28.09.1947 - 10.08.2019

MIA-LISELL KIHU
02.05.2019 Pala piirkond
MERIBEL TERAS
05.05.2019 Pala piirkond
MATTIAS KOLL
19.05.2019 Koosa
piirkond
GERTRUD LELLEP
28.05.2019 Alatskivi
piirkond
SILVIA PIIRIMÄE
06.06.2019 Peipsiääre
piirkond
VICTOR ŠEFFER
08.06.2019 Kallaste
piirkond
KÄRT LUKK 10.06.2019
Vara piirkond
RAUNO PUNGA
13.06.2019 Vara piirkond
GUSTAV KAASIK
14.06.2019 Koosa
piirkond
MARU JAAN REBANE
23.06.2019 Vara piirkond
ARTJOM UZDANOV
03.07.2019 Alatskivi
piirkond
ANETTE KALDMAA
09.07.2019 Vara piirkond
KETLIN LÄTT 14.07.2019
Vara piirkond
AMELIA HÖGLUND
17.07.2019 Alatskivi
piirkond
GUSTAV TREI 21.07.2019
Vara piirkond
VERONIKA DEDEVITŠ
29.07.2019 Peipsiääre
piirkond

Kadrina mõisa

Pullitall

rendib välja ruumi
sünnipäevadeks,
pulmadeks ja
koolitusteks.

Aeg andis teised
tagasi,
ei emasüdant
iialgi...

Mälestame oma ema
100. sünniaastapäeval
Aspre Anna
tütred Tamaara ja
Liidia

PalJU ÕNNE!

juulikuu
sünnipäevalapsed

augustikuu
sünnipäevalapsed

97 AINO PÕLDMAA
94 LJUBOV ALEKSEJEVA
92 AINO RÜÜTLI
90 ANASTASIA JEGOROVA
89 OSKAR KRAMM
89 ELMA UIBU
89 IRMA KABATSKAJA
89 LIA KOMP
88 MARIA DOLGOVA
88 ELSA JÕESUU
87 VIRVE JÕGEVA
87 AIME-ARMILDE KULL
86 OLGA KAZAKOVA
86 ANATOLY PRIKHODCHENKO
86 HELGI VELLIK
85 AINO KULDNER
85 MARFA KOSTINA
85 ÜLO TOOTS
85 ASTA JÜRGENSON
84 ENNO KURS
84 ZINAIDA GRIŠTŠUK
84 HELVE NIKITKINA
83 VIRVE HOLST
83 JELENA MITJAJEVA
82 HELJE KÕIV
82 VALENTIN IVANOV
82 HIONIA IVANOVA
82 LIIDIA MUROVA
81 IVAN SILIN
81 AILE KOOL
81 ESTA VAHI
80 ELVIRA ABLYAYKINA
80 FEVRONJA
MAKSIMOVSKAJA
80 VELLO TOSSO
80 MARKIAN KONDRATJEV
80 JUTA ÖÖSALU
75 ANATOLY YARKOV
75 EHA KÕIV
75 SVETLANA SOASEPP
70 CHRISTENSEN EJVIND
KOLLERUP
70 MAIRE KURS
70 ENE TILL
70 KALJU KLEMMER
70 PAVEL VARUNIN

96 LINDA LÕHMUS
96 NATALIA NEGLASON
95 VALVE NÕMM
94 HELJU SUUPS
93 LEONHARD JANTS
93 ELLY KASK
89 ALBERT REIMANN
89 VALLI PRANGEL
89 VASSA KARAMNOVA
88 VALLOT KAASIK
88 LINDA AASMÄE
88 ALEKSANDER KUUSIK
87 HELGI DUBININA
87 SOLOMONIA TARAKANOVA
87 ANFISSA SOMRJAKOVA
86 AKSEL KERO
86 VIRVE GEIMONEN
86 LUDMILLA PEETSO
85 JEVDOKIA KOROBOVA
85 JEVGENI MUHIN
85 ANFISSA GORUŠKINA
85 VASSA PAHHURINA
85 VASSA MIRUŠKOVA
84 VALENTINA SADAM
84 AIME TAMM
84 ALEKSANDRA MUHHINA
84 ANFISA KARDAŠ
84 SEPPO JÜRGENS
83 REIN MÄGI
83 JEVDOKIA REDKINA
83 JEVDOKIA OSSIPOVA
82 ULITA VAVILOVA
82 SAIMA KARU
82 FJOKLA JUŠINSKAJA
82 SOLOMONIA HARTŠENKO
82 ESTA RÄTSEP
82 VAIKE ORAS
81 LEONIDA ŠTEINMILLER
81 ILMAR VEIDER
81 JEVDOKIA MAKARENKOVA
81 SALE RAUD
80 EEVI TREIAL
80 LINDA PARV
80 SALME NÕMM
80 LAFRIDE SOIEVA
80 JEVDOKIA SÕŠTŠIKOVA
80 TIIU MADI
80 ANATOLI PETUHOV
80 JEVGENI PUGATŠOV
80 VALENTINA VOJEIKINA
75 MARE NÕMM
75 VIIVI SAARMETS
75 URVE INGA VIRKKILÄ
75 LEMBIT LELLEP
75 EVI KINK
75 HEIKI HAABOJA
70 GENNADI ZALEKEŠIN
70 LJUDMILA POLITANOVA
70 DIOMID KOHTOV
70 MAKSIM SIDOROV
70 HELLE RAPP
70 NATALIA KULJOV

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

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

16.08.1919 -23.09.2014
TIIU KARI

UUED VALLAKODANIKUD

Выражаем
соболезнование нашей
коллеге Кабацкой Раисе
в связи
с кончиной родного
брата

Реет, Мария

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

