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Peipsiääre vallas

Peipsiääre valla
kaunid kodud 2019

JUULI 2019
L, 6. juulil kell 20.00 vena jaanipäev Kolkja rahvamajas
P, 7. juulil kell 10.00 Kallaste laat linna keskväljakul
N, 11. juulil kella 16.00-22.00 Peipsi Järvefestival 2019 Varnjas
L, 13. juulil kella 9.00-15.00 XIII Alatskivi vanavaralaat „Vanad head asjad“
L, 13. juulil kella 11.00-16.00 Pala söägilavva pääv
P, 14. juulil kell 20.00 vestlusõhtu „Mida mehed tegelikult tahavad?“
Alatskivi Mõisa Talli hoovis
Laval Margus Vaher, Jesper Parve ja Eero Spriit (piletid müügil Piletilevis)
17.-19. juulil kell 19.00 etendus „Kui seda metsa ees ei oleks“
Alatskivi lossi peasaalis (piletid müügil Piletilevis ja Alatskivi lossis)
L, 20. juulil kell 20.00 Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoori kontsert
Kodavere Pärimuskeskuse siseõuel (vihmase ilma korral kultuurimajas)
Kaastegevad Alatskivi Kunstide Kooli lauluõpilased ja Alatskivi naisansambel
Kontsert tasuta!
23.-25. juulil kell 19.00 etendus „Kui seda metsa ees ei oleks“
Alatskivi lossi peasaalis (piletid müügil Piletilevis ja Alatskivi lossis)
R, 26. juulil kella 13.00-18.00 Rääbu päev 2019 Kolkjas
Peipsimaa Külastuskeskuses

Jana ja Meelis Kase (Kask) kodu Kallaste linnas.

FOTO: Viktoria Arro

Tiina ja Raivo Koppeli (Koppel) kodu Piirivarbe külas.

FOTO: Viktoria Arro

Heli Roosma kodu Linaleo külas.

FOTO: Viktoria Arro

AUGUST 2019
L, 3. augustil kell 18.00 Ott Leplandi kvarteti kontsert Ranna Puhkebaasis
Piletid ja piletite info: Triin 522 4660, Raivo 509 8778; info@puhkebaas.ee
P, 4. augustil Alatskivi lossipäev 2019
L, 10. augustil algusega kell 10.00 külalaat „Nööpnõelast traktorini“
Kokora külakeskuses
N, 15. augustil kell 19.00 Vana Baskini Teatri etendus „Kas hakkame
seksima?“ Alatskivi Mõisa Talli hoovis (piletid müügil Piletilevis)
15.-16. augustil kell 22.00 öökino Pala kultuurimaja sisehoovis
L, 17. augustil kell 15.00 folklooripäev Assikvere seltsimajas
L, 17. augustil Kirjandusfestival Eesti Kirjanik 2019 Liivi muuseumis
T, 20. augustil kella 12.00-19.00 Varnja saunafEST 2019
L, 24. augustil kell 20.00 suvelõpupidu Ranna rahvamajas
L, 31. augustil kella 9.00-18.00 Kallaste kala- ja sibulalaat
Kalender täieneb jooksvalt:
www.peipsiaarekultuur.webs.com
Foto: Jan Lepamaa
Lisainfo: tel 525 0987

Lastekaitsepäeval, 1. juunil 2019 toimus Alatskivi lossis vallavanema
vastuvõtt 2018. a sündinud lastele. Nimelised hõbelusikad said 40 uut
Peipsiääre valda sündinud poissi ja tüdrukut.
FOTO: Viktoria Arro
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VALLAValITSUSES

VALLAVOlIKOGUS
Mai kuu teine volikogu istung toimus 29. mail
Koosal. Päevakorras oli 11 päevakorrapunkti, millistest lühike ülevaade allpool.
Volikogu otsustas vastu võtta Kallaste linnas asuva korteri kingitusena Ameerikas elavalt inimeselt.
Võeti vastu otsus Kallaste õpilaskodu tegevuse lõpetamisest ning õpilaskodu kohtade üleviimisest Pala põhikooli
õpilaskodusse. Õpilaskodu kasutas lõppenud õppeaastal 8
last, kellest mitmed olid ka kohalikud elanikud. Samas on
õpilaskodu 60-kohaline. Õpilaskodus ei ole ka korda ning
ei pakuta õpituge ega kooliväliseid tegevusi. Otstarbekas on
õpilasi pärast tundide lõppu sõidutada koolibussi ringiga
Pala hästi toimivasse õpilaskodusse ning hommikul tagasi
kooli. Õpilaskodu koos sööklaga leiab rakendust spordilaagrite korraldamiseks ning hostelina suuremate turismigruppide majutamiseks.
Volikogu andis vallavalitsusele loa riigihangete korraldamiseks Alatskivi Perearstikeskuse projekteerimiseks ning
ehitamiseks. Pärast pikka ja emotsionaalset arutelu otsustati
siiski peale pooleteiseaastast viivitust projektiga edasi liikuda ja esialgu vähemalt projekteerimishange välja kuulutada.
Keskuse ehitamise võimalikkus sõltub suuresti ehituse eeldatavast maksumusest, mis selgub hangete käigus.
Volikogu kinnitas koolivõrgu ümberkorraldamise ajutise
komisjoni esimehe ja koosseisu. Komisjoni ülesandeks saab
koduse vene õppekeelega lastele jätkusuutliku haridustee
tagamise põhimõtete väljatöötamine ja sh ka võimalike koolivõrgu ümberkorralduste ettepanekute tegemine. Komisjoni
esimeheks valiti Grete-Stina Haaristo ja aseesimeheks Külli
Must. Komisjon on 11-liikmeline ning sinna kuuluvad ka Kallaste, Kolkja ja Alatskivi koolide ja kogukondade esindajad.
Kinnitati Alatskivi Kunstide Kooli põhimääruse muudatused.
Võeti vastu otsus Kallaste Lasteaed-Põhikooli direktori
vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korras. Senine
kooli direktor Diana Villemson lahkus ametist omal soovil.
Otsustati avalikul enampakkumisel võõrandada Varal
Õpetajate majas kaks korterit alghindadega 11 000 ja 15 000
eurot.
Volikogu kehtestas kaasava eelarve korra. Kaasava
eelarve ideeks on kaasata valla kodanikke eelarve koostamisse. Ühest küljest suurendab see kodanike teadlikkust
valla eelarve koostamise protsessist ja eelarve koosseisust
ning teisalt antakse võimalus 10 000 euro ulatuses suunata
valla eelarvelisi vahendeid rahvaküsitluse tulemusena välja
selgitatud tegevuste elluviimiseks või objektide ehitamiseks-renoveerimiseks. Seda põhimõtet kasutavad mitmed
omavalitsused ning see on andnud positiivseid tulemusi.
Volikogu kehtestas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Peipsiääre vallas ning samuti Peipsiääre valla
raamatukogude kasutamise eeskirja.
Volikogu protokoll ja õigusaktid on leitavad valla kodulehelt.
Jaako Lindmäe
Peipsiääre vallavolikogu esimees

Vallavalitsuse istung 21.05.2019
Otsustati väljastada järgmised ehitusload: Kasepää alevikus
Kiriku 7 kinnistul kiriku küttesüsteemi ümberehitamiseks,
Kolkja alevikus Sadama 12 kinnistul elamu ja kõrvalhoone
ümberehitamiseks majutushooneks, Vara külas Vahtra kinnistul katlamaja püstitamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Naelavere külas Kitseherne kinnistule päikeseelektrijaama projekti koostamiseks.
Väljastati järgmised kasutusload: Alasoo külas Palo kinnistul septiku ja imbväljaku kasutusele võtmiseks, Koosa külas
Paisjärve kinnistul Koosa paisjärve silla kasutusele võtmiseks.
Nõustuti Kauda külas asuva Kurenurme katastriüksuse
jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Põdra külas asuva Lauda katastriüksuse jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Raatvere külas asuva Maeka katastriüksuse
jagamisega ning määrati jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele koha-aadressid ja sihtotstarbed.
Jäeti rahuldamata harvema tühjendussageduse taotlus.
Ühel korral võimaldati jäätmekonteineri harvem tühjendussagedus.
Kolm olmejäätmete valdajat loeti erandkorras korraldatud
jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks, sest kinnistul ei elata,
maja on tühi.
Kiideti heaks kolm hajaasustuse programmi toetuslepingu
täitmise aruannet.
Tunnistati edukaks Peipsiääre vallas avalikus kasutuses
olevate teede äärte niitmiseks korraldatud pakkumismenetluse pakkujad.
Tunnistati Peipsiääre vallas avalikus kasutuses oleva
Võidu tänava äärde põrkepiirete paigaldamiseks korraldatud
pakkumismenetluses edukaks Kärgets OÜ.
Muudeti Kolkja Lasteaed-Põhikooli struktuuri.

Vallavalitsuse istung 04.06.2019

Otsustati väljastada järgmised ehitusload: Haapsipea külas
Keskmaa kinnistul lauda lammutamiseks, Mustametsa külas
Ura kinnistul saun-keldri püstitamiseks, Vara külas Vahtra
kinnistul puidukuivati püstitamiseks, Kolkja alevikus Puhkeala
kinnistul puhkeala rajamiseks, Kallaste linnas Kallaste puhkeala kinnistul puhkeala rajamiseks.
Väljastati järgmised projekteerimistingimused: Alasoo
külas Õnne kinnistule garaaži projekti koostamiseks, Pala külas Tagoma kinnistule metallitöökoja projekti koostamiseks,
Tagumaa külas Tagumaa alajaam kinnistule kontoriprojekti
koostamiseks.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ
kasuks seoses avalikes huvides elektroonilise passiivse side
juurdepääsuvõrgu rajamisega Peipsiääre vallas, Kallaste linnas.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks seoses
avalikes huvides elektroonilise
passiivse side juurdepääsuvõrgu rajamisega Peipsiääre
vallas, Kasepää alevikus, Peipsi tn 20, 22244 Kolkja tee L3

aMETlIKUD TEaTED

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest
Peipsiääre Vallavalitsus võttis 04.06.2019 korraldusega
nr 272 vastu Päiksi tee 2c kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritav ala pindalaga 3271 m2 asub Alatskivi alevikus.
Planeeringu eesmärgiks on olemasolevate ehitiste rekonstrueerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste ja kinnistule juurdepääsutee asukoha määramine. Lisaks antakse lahendus
planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.
Avalik väljapanek toimub 24.06–24.07.2019. a ja avalik
arutelu toimub 30.07.2019 kell 10 Peipsiääre vallavalitsuses Tartu mnt 4, Alatskivi alevik.

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
AUGUSTIS 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.

AS Emajõe Veevärk teade
Pala küla tarbijatele
Vastavalt Konkurentsiameti 04.06.2013 otsusele nr 9.1-3/13-011
kehtestatakse AS Emajõe Veevärk poolt Pala küla elanikele alates
01.07.2019 uued teenuste hinnad alljärgnevalt:
Vesi elanikele: Vesi: 1,219 €/m3 käibemaksuta;
		1,463 €/m3 koos käibemaksuga
Kanalisatsiooniteenus elanikele: kanalisatsiooniteenus:
1,542 €/m3 käibemaksuta; 1,850 €/m3 koos käibemaksuga
Palume kõigil tarbijatel, kellel ei ole kaugloetavat veearvestit,
edastada veearvesti näidud 30.06.2019 seisuga!

Kallaste Lasteaed-Põhikool
ootab oma kollektiivi alates 2019/2020 õppeaastast

eesti keele, kui teise keele õpetajat
(täiskoormusega).

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide
koopiad saata 12. augustiks 2019 e-aadressil:
kallastekool@gmail.com
Tööle asumise aeg on 21.08.2019. a.
Lisainfot saab telefonil (+372) 5340 7487

(kü 58701:003:0008) ja Peipsi järve vahelisele reformimata
maale.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi
OÜ kasuks seoses avalikes huvides elektroonilise passiivse
side juurdepääsuvõrgu rajamisega Peipsiääre vallas, Kolkja
alevikus, Ranna tn 42 ja Ranna tn 44 vahelisele reformimata
maale.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ
kasuks seoses avalikes huvides elektroonilise passiivse side
juurdepääsuvõrgu rajamisega Kolkja alevikus, Sohvia teele.
Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi
OÜ kasuks seoses avalikes huvides elektroonilise passiivse
side juurdepääsuvõrgu rajamisega Peipsiääre vallas, Varnja
alevikus, Kitsas tänavale.
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Alatskivi
alevikus asuva Päiksi tee 2c kinnistu detailplaneering.
Anti tasuta kasutusse MTÜ-le Kodavere Pärimuskeskus
Peipsiääre vallale kuuluv endine Pala vallamaja hoone (välja
arvatud endise postkontori osa) ja siseõu asukohaga Peipsiääre
vald, Pala küla, Vallamaja tähtajaga 10 (kümme) aastat arvates
lepingu allkirjastamisest.
Otsustati korraldada riigihange „Soojuse ostmine“ avatud
hankemenetlusena.
Pikendati munitsipaaleluruumi üürilepingut.
Eraldati Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve reservfondist
MTÜ-le Kodavere Pärimuskeskus 268 eurot projekti „Lauad
ja pingid Kodavere Pärimuskeskuse siseõuele“ omaosaluseks.
Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa.
Määrati munitsipaalomandisse taotletavale Võidu tn 119a
maaüksusele teenindusmaa, koha-aadress ja sihtotstarve.
Määrati munitsipaalomandisse taotletavale RootsikülaSuvila tee T1 maaüksusele teenindusmaa, koha-aadress ja
sihtotstarve.
Määrati munitsipaalomandisse taotletavale RootsikülaRanna tee T1 maaüksusele teenindusmaa, koha-aadress ja
sihtotstarve.
Määrati Nina külas asuva Peipsiääre vallale kuuluva NinaUusnina tee maaüksuse teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 0,13 ha ja koha-aadressiks Tartu maakond Peipsiääre vald
Nina küla Nina-Uusninatee T3.
Kahel korral otsustati sotsiaaltoetuse määramine.
Kahel korral otsustati hoolduse seadmine ja määrati
hooldajatoetus.
Otsustati hoolduse lõpetamine.
Otsustati lastelaagri maksumuse osaline kompenseerimine.
Otsustati kahel korral rahastada sotsiaalhoolekandeasutuse
kohamaksumusest puudujääv osa.
Otsustati sõlmida sotsiaaleluruumi üürileping.
Pikendati koduteenuste osutamise lepingut.
Üks olmejäätmete valdaja loeti erandkorras korraldatud
jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks, sest kinnistul ei elata,
maja on tühi.
Kahel korral võimaldati jäätmekonteineri harvem tühjendussagedus.
Peeter Kiuru
Peipsiääre abivallavanem
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Vara Maanaiste Seltsi tegemisi
Juba poolteist aastat oleme
suure valla koosseisus, aga
ei ole paljudes kohtades
käinud ega oma ülevaadet
inimeste tegemistest-toimetamistest. See viiski mõttele korraldada vallasisesed
õppereisid, millest esimene
sai teoks 8. juunil.
Kuna n-ö riigipiir on väga
pikk, siis poolitasime marsruudi ja esimest reisipoolt
tahtsime alustada kl 9 Kolkjast külastades Vanausuliste
muuseumi. Ei läinud õnneks!
Perenaise arvates oli aeg väga
varane ja tema tööpäev kujuneks väga pikaks.
Alustasime Varnjast, kuhu
olin samuti eelnevalt aja broneerinud ning Elava Ajaloo
muuseumi perenaine oli lahkesti nõus, aga ka see ei õnnestunud – uksed olid kinni
ja telefonile ka ei vastatud!
Vaatasime Varnjat bussiaknast
ning lugesin internetist pärineva ettevalmistatud materjali
vanausuliste ajaloost, kommetest ja elust. Meie õppereisidele
olen alati kaasa võtnud ettevalmistatud tekstid läbitavate
kohtade, loodusobjektide ja
inimeste kohta – seekord tabas
lausa kümnesse!
Kolkja külastuskeskuses
saime ülevaate sigurimuuseumist, teine selline muuseum

Peipsimaa külastuskeskuse perenaine Kairi Güsson näitamas
külalistele keldrit ja siguriahju.
Foto Viktoria Arro
asuvat Soomes. Jäime väga
rahule – mõnigi asi tuli noorusest meelde kui veel kodus
sigurikohvi joodi. Tutvusime
kogu maja väljapanekuga, ka
pakutrüki tegemisega. Soovitame kõigil külastada. Aitäh
väga meeldiva kohtumise ja
teabe eest!
Kallastel oli võimalus varbaid Peipsi vees leotada ja
uudistada liivakivipaljandeid
ning pääsukesi – tegemist on
Eesti suurima kaldapääsukeste
pesitsusalaga (info Google´ist).
Enne põhjapiirile jõudmist
pöörasime Lümati küla teele
ja tegime peatuse Kadrina
mõisas, kus pargipuude all

pidasime pikniku ja uudistasime puuskulptuure.
Lahke perenaine tutvustas
mõisa renoveerimist ja uudistasime keldrikorrusel asuvat
kõrtsiruumi. Tublid ja tegusad
inimesed – aitäh ning jõudu
neile ettevõtmistes!
Palal ootas meid kohtumine Ann Kilgiga, kes tutvustas
meile Kodavere murdekeelt.
Tutvusime pärimuskeskuses
avatava näitusega kihelkonna
erinevatest piirkondadest,
käsitööst ja inimestest. Midagi
sarnast võiks igas ühinenud
vallas olla.
Külastasime Anna Haava sünnikohta Haavakivil ja

OTT LEPLAND:

vaatasime, kuidas tantsijad
rahvatantsupeol esinesid. Oligi aeg bussinina kodu suunas
pöörata.
Mõningad tähelepanekud
reisi ettevalmistamisel – kasutasin Google´it ja Wikipeediat.
Wikipeedias on Peipsiääre
valla kohta väga vähe andmeid,
näiteks seltse on vallas ainult
kaks, muuseume samuti. Piirkondade vaatamisväärsuste
tutvustus väga napp. Varat
esindab ainult nartsisside kasvukoht, aga meil on Tartumaa
suurim rändrahn (Polli kivi),
Varamõisa park ja allee, Välgis
kirik ja hiiemägi ning tuntud inimesigi on rohkem kui
Eduard Markus Meomalt.
Pildigaleriid lehitsesin vähemalt viis minutit: Vara küla
fotol oli kesksel kohal suur
prügikast, teisel pildil mingi
auto ja lastega talukoht ning
kolmandal ilmselt Vara kirik,
mida puude vahelt ei paistnud. See oli kõik. Ma ei tea,
kes Peipsiääre vallas valla tutvustamisega tegeleb, kuid see
vajaks kindlasti ülevaatamist.
Usun, et meiegi ringsõidul jäi
palju nägemata, sest ei leidnud
vajalikku infot, liiatigi ei leia
seda siis teised eestimaalased,
kes siiakanti juhtuvad.
LIIS ZIRKEL

Vara Maanaiste Selts

Suvistepüha laupäeval avati Kodavere
pärimuskeskus
Kodavere pärimuskeskus
on Pala vallamajas üritusi korraldanud juba alates
tänavu küünlapäevast. 8.
juuni pärastlõunal peeti aga
pärimuskeskuse suvehooaja
avamispidu, kuhu tuli kokku üle 60 inimese. Suvises
meeleolus toimunud üritusel
tutvustati pärimuskeskuse
uusi näitusi ja teematubasid
ning tunnustati inimesi, kes
keskuse käimalükkamisele
on kaasa aidanud.
Vallaametniku tuppa on
üles pandud ajaloonäitus
„Kodavere kihelkonna vallad
ja vallamajad“, mille koostasid Hanno Talving, Tõnis
Türna ja Ergo-Hart Västrik.
Kultuurkapitali toetusel valKodavere pärimuskeskuse juhatus Helgi Vaga, Reet Kruup, Grete-Stina Haaristo, Mikk Kirikal ja Ergominud näitusel saab ülevaate Hart Västrik. 								Foto Liis Lainemäe
ajaloolise kihelkonna piirides
Vallavolikogu ruumi on ku oma ema, õdede ja enda kooli Pilliklubi, mille tegetegutsenud üheksast vallast
Ann Kilk sisustanud Kodavere valmistatud tekstiilidest Liia vusest kõneles meeleolukalt
ja vallamajast. Käsitlemist
kiäle pesä. Teematoas saab Mägi. Väljapanekut aitasid muusikakooli eestvedaja
leiavad teemad nagu valdade
ülevaate Kodavere keelele ise- üles panna Helgi Vaga ja Vei- Krista Sildoja. Päeva lõpetas
loomine 19. sajandi teisel
ühine tordisöömine. Pärimusloomulikest joontest, välja on nika Västrik.
poolel ja valdade toimimine
pandud hulk kujukaid keelePärimuskeskuse sisehoo- keskuse avamispidu toimus
enne Teist maailmasõda,
näiteid alates nädalapäevade vi on välja pandud stencil sarjas „Pääv ei õle pääväle veli“,
samuti valdade liitmised
nimedest kuni vanasõnade tehnikas portreede näitus mida toetavad Rahvakultuuri
erinevatel ajajärkudel.
ja rahvalauludeni. Omaette „Kodavere nägu“, mille tööd Keskus ja Peipsiääre vald.
Endises vallavanema toas
Kodavere pärimuskesstend on pühendatud kirja- valmisid juuni alguses Pala
on omale uue kodu leidnud
nik Mari Vallisoole, kes on kooli Kodavere laagris tänava- kus on avatud kolmapäeviti
Anna Haava mälestustuba,
avaldanud luulet ka Kodavere kunstnik Von Bombi juhenda- kell 10–16. Muul ajal tuleb
mis varem paiknes Assikvekeeles. Suurelt ekraanilt saab misel. Keskuse koridoris saab külastus eelnevalt kokku lepre seltsimajas ja Pala koolis.
vaadata Andrus Kilgi tehtud vaadata Elina Kalme ja Anu pida helistades telefonil 5553
Õpetaja Helle Värsi üle antud
kodaverekeelseid videofilme. Sauli koostatud fotonäitust 8703 või kirjutades e-posti
väljapanek avab Pala piirkonKeskuse käsitöö- ja puu- „Aeg jätab jäljed maastikule ja aadressil ergohart@gmail.
na tuntuima luuletaja elu ja
töötuppa on üles seatud inimeste südametesse“, millel com.
tegevust ning näha saab ka
käsitöönäitus „Tõrva Liisi ja on jäädvustatud Pala piirkonpoetessile kuulunud isiklikke
tütred“, mis tutvustab ühe na külade märgilisi kohti.
Ergo-Hart Västrik
esemeid.
Sassukvere pere naiste tehtud
Avamispeol mängis muuMTÜ Kodavere Pärimuskeskus juhatuse esimees
käsitööd. Näituse seadis kok- sikat Mooste rahvamuusika-
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Peipsi - see on suvi,
päike, sibul ja rääbis!
Millised on sinu esimesed mõtted-emotsioonid, kui Peipsi
järve mainida?
Kui Peipsit mainida, tulevad meelde eelkõige need armsad külad
ja majad, mis Peipsi ümbrust iseloomustavad. Samuti seostub mulle
Peipsiga millegipärast suvi ja päike. Võib-olla sellepärast, et olen
Peipsi äärde sattunud ise põhiliselt suvel. Ja otseloomulikult Peipsi
sibul ja muidugi Rääbis.
Kui töiseks sa oled enda jaoks teinud 2019. aasta suve? Oled
jätnud endale veidi aega ka puhkamise jaoks?
Suvel eriti endale puhkamisruumi pole jätnud, kuna esinemisi
on palju ja laulud tahavad laulmist. Korraks katsun siin juuli alguses
nädalaks ikkagi Hiiumaale vanaema juubelile jõuda.
Käid sa ka vahest publikuna külastamas teiste eesti artistide
esinemisi? Kelle kontsert on eredamalt meelde jäänud?
Olen paljusid eesti artiste näinud enda esinemiste kõrvalt, sest
satume ikkagi paljudega tihti samadele festivalidele või kontserditele esinema. Konkreetselt kedagi välja tuua ei oska, usun, et eesti
artistide tase on laias laastus võrdselt stabiilne. Keegi nagu hetkel
teistest artistidest oma lavalise show või vokaalsete oskuste poolest
esile ei kerki.
Kui sul on valida, kas anda kontsert Saku Suurhallis või kaunis
Eesti maakohas, siis kumba sa eelistaksid?
Keeruline küsimus. Usun, et iga eesti artisti unistus oleks
Saku Suurhall välja müüa. Samas pakub näiteks suveaeg palju
võimalusi maakohtades esinemisteks. Väikses kohas esinemise plussiks on muidugi see, et suhe publikuga on intiimsem ja
vahetum. Saku Suurhallis tuleks selleks kindlasti oluliselt rohkem
vaeva näha, et publikuga hea side saavutada.
Mis sul veel peale laulmise hästi välja tuleb? Oskad sa puutööd?
Kokata? Vm?
Puutööga ma otseselt aktiivselt tegelenud pole, aga usun, et hätta
ma ei jääks. Kodus armastan köögis kokata küll. Tavaliselt olengi
mina kodus see, kes köögipoole pealt hoolitseb.
Millest tingituna oled sa oma karjääris, loomingus ja elus
muutunud tasakaalukamaks ning sügavamaks? Tundub, et oled
kuidagi endaga rahu leidnud.
Eks ikkagi see 10 aastat, mis olen siin Eesti muusikamaastikul
tegutsenud, on ka omajagu kogemust andnud. Mida aeg edasi, seda
rohkem hakkab endale selgeks saama siht, kuhu muusikaliselt
liikuda. Eks inimene õpib ja otsib tegelikult kogu elu oma teed aga
kogemus aitab ikkagi enda olemust ja elumõtet oluliselt paremini
mõista.
Samal ajal, kui sa esined Ranna puhkebaasis, teeb mehetegusid
sinu nimekaim Soome rallil! Kui palju sa Ott Tänaku tegemisi
jälgid ja sporti üldse televiisori või muu vahendusel?
Ikka jälgin Ott Tänaku tegemisi ja hoian alati silma peal, kui
Ott võistlustules on. Õnneks kaks telekanalit Eestis on hakanud ka
rallietappidest ülekandeid tegema, nii et ülevaade Oti käekäigust on
nüüd palju paremini kättesaadav. Kui telekat parasjagu vaadata ei
saa, hoian ennast tema käekäiguga kursis läbi erinevate spordiportaalide. Aga väga meeldib vaadata ka veel näiteks jalgpalli ja elada
kaasa Eesti naissportlastele tennises.
TÄNAN JA KOHTUMISENI RANNAL!
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Lugemisprojekti „Meie Väike Raamatukogu”
lõpuüritus Varal
Tänasel päeval aktuaalsete põllumajanduslike ja keskkonnaprobleemide valguses on ehk paslik meenutada
üht meie kandist pärit viljakat põllumajandusteadlast
ning pedagoogi.

OSVALD HALLIK

29.06.1906 – 3.12.1964

Praktiliselt terve oma elu teadusele ja Eestimaa muldadele
pühendanud Osvald Hallik sündis
Kokora vallas Torila külas talupidajate perekonnas.
Kokora algkoolist ja Tartu kommertsgümnaasiumist saadud
tarkused viisid 18-aastase Osvaldi
Tartu Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna keemia osakonda, mille ta lõpetas 1930. a. Kolm
aastat hiljem sai temast, Tartu Ülikooli mullateaduse ja
agrokeemia kateedri assistendist ning keemia erialal
magistrikraadiga noormehest, Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna agronoomia osakonna üliõpilane.
Paralleelselt õpingutega töötas Osvald Hallik paar aastat
Sillamäel põlevkivi töötlemise tehases keemialaboratooriumi juhatajana ning Virumaa kaevanduskoolis
õpetajana, Tartusse naastes aga ülikooli fütopatoloogia
katsejaamas kartuli haiguste uurijana.
Tartu Ülikooli lõpetamise järel 1939. a asus Hallik
selgitama Eesti põllumuldade happesust ja nende
lupjamise vajalikkust, teenides välja magistrikraadi
mullateaduse erialal (1945, 1946. a atesteeriti tema
magistrikraadid ümber keemiateaduste kandidaadi
kraadiks ning põllumajandusteaduste kandidaadi
kraadiks). 1947. a kaitses Hallik oma doktoritööd, mille
teemaks oli "Lõuna-Eesti põllumuldade lubjasus ja kohalike mageveelubisetete tähtsus selle reguleerimisel".
Professor Osvald Halliku karjäär oli tõesti aukartustäratav: oma 58-aastaselt lõppenud elu jooksul töötas
ta Tartu Ülikooli mullateaduse ja agrokeemia kateedri
assistendina, vanemõpetajana; aastatel
1942–44 põllumajanduse peavalitsuse inspektorina
(tegeles mullareaktsiooni kaardi koostamiseks vajalike
proovide võtmise organiseerimise ja analüüsimisega
ning jätkas Eesti lõunaosa muldade happesuse kaardistamist ja ka kohalike mageveelubisetete varude väljaselgitamist); ta oli Tartu Riikliku Ülikooli põllumajandusteaduskonna dekaan (1944–49) ning mullateaduse
ja agronoomia kateedri juhataja ja lektor(1944–64);
Eesti Põllumajanduse (alates 1949. a taimekasvatuse)
Instituudi direktori asetäitja (1947–52) ning Eesti Põllumajanduse Akadeemia teadusprorektor (1955–58).
Veel oli ta üleliidulise põllumajandusteaduse akadeemia
korrespondentliige (1956) ja üleliidulise mullateaduse
seltsi Eesti filiaali juhataja (1957–64).
1957. a anti Osvald Hallikule Eesti NSV teenelise
teadlase aunimetus.
Osvald Hallik on maetud Tartu Raadi kalmistule.
Sügava lugupidamise märgina paigaldasid tema
koolkonna jätkajad oma õpetaja 80. sünniaastapäevaks
tema sünnikodu õuele Torilas graniidist mälestustahvli.
MARGIT KILTER

Tubina muuseumi giid-pedagoog

RÄÄBU
PÄEV 2019
Peipsimaa
Külastuskeskuses

26. juulil 2019 kell 13–18
Rääbu päeval saab üheskoos samovari
üles panna, õpitubades tööd rügada,
meisterdada, mängida ja lebotada.
Kuulata millega Rääbu, Sulka ja Kraabu
aasta jooksul tegelenud on jne, jne.

Projekt „Meie Väike Raamatukogu“
4.–6. juunini oli lugemisprojekti „Meie Väike Raamatukogu” raames Tartu
ja Lõuna-Eesti koolides
külas kirjanik Peter Svetina
Sloveeniast.
Ka Vara põhikooli 1.–2.
klassi lapsed võtsid osa sel-

lest rahvusvahelisest projektist. Kooslugemisega tehti
algust juba septembris 2018
ning tegevused kestsid terve
õppeaasta.
Projekti raames tutvuti
mitme toreda Eesti, Läti,
Poola, Sloveenia kirjaniku raamatuga: Hilli Rand

„Lumivalge ja süsimust” (Eesti), Mārtiņš Zutis „Ärajäänud
avastus” (Läti), Przemysław
Wechterowicz „Kallista
mind!” ning „Muna või kana?”
(Poola), Majda Koren „Keeda
mulle üks muinasjutt!” ja
Peter Svetina „Võlusõrmus”
(Sloveenia).

Iga laps sai endale
tegevusvihiku mõistatuste
ja ülesannetega, mida üheskoos loetu põhjal täideti.
Projekti raames lugesid neid
raamatuid ka Läti, Poola ja
Sloveenia lapsed.
Kulminatsiooniks toimus
Vara raamatukogus kohtumine sloveenia lastekirjaniku
Peter Svetinaga, kes tutvustas
nii sõnas kui ka pildis oma
maad ning raamatu „Võlusõrmus“ tekkelugu. Üritus oli
igati kordaläinud, loodetavasti innustavad sellised kohtumised kõiki lapsi rohkem lugema ja uutest väljakutsetest
osa võtma.
Täname Eesti kirjastust
Päike ja Pilv ning tema juhti
Katrin Reinmaad, kes tõi meie
lastele lähemale viie erineva
maa autorid nende loomingu
kaudu ning aitas vahendada
kirjaniku jutu eesti keelde.
Projekti kaasrahastas Euroopa Liidu programm „Loov
Euroopa”, Eesti Kultuuriministeerium ja Eesti Lastekirjanduse Keskus.
OLGA HALJASTE

Vara raamatukogust

Suurt Pidu oodates
30. juunil 1869. a (vana
kalendri järgi 18. juunil)
algas Tartus I üldlaulupidu.
30. juunil 2019. a kell 12
avame Tubina muuseumis
Alatskivi lossi teisel korrusel ajutise näituse "Kuidas
Kodavere omad laulupidudel on käinud". Jagub
vaatamist, nuputamist,
imetlemist ja imestamist.

Suur au ja kiitus Asso
Raudmäele perega, Eevi
Treialile ja Juta Vahile, kes
tegusalt reageerisid märtsikuises vallalehes ilmunud
üleskutsele vanu albumeid
ja sahtleid tuulutada! Näituse mõte oligi meie hinges ja
kõigis meeltes elustada fotode, noodivihikute, vimplite,
märkide ning muu sarnase

abil seda sõnulseletamatut
ilu, mida laulupidu juba sada
viiskümmend aastat on eestlastele suutnud anda.
Head koorilauljad, teil on
võimalus näitust ka jooksvalt
täiendada!
Ehk saab keegi hakkajatest inimestest siit inspiratsiooni koostada meie ühist
alguskillukest rakendades
üks tõsisemat sorti ja ajaloo
mõttes arvestatav teatmik,
näiteks pealkirjaga "Koorilaulutraditsioon Kodavere
kihelkonna aladel"?
Vä l j a p a n e k j ä ä b h u vilistele uudistamiseks
1. oktoobrini – rahvusvahelise muusikapäevani.

Pala segakoori dirigendi Juuli Raudmäe albumist (1965. a
üldlaulupidu).
Vägevaid emotsioone
Suurelt Peolt!

MARGIT KILTER
Tubina muuseumi
giid-pedagoog

Palal peeti taas suvist tantsupäeva

8. juunil toimus Pala
kooli staadionil traditsiooniline suvine tantsupäev
"See rõõm on meis endis".
Hoolimata palavast ilmast
keerutasid rõõmsalt tantsu Pala lasteaia tantsu- ja
võimlemisrühmad, Alatskivi ja Pala kooli tantsurühmad, Alatskivi ja Pala pererühmad, naisrühmad Lahe,
Keerutajad ja Kassikangas,
segarühm Tuuritajad ning
tantsurühmad Assikvere
Leedid, Meelespea ja Õhakanupp. Pidu algas rongkäiguga järve äärest. Peo üld-

juht oli Julia Tross. Täname
väikeseid ja suuri tantsijaid
ning võimlejaid meeleolukate tantsude eest!
Eriline tänu tantsujuhtidele suure-suure töö eest
meie tantsijate ja võimlejate juhendamisel! Aitäh Pala
kultuurimaja direktorile
Margit Soievale, kes juba
13. korda tantsurühmad
ühisele peole kokku kutsus!
Aasta pärast tantsime taas!
REET KRUUP

kultuuritööspetsialist

Palal peeti suvist tantsupäeva.

Foto Reet Kruup
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Suvekuudel meie kandis sündinud ning meenutamist väärivaid vägevaid suurkujusid on muidugi
märksa rohkem, näiteks:

7
8
9

10

11
13

saja neljakümne teose autor, kirjanik ja ajakirjanik
ARVO MÄGI (sünd. 13.06.1913 Koosal Lõhmuse talus
– surn. 27.11.2004);

12

Alatskivi vallast pärit karikaturist ja kunstnik, pallaslane ALBERT PAAP (15.06.1903–12.12.1987), kes
on õppinud Konrad Mäe, Ado Vabbe, Eduard Wiiralti
ja Nikolai Triigi käe all;

14
15

Arvo Pärdi, Veljo Tormise ja Erkki-Sven Tüüri kõrval
rahvusvaheliselt tuntuimaks eesti heliloojaks peetud
EDUARD TUBIN (sünd.18.06.1905 Kallaste lähedal
Torilas – 17.11.1982);
Kõrvale

Alla

2. Peipsiääre valla sporditööspetsialist

1. Peipsiääre valla väärteomenetleja

4. Juhan Liivi nim Alatskivi kooli direktor

3. 27. aprillil toimunud üritus

5. Kallaste linna suurim tööandja

4. Tunnistati Muinsuskaitseameti poolt kultuurimälestiseks

6. Pala kandis elutsev kaslane

8. Peipsiääre valla vanim elanik (in. + nimi)

7. Peipsiääre valla keskraamatukogu asukoht

10. Peipsiääre Teataja igakuine ilmumispäev

9. 25. juubelit pidanud selts

14. Peipsiääre valla noorsoopolitseinik

11. kelle auks korraldatakse välkmale turniire Alatskivi koolis
(in. + nimi)
12. Peipsiääre vallavolikogu esimees
13. Mootorsaega võlurid Palalt
15. Maikuus peetav üle-eestiline koristuspäev

Jaanuarikuu ristsõna õiged vastused: 1. Kirev Kodavere,
2. Karakatitsa, 3. Širokov, 4. Kalevipojasäng, 5. Juhan, 6. Palal,
7. Sookalduse, 8. Alatskivi loss, 9. Alatskivi Kunstide Kool,
10. Sibulatee, 11. Pirk, 12. Kaks, 13. Ninal, 14. Kallaste, 1
5. Anna Haava
VÕITJAD: Elvira Buk, Valve Tohvre, Eliise Värk
Veebruarikuu ristsõna õiged vastused: 1. Öökull, 2. Karl Elken,
3. Võidu, 4. Vahur Afanasjev, 5. Vara Saeveski, 6. Kruup, 7.
Pollikivi, 8. Soieva, 9. Krasnogorotška, 10. Küinläpäävaommok,
11. Punane allikas, 12. Kauluritepäev 13. Viis, 14. Apollokivi,
15. Pottisep, 16. Rääbu

Vastused palume saata hiljemalt 15. juuliks 2019
e-posti aadressile viktoria.arro@peipsivald.ee või
postiaadressile Peipsiääre Vallavalitsus, Tartu mnt
4, Alatskivi alevik, 60201, Peipsiääre vald, Tartu
maakond.

Õigete vastuste saatjate vahel loositakse
välja kingitus!

VÕITJAD: Jane Mikk, Alina Krivoglazova, Ülle Kaldas

JURI NAGIBIN / URMAS LENNUK / EILI NEUHAUS / HENRY TROYAT

KUI SEDA METSA
EES EI OLEKS
Lavastaja: Eili Neuhaus
Kunstnik: Irina Marjapuu
Osades: Ülle Lichtfeldt, Eduard Salmistu,
Madis Mäeorg, Margereth Villers

legendaarne Tartu ja Varssavi ülikoolide õppejõud,
keeleteadlane, imetlusväärne polüglott, Asutava Kogu
ja Riigikogu I koosseisu saadik, hõimutegelane, ajakirjanik ning karskusliikumise edendaja (muuhulgas
Eesti esimene elukutseline karskustegelane) VILLEM
ERNITS (sünd. 16.07.1891 Pala-Jõel Väljaotsa külas –
10.05.1982);

teatri Vanemuine kauaaegne näitleja LIIS BENDERTOOMING (sünd. 19.07.1947 Pala vallas Punikvere
külas – 20.10.2005), keda iseloomustas hea lavalise
liikumise oskus, musikaalsus ning suur kirg luule esitamise vastu, mis teda sageli ka kodupaika tagasi tõi;
Torukülast pärit inglise filoloog, Tartu ülikooli
õppejõud, kooliõpikute autor ning paljusid tarbe- ja
ilukirjanduslikke tekste tõlkinud AMANDA KRIIT
(27.07.1922 –22.03.1997);

Naelavere külas Kambri renditalus sündinud
kirjanik ja koolmeister KAAREL KRIMM (28.07.1863–
29.05.1894);
Alatskivi vallas Ott-Metsa talus sündinud, kuid väga
lühikese elu elanud üliandekas maletaja EDUARD
KUBJAS (6.08.1891–13.04.1916);

Peipsi järve lähedal Rehemetsa külas sündinud
Arbujate autorite hulka kuulunud luuletaja ning loodusevaatleja LAUR TAMM (6.08.1911–2.11.1998);

koolipapa Viljandis ja Tartus, muusikamees, dirigent
ja Tartumaa laulupidude üldjuht, noore Eesti Vabariigi koolivõrgu rajaja, kutsehariduse korraldaja ning
Tartumaa koolivalitsuse juht VILLEM TUBIN (sünd.
16.08.1886 Kokora vallas Savimäe talus – 27.08.1955);

äärmiselt mitmekülgsete huvidega meremees, ajaloolane ning kauaaegne Eesti Meremuuseumi direktor
ANTS PÄRNA (sünd.16.08.1935 Kokoral – 31.12.2014).
Kõigi ülalmainitud ning samuti käesoleva aasta esimese
poole jooksul Peipsiääre Teatajas käsitletud suurkujude,
aga ka paljude teiste meie kandi silmapaistvate isiksuste
kohta on teil, head vägevate rubriigi jälgijad, võimalus
põhjalikumalt lugeda Anne ja Karl Elkeni suurepärasest
raamatust "Peipsi piiril, Alatskivil", mis oli ka minu
kirjatükkide aluseks. Lisamaterjali aitab muidugi leida
ka internet.
Kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta!

Piletid on müügil kohapeal ja Piletilevis.
Täiskasvanu pilet on 20 €
Noorte, puudega isikute ja nende saatjate
ning pensionäride pilet on 18 €.

Etendused:
17, 18, 19, 23, 24, 25 juuli

Etendus on ühe vaheajaga, mille ajal on
avatud teatrikohvik Lossi restoranis.
Samuti on võimalik Lossi restoranist
tellida ürituse eel õhtusööki
telefoninumbril (+372) 5303 2485.

Etenduste algus kell 19.00

Aitäh kaasa mõtlemast ja meenutamast!

Ilusaid suvemälestusi

MARGIT KILTER

Tubina muuseumi giid-pedagoog
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Alatskivi Kunstide Kooli teine poolaasta:
ilusad tulemused ja suured numbrid
Muusika- tantsu ja kunsti
põhiõpet pakkuva Alatskivi
Kunstide Kooli teine poolaasta möödus muudatuste,
konkursite ja rekordite
tähe all.
Teisest poolaastast muutus
vallamaja teisel korrusel asuvas koolis nii mõndagi. Osa
klassiruume koliti teistesse
ning õpilaste ja õpetajate arv
nimetatud korrusel kasvas
järsult. Alatskivi koolis algasid ulatuslikud remonditööd
ning üldhariduskooli esimene kuni neljas klass kolisid
kunstide kooli ruumidesse.
Remonttööd kestavad plaanide järgi järgmise poolaastani
ning valmimisel kolib kunstide kool põhikooli kolmandale
korrusele.
Uue aasta alguses alustasid tööd ka kaks uut kitarriõpetajat: klassikalise kitarri
suunal Karoliina Lorenz ning
elektri- ja basskitarri suuna
Nicholas Matthew Scott.

Põhiõppe lõpetasid: JaakobJaan Avvo (flööt), Viktoria
Luptova (laul), Janely Semilarski (klaver), Mari Kivitalu
(kunst), Rebecca Kütt (kunst),
Kaili Raja (kunst), Mairold
Nikitkin (pop-tants), Martin
Nikitkin (pop-tants), Kätriin
Niinemägi (pop-tants), Kristiina Kask (pop-tants), Hella
Hildegard Niitra (pop-tants)
ja Sandra-Valeria Kubantseva
(pop-tants).
Üleriigilisel konkursil Parim Noor Instrumentalist 2019 osalenud
flöödiõpilased näitasid väga head pillimänguoskust. Fotol üheksanda
koha saavutanud Teele Pärn. Vasakul juhendaja Pille-Riin Aland.
					

Üleriigilisel konkursil
Parim Noor Instrumentalist
2019 osalenud flöödiõpilased
näitasid väga head pillimänguoskust. Miia Marii Kiisel
saavutas konkursil kolmanda
ning Teele Pärn üheksanda
koha. Maakondlikule lauluvõistlusele Tartumaa Laululaps pääsenud Kristel Haldja
Tross laulis ennast kevadisel
võistlusel teisele-kolmandale

Foto Viktoria Arro

kohale. Palju õnne õpilastele
ning kiitus juhendajatele Pille-Riin Aland ja Made Ritsing.
4. juunil toimus koolipere
korraldatud traditsiooniline
kevadkontsert-lõpuaktus.
Sündmus oli märgilise tähendusega, sest välja jagati
rekordilähedane arv lõputunnistusi, koguni 12. Sama
palju on olnud lõpetajaid veel
vaid ühel korral: 2010. aastal.

24.–25 ja 31. juulil toimub
Alatskivi Kunstide Kooli ja
Alatskivi noortekeskuse ühisprojektina kunstiteemaline
laager. Lisainfo ja registreerimine Alatskivi piirkonna
noorsootöötajalt ( 505 0859,
alatskivinoortekeskus@
gmail.com).
Kunstide kooli uue õppeaasta avaaktus toimub
3. septembril. Ilusat suve!
MIKK KIRIKAL

Alatskivi Kunstide Kooli
direktor

Pala koolinoorte laager
„Tänapäeva Kodavere“

Õppeaasta lõpp Pala koolis

Töötoas valminud portreedest avati Kodavere pärimuskeskuses
näitus „Kodavere nägu“. 			
Foto Reet Kruup

Lõpetajad 2019: Ailar Jürgenson, Markus Juursalu, Randel Kivirand, Mari-Andra Rätsepp, Märt Maik Poolakese, klassijuhataja Virge Otsa, Rasmus
Kruusen, Alyce-Amilya Ukrainski, Sergo Kittask, Kelly Susi, Anna-Liina Luht, Christopher Suve, Lauren Lea, Siim Raimla

Kibekiire kevadine aeg
päädis Pala koolis põnevate tegevustega.
Maikuu teine pool oli
täis erinevaid tegemisi:
6. kl õpilastele jagati teadmisi küberturvalisusest,
8. kl õpilased osalesid robootikavõistlustel, kooli
külastasid ERASMUSes osalejad, võisteldi kergejõustikus Varal, aine parimad
sõitsid lodjaga Emajõel,
2.–3.kl rahvatantsijad osalesid Tartumaa tantsupeokesel
„Suvevaheaeg“.
4.–5. juunil toimus traditsiooniline Kodavere koolilaager, kus põnevates töötubades õpiti Kodavere pärimuse
erinevaid vorme. Projekti
toetas Rahvakultuuri Keskus.
4.–5. juunil toimus Palal
ka KEAT („Kaitse end ja aita

teist“) Tartumaa koolinoorte
laager, kus võistlesid ka meie
kooli 6. kl õpilased Ramon
Antsi, Martin Kiigjõe, Meribel Tarto, Eliise Värk, Katriin
Maria Märtinson, Angelika
Shyuts, Sebastian Sildver,
Matthias Värv. Vägagi meeleoluka laagriõhtu ja teise
päeva veetsid KEAT noored
koos Kodavere koolilaagris
osalenud Pala noortega.
6. juunil pandi kooliaastale pidulik lõpp – toimus
kontsert-aktus, kus oli kohal
kogu koolipere koos lastevanematega. Kontserdil särasid
õpilased aasta jooksul valminud kavadega. Aktusel tänati kõiki õpilasi kooliaasta
jooksul tehtud töö eest ning
tunnustati aine parimaid
ning väga heade ja heade
õpitulemustega õpilasi.

Kiituskirjaga lõpetasid
õppeaasta Sebastian Argel,
Hanna Kendra Kaasik ja
Peep Mathias Päll 1. klassist, Karmen Kivistik, Oskar
Raudmäe ja Lenna-Riin Oras
2. kl; Anna-Liisa Oras, Emma-Lotta Oras ja Eha Merin
Nõmm 3. kl; Berit Norring
5.kl; Meribel Tarto 6. kl; Imre
Nõmm ja Rasmus Lille 8. kl.
Heade õpitulemustega
lõpetasid Andra Hallik, Egert
Leppik ja Jan Hendrik Luukas (1. kl); Cristelle Raudmäe, Vanessa Kurvits, Tanel
Lõhmus, Robin Värk (2. kl);
Sandra Malene Ottson, Joanna Juursalu, Karola Karu,
Siim Markkel Kask, Gert
Kotselainen, Anti Lepasepp,
Mario Päll, Moona-Liisa
Pärn (3. kl); Heleen Marii
Märtinson, Kertrud Kittask,
Britten Berg (4. kl); Meribel

Raamets, Viktoria Kivirand,
Sten Juhkov (5. kl); Eliise
Värk, Katriin Maria Märtinson, Sebastian Sildver, Oliver
Tõnisson, Matthias Värv
(6. kl); Airo Lea ja Markus
Karv (7. kl); Älis Tõnisson,
Johanna Aren, Mirtel
Menind, Anete Kaur (8. kl).
15. juunil toimus 9. klassi lõpuaktus. Kiituskirjaga
lõpetas põhikooli Lauren
Lea, heade õpitulemustega Ailar Jürgenson, Randel
Kivirand, Märt Maik Poolakese ja Siim Raimla.
Anna Haava nim Pala Kool
soovib kõigile sooja, säravat
ja naudingute rohket suve!
Kohtume 1. septembril.
Grete-Stina Haaristo
Katrin Puusepp

4.-5. juuni toimus traditsiooniks saanud igakevadine Kodavere murdelaager Pala koolinoortele. Laagris
toimusid erinevad töötuba, kus tutvuti Kodavere
pärimuskultuuriga. Šabloon-kunsti töötoas (juhendaja tuntud tänavakunstsnik Von Bomb) valmistasid
noored šabloonide ja aerosoolvärvidega portreesid.
Valminud töödest avati 8. juunil Kodavere pärimuskeskuses näitus „Kodavere nägu". Sämpelmuusika
töötoas (juhendaja Vootele Ruusmaa) kasutasid noored vanu Kodavere murrakus helisalvestisi ning neid
sämpeldades valmisid vahvad heliteosed. Kodavere
toitude töötoas (juhendaja Katrin Riibak) õppisid
noored valmistama vanaaja toite. Kodavere käsitöö
töötubades (juhendajad Helle Värs, Merike Selgis ja
Ain Sööt) meisterdasid noored Kodavere näpu- ja
puutööd. Tantsutöötoas (juhendaja Marve Juursalu)
lõid noored rahvatantsu elemente kasutades tänapäevaseid „Just Dance“ videoid, mida koolis tantsuvahetundides kasutada. Draamatöötoas (juhendaja Kati
Kirikal) õpiti Kodavere murrakus end väljendama.
Räpitöötoas (juhendaja Angela Ader) said nooremad
õpilased selgeks räppimise algteadmised.
Sel aastal toimus Palal samal ajal (4.–5. juuni) ka
Tartumaa KEAT ("Kaitse ennast ja aita teist") koolinoorte laager, kellega koos veedeti lõbusalt aega
sportmängudes (korraldaja Virge Otsa) ja lõkkeõhtul
(ühislaulmine koos Reet Kruubiga) ning keda kaasati laagri teisel päeval tegevustesse, et tutvustada
neilegi Kodavere pärimuskultuuri. Toimus Kodavere
pärimuskultuuri loeng (lektor Ergo-Hart Västrik) ning
orienteerumisvõistlus (korraldaja Killu Vunk). Suur
aitäh projekti toetajale Rahvakultuuri Keskusele ning
kõikidele eestvedajatele ja juhendajatele.
Grete-Stina Haaristo

Anna Haava nim Pala Kooli
direktor
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Lastekaitsepäeva tähistamine Koosal
Vaatamata jahedale ja tuulisele ilmale, söödi 2. juunil
Koosal toimunud lastekaitsepäevale pühendatud ohutusteemalise haridusprogrammiga koguperepäeval ära 3
kasti jäätist, sõideti purjekaga, sup-laudadel, kanuudega, aerupaadiga, aga samuti
lustiti hüppe- ja tasakaalu
atraktsioonidel. Soovijad said
endale värvilised näomaalingud. Veepeal liikumise õpetust
ja koolitust jagasid Saadjärve
Jahtklubi puhkekeskuse instruktorid, kes tundsid siirast
heameelt hakkajate laste üle.
Koosa küla paisjärv maanteest kuni jalakäijate sillani
kihas nagu Pirita laht, kui kõik
alused korraga veepeal olid.
Laevaõnnetusi ette ei tulnud.
Kuidas küll on võimalik purjetada või aerutada vastu tuult,
imestas nii mõnigi. Vee peale
said ka kõige tillemad soovijad, kes koos ema või isaga,
kes vanema õe või vennaga.
OÜ Ceelia oli kohal erinevatele
vanuserühmadele sobivate
batuutidega ning Zorb palliga.
OÜ Ceelia on meie lastekaitsepäevade kauaaegne partner
ning tema konkreetsus on
meie lastele teada. Seekord
laabus kõik ilma probleemideta, ühtegi last ei pidanud
korrale kutsuma.
Koosa noortekeskuse vabatahtlikud tegid näo-

Lastekaitsepäeva tähistamine Koosal.

maalinguid ning jäädvustasid
päeva olulisi momente päevakajalise video jaoks. Kaja Koosa
mängude majast korraldas
lastele sportmänge. Kui arvesse võeti ka tublimad veepeal
liikujad, sai kogu sportmängude
auhinnafond välja loositud/
jagatud.
Perepäeva korraldas Vara
Lastekaitse Ühing koostöös
Koosa noortekeskusega. Meie
eesmärk oli parandada laste
ja perede arusaama ohutute ja
ohtlike tegevuste erinevustest,
et neist saaksid teadlikumad
suve ja veemõnude nautijad.
Lapsed õpivad enda kogemustest ning neile autoriteetsetelt
inimestelt.
Päästeameti veeohutuse
veebilehel on kirjeldatud juhised igasugusteks ohuolukor-

					

Foto Vaike Torokvei

dadeks, kuid ei saa kindel olla,
et ilma tähelepanu juhtimiseta
lapsevanemad või koolinoored
need ise üles leiaksid. Seepärast
jagasime päästeametilt saadud
veeohutusalaseid brošüüre.
Soovi korral võib neid Koosa
noortekeskusest veelgi saada.
Üritust rahastasid Kohaliku
Omaalgatuse Programm, Lastekaitse Liit ja Peipsiääre vallavalitsus Vara LKÜ tegevustoetuse
kaudu. Pildialbumid on leitavad
Vara Lastekaitse Ühingu kodulehel (varalaps.ee link Galerii)
ning Koosa noortekeskuse FB-s.
Sinna lisandub ka kokkuvõtlik
video 2. juuni tegemistest ja
meeleoludest . Kes kohale ei
tulnud, saab teada, millest ta
ilma jäi.
Lastekaitse Liidu poolt korraldatud küsitlusest selgub, et

lapsed tahavad puhata ja vabalt
olla. Vara Lastekaitse Ühing
arvestab laste soovidega ning
laseb neil suvevaheajal rahulikult puhata. Ühtlasi kaldume
arvama, et Vara Lastekaitse
Ühingu põhikirjaline tegevus
ning avaliku raha kulutamine
laste ja noorte tegevusvõimaluste arendamiseks hakkab
ammenduma. On ju lapsevanem kõige suurem ekspert
ja eeskuju oma lapse kasvatamisel-kujundamisel. Seega
soovin suveks rohkem lihtsalt
olla ja rohkem puhata – vähem
tegevusi, rohkem eeskuju ja
armastust.
VAIKE TOROKVEI
juhatuse liige

Pala lasteaia rahvatantsurühm tantsimas Tartumaa lastetantsupeokesel „Suvevaheaeg”.
Foto Helen Lõhmus

Head teed, 44. lend!

Koosa lasteaia Lepatriinude rühma lõpetas tänavu kaheksa särasilmset ja
rõõmsameelset poissi-tüdrukut. Lapsed said tunnistuse alushariduse omandamise kohta ning kingitused lasteaialt ja Peipsiääre
vallavalitsuselt. Lasteaia
lõpu puhul olid lapsi õnnitlema tulnud ka Juhan Liivi nimelise Alatskivi Kooli
direktor Erki Larm ja laste tulevane õpetaja Ave
Otterklau.
Lasteaia kollektiiv soovib kõigile lastele ja nende
vanematele palju avastamisrõõmu ja eduelamusi algaval
kooliteel.
Anneli Elken

Vara põhikooli ja kogukonnakeskuse ümbrus sai
värskenduse

Tagumises reas: õpetaja abi Maarja Tens, õpetaja Anne Vähi, õpetaja Anneli Elken. Ees vasakult: Mirtel
Rebane, Paul Toomas Niitra, Isabel Guljajeva, Aleksija Gužova, Mairon Rebane, Angelique Tõruvere,
Elisabeth Koort, Denis Petrov

Vara põhikooli projektipäev „Terves kehas terve vaim“
10. juunil toimus Vara
põhikoolis sportlik projektipäev, mida aitas korraldada
SA Vara Sport. Praktiliste
tegevuste ja eeskujude abil
tutvustati noortele erinevaid spordialasid ning tehnikaid, et suvel iseseisvalt
koos sõpradega sportlikult
aega veeta. Võimalus oli
mängida käsipalli, discgolfi,
indiacat, teha akrobaatilisi
trikke ja õppida erinevaid
sportlikke mänge liivaväljakul. Tihti on just oskuste
puudumine üheks põhjuseks, miks noored ei tegele

Pala lasteaia lõpetajad: alt vasakult: Merethe Karu, Christian Poll,
Kerli Tooming. Ülevalt vasakult: Raiko Raudmäe, Andreas Tarto, Ats
Laugamets. 			
Foto Helen Lõhmus

spordiga. Kui puuduvad
oskused, siis nad ei tea kuidas erinevate spordialade
puhul mõni tehnika käib,
kardavad sellega tegeleda ja end naeruväärsesse
olukorda panna. Eeskujud
ja läbiproovimine annab
neile julgust ka edaspidi
õpitud spordiala kasutada.
Rõõm liikumisest ja uute
spordialadega tutvumisest
oli suur. Projekti rahastas
Tartumaa Spordiliit.
SIGNE TENNISSON

Vara põhikool huvijuht

Noored sportlikke tegevusi nautimas.

Foto Signe Tennisson

Foto: Katrin Reimand

Juunis valmis Vara
põhikooli ümber nn vabaõhukeskus, kus noored
saavad harrastada jõusaalitreeninguid, hüpata batuutidel, harjutada slackline ja
lõõgastuda ämblikuvõrgul.
Just viimase paigaldamisega oli kõige suuremad raskused. Esmalt tuli koorida
pinnas, täita see ronijate
ohutuse kindlustamiseks
liivaga, betoneerida postid
ning lõpuks pinnas katta
dekoratiivkoorega. Ämblikuvõrgu paigaldus valmis
tänu TÜ Kaarli toetusele ja
on nüüdseks valmis kasutamiseks kõigile noortele.
IREN HANSEN

Vara kultuurikorraldaja

Foto: Iren Hansen
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E. Edelale pühendatud Maiturniir võõrustas
Koosal Kreeka-Rooma maadlejaid

Maadlejaid E. Edelale pühendatud Maiturniiril.

Pühapäeval, 19. mail toimus Koosa spordihoones
27. Koosa Maiturniir KreekaRooma maadluses, mis on
pühendatud kohaliku igakevadise maadlusvõistluse
algatajale ja kunagisele eestvedajale Eldur Edelale. Õpilaste ja kadettide vanuserühmale
mõeldud võistlusest võttis
seekord osa 25 noorsportlast
7 maadlusklubist. Kuigi osavõtjaid oli eelnevate aastatega
võrreldes vähevõitu ja algu-

Foto MK Koosa

ses tundus, et treenereid ja
kohtunikke on rohkemgi kui
kaasa võetud maadlejaid, siis
ei lastud tujul langeda ja kõik
maadlusmatšid peeti nagu
kord ja kohus kõrgetasemelise kohtunikekogu juhtimisel.
Pealegi sai võistluste peakohtunik Enn Tõnisson võistluste
alguses anda suuremeelse
lubaduse, et kohtunikud teevad omalt poolt kõik, et iga
maadleja jõuaks auhinnalisele
kohale. Enamvähem nii see

Maadlejaid E. Edelale pühendatud Maiturniiril.

välja kukkuski. Peipsiääre valla kahel maadlusklubil õnnestus kümne maadlejaga kokku
koguda seitse medalit. Igati
tubli tulemus, mis näitab seda,
et poisid on trennides kõvasti
tööd teinud! Suur rõõm on
ka sellest, et traditsiooniks
saanud Maiturniiril on igal
aastal tublid eestvedajad: SA

Foto MK Koosa

Vara Sport koos kohalike ning
ka kaugemalt tulnud aktiivsete spordihingedega. Kõigile
maadlejatele, nende treeneritele, peredele ja kaasaelajatele
soovime vinget vaimu ja head
pealehakkamist edaspidiseks!
30. turniir pole enam kaugel,
trikood selga ja matile, trenn
ootab!

Peipsiääre vallas selgusid esimesed
koolispordi meistrid kergejõustikus

Neljapäeval, 23. mail selgitati esmakordselt valla ajaloos
välja Peipsiääre valla koolispordi meistrid kergejõustikus. Vara staadionile oli oma
võistlejad saatnud Vara, Pala
ja Alatskivi koolid. Kokku
võisteldi viiel võistlusalal:
lühimaajooksus, kaugushüppes, kuulitõukes, palliviskes
ja keskmaajooksus. Parimad
antud alades selgitati 1.–3.
klassi tüdrukute ja poiste arvestuses, 4.–6. klassi poiste
ja tüdrukute arvestuses ning
7.–9. klassi poiste arvestuses.
Kõige nooremate tüdrukute
arvestus saavutas meistritiitli 60 jooksus Nele Soome, poistest võidutses Kevin
Punder. 4.–6. klassi arvestuses saavutas esikoha 60 m
jooksus Anette-Ly Nigol ning
poiste arvestuses oli kiireim
Sebastian Sildver. 7.–9. klassi
tüdrukutest oli 100 m parim
Johanna Aren ning poistest
Andre Pärn.

60 m jooksu pjedestaal.

Kaugushüppes saavutas
1.–3 klassi tüdrukute arvestuses esikoha jällegi Nele
Soome, poistest võitis Mario
Päll. 4.–6. klassi tüdrukutest
hüppas kõige kaugemale Kätriin Niinemägi ning poistest
Sebastian Sildver. Kõige vanemas kooliastme kaugushüppe
võitis tüdrukutest Johanna
Aren ning poistest Andre Pärn.

Foto Kristjan Kallavus

Palliviskes suutis palli
kõige kaugemale 1.–3. klassi
tüdrukutest visata Mariette
Junkin ning poistest edastas
konkurente Siim Markkel
Kask. 4.–6. klassi võistlusklassis sai parima tulemuse kirja
tüdrukutest Meribel Tarto
ning poistest viskas palli kõige
kaugemale Kaur Kruusaauk.
Kuulitõukes kõige vanemale
kooliastmele võidutses Anni-

ka Vaasa ning poistest heitis
kuulitõukes parima tulemuse
välja Urmet Kaur.
Päeva viimasel võistlusalal
keskmaajooksus tuli 1.–3.
klassil läbida 500 m ning
kiiremini suutis seda antud
vanuseklassis tüdrukutest
Anna-Liisa Oras ning poistest
Kevin Punder. Aste vanemas
kooliastmes suutis parima
aja välja joosta tüdrukutest
Sandra-Valeria Kubantseva
ning poistest Siim Sildver.
7.–9. klassi tüdrukute seas
edastas 500 m rajal teisi võistlejaid Johanna Aren ning kõige
vanema kooliastme poistel tuli
läbida 1000 m distants ning
seda suutis kõige kiireminiSander Kook.
Kokku oli Vara staadionil võistlustules ligikaudu
50 noorsportlast, keda oodatakse kindlasti osalema ka
järgmiselt koolispordi võistlustel.

Lossijärve Kevadjooks lastele
lõi järjekordse osalusrekordi

Lossijärve Kevadjooksul osalejad.
Foto Kristjan Kallavus
Kolmapäeval, 29. mail toimus Alatskivil iga-aastane
Lossijärve Kevadjooks lastele, kus osalejatel oli võimalik
nautida tõeliselt mõnusat jooksuilma. Antud sportlikul
õhtul võis erinevatel jooksuradadel kokku näha uut osaluse rekordit tähistavat 48 vaprat jooksjat. Kõige rohkem oli
jooksurajal käesoleval aastal 1.–2. klassi poisse, keda võis
rajal üles lugeda üheteistkümne jooksja jagu.
Esimesena olid võistlusraja stardis kõige nooremad
eelkooliealised lapsed ning kõige kiiremini suutis 500 m
distantsi läbida poistest Aleksander Rosenberg, kellele järgnesid Lukas Zirk ja Miron Buk. Antud võistlusklassis parim
tüdruk finišis oli Maibel Pärn ning teisena lõpetas Mirell
Pärn ning kolmandana Mirtel Eliis Laanemets.
1.–2. klassi poiste võistlusklassis suutis tasavägiselt
kulgenud jooksus esimesena võitjana finišis olla Krister
Laurisoo, kes läbis 800 m ajaga 2.55, üks sekund hiljem
jõudis teisena finišisse Nevil Laumets ning kolmanda aja
jooksis rajal välja Kevin Arly Laanemets. Sama vanusega
tüdrukute seas võitis 800 m rajal Kaari Kruusaauk ajaga
3.15, talle järgnes teisena Karola Simagin.
3.–4. klassi poiste võistlusklassis osales üheksa poissi
ning teiste ees suutis esimesena 2,9 km raja finišijoone ületada pingelises finišiheitluses Kaur Kruusaauk ajaga 13.27,
teisena ületas finišijoone sekund hiljem Kevin Laurisoo
ning kolmas oli Kevin Punder. Tüdrukutest oli seitsmest
startinud tüdrukust parimana finišis Alisa Kirnossenko
ajaga 14.17 ning pärast teda teisena lõpetas Kaira Kruusaauk ning kolmandana finišeeris Angelina Larionova.  
Kõige vanemas võistlusklassis 5.–7. klassi poistele ja tüdrukutele läks jooksurajale viis võistlejat, lisaks soovisid
rada läbida väljaspool arvestust kaks 8. klassi noormeest,
kes läksid ületama eelmise aasta jooksuaega. 5.–7. klassi
tüdrukutest võidutses jooksurajal sarnaselt eelmisele aastale Mari Kivitalu ajaga 16.38, edestades teisena lõpetanud
Kristin Vagulat. Sama võistlusklassi poisid jagasid omavahel
medalid ära nii, et Uku Suursild võitis tulemusega 14.13,
teisena lõpetas Ralf Markus Koort ning kolmanda ajaga
lõpetas jooksuraja Venriko Vulf.
Spordilehekülje tekstid koostas
PRIIT ALLIKIVI
Peipsiääre valla sporditööspetsialist
* kui ei ole märgitud teisiti

FC Peipsi United jalgpallipoiste
võistlustihe juunikuu

TULEVASED SPORDISÜNDMUSED
29.06.19		
kell 10.30

Peipsiääre valla Suvemängud 2019		
Vara staadionil

FC Peipsi United jalgpallipoisid.

Foto Helja Laumets

8.–9. juunil osales FC Peipsi United 2010. a sün-

05.07.19		Vara Öökoss 2019				 dinud poistega rahvusvahelisel Tammeka Cupil.
Võideldi vapralt, mille tulemusena saavutati kõvas
kell 19
Vara staadionil
20.07.19		
kell 10

Eesti MV rannakäsipallis I etapp
Alatskivi liivaväljakul

17.08.19		
kell 10	 

XV Vara Vuti Cup 			
Vara staadionil

24.08.19		
kell 10

X Alatskivi Tänavakoss 2019			
Alatskivi tänavakorvpalliväljakul

Lisainfo: www.peipsiääresport.ee

konkurentsis 13. koht. Kokku osales 16 meeskonda.
Eesti noorte meistrivõistluste jalgpalli 1. voorus, mis
mängiti esmakordselt Kallaste staadionil, kus osales 4
võistkonda, tuli vastu võtta 3 kaotust, 2. voorus, mis toimus Tartu Sepa jalgpalli staadionil, kus osales 5 võistkonda saavutati kahe kaotuse kõrval ka üks võit ja üks viik.
Meistrivõistluste 3. ja 4. vooru mängud peetakse augustis.
Suur tänu treeneritele ja lapsevanematele, kelle kaasaelamisel löödi vastastele nii mõnigi värav!
OLIMAR LAURISOO
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В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ
Второе майское заседание волостного совета состоялось 29 мая в Кооза. В повестку дня было включено
11 вопросов, краткий обзор которых представлен далее.

Волостной совет решил принять в дар от проживающего
в Америке физического лица квартиру, расположенную в
городе Калласте.
Принято решение о прекращении деятельности калластеского интерната и о перемещении проживающих в нём учеников в дом-интернат при Палаской основной школе. Интернат
в Калласте рассчитан на 60 человек, однако в прошедшем
учебном году им пользовалось всего 8 учащихся, многие из
которых — местные жители. Здесь нет чёткого распорядка
дня, детям не оказывается помощь в учебном процессе, не
организована внешкольная деятельность. Целесообразнее
будет после окончания уроков отвозить учащихся на школьном автобусе в хорошо функционирующий дом-интернат в
Пала, а утром — назад в школу. В дальнейшем дом-интернат
и столовая будут использоваться как место проведения спортивных лагерей, а также в качестве хостела для размещения
больших туристических групп.
Решением волостного совета волостному управлению
дано разрешение на проведение государственных закупок
для проектирования и строительства Алатскивиского центра
семейных врачей. После продолжительной и эмоциональной
дискуссии собравшиеся согласились дать развитие проекту,
который был заморожен на протяжении последних полутора
лет. Для начала решили объявить тендер на проектирование,
а вопрос о реальности возведения центра будет обсуждаться тогда, когда станет известна предполагаемая стоимость
строительства, которая определится по результатам государственных закупок.
Волостной совет утвердил кандидатуру председателя и
состав временной комиссии по реорганизации волостной
школьной сети. Задачей комиссии станет разработка принципов обеспечения конкурентоспособного образования для
детей из русскоговорящих семей, включая внесение предложений о возможностях реорганизации школьной сети.
Председателем комиссии избрана Грете-Стина Хааристо, а её
заместителем — Кюлли Муст. В состав комиссии вошло 11 человек, в том числе представители школ и общественности из
Калласте, Колкья и Алатскиви.
Утверждены изменения устава Алатскивиской школы
искусств.
Принято решение заполнить вакантную должность директора Калластеского детского сада — основной школы путём
проведения публичного конкурса. Предыдущий директор
школы Диана Виллемсон покинула должность по собственному желанию.
Принято решение об отчуждении путём публичных торгов
двух квартир в Учительском доме, расположенном в деревне
Вара, по начальной цене 11 000 и 15 000 евро.
Волостной совет установил порядок применения принципов вовлекающего бюджета. Идея вовлекающего бюджета
заключается в привлечении граждан к процессу составления
муниципального бюджета. С одной стороны, это повышает
информированность жителей о принципах составления бюджета и о его составляющих, а с другой стороны, даёт возможность направить бюджетные средства в размере 10 000 евро
на осуществление деятельности или на строительство и
реконструкцию объектов, определённых в результате общественного опроса. Аналогичный подход опробован во многих
местных самоуправлениях и дал положительные результаты.
Волостной совет ввёл в действие Требования к организации и проведению публичных мероприятий в волости
Пейпсияэре, а также Правила пользования библиотеками
волости Пейпсияэре.
С протоколом заседания волостного совета и правовыми
актами можно ознакомиться на домашней странице волости
Пейпсияэре.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ
Председатель волостного совета Пейпсияэре

В ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ
Заседание волостного управления 21.05.2019

Выданы следующие разрешения на строительство: для
модернизации церковной системы отопления на участке
по адресу ул. Кирику 7 в посёлке Казепяэ; для перестройки
частного дома и подсобного помещения на ул. Садама 12 в
посёлке Колкья с целью открытия гостиничного бизнеса;
для строительства котельной на участке Вахтра в деревне
Вара.
Выданы условия проектирования для составления проекта солнечной электростанции на участке Китсехерне в
деревне Наэлавере.
Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих
объектов: септика и дренажного поля на участке Пало в
деревне Аласоо, а также моста на запруде Кооза, расположенного на участке Пайсьярве в деревне Кооза.
Выдано согласие на разделение кадастровой единицы
Куренурме в деревне Кауда, определены адреса и целевое
назначение кадастровых единиц, образованных в результате разделения данной кадастровой единицы.
Выдано согласие на разделение кадастровой единицы
Лауда в деревне Пыдра, определены адреса и целевое назначение кадастровых единиц, образованных в результате
разделения данной кадастровой единицы.
Выдано согласие на разделение кадастровой единицы
Маэка в деревне Раатвере, определены адреса и целевое назначение кадастровых единиц, образованных в результате
разделения данной кадастровой единицы.
Не удовлетворено ходатайство о более редком графике
опорожнения контейнера для сбора отходов.
Согласовано одно ходатайство о более редком графике
опорожнения контейнера для сбора отходов.
Утверждено решение о признании трёх владельцев бытовых отходов в порядке исключения временно не присоединившимися к системе организованного вывоза отходов,
поскольку на земельном участке никто не проживает и
здание пустует.
Одобрены три отчёта о выполнении условий грантового
договора в рамках Программы редкого заселения.
Признаны успешными оференты, принявшие участие в
тендере на закупку услуг по скосу травы вдоль обочин дорог
общего пользования в волости Пейпсияэре.
Предложение от предприятия Kärgets OÜ было признано
успешным в рамках тендера на покупку услуг по установке
барьерного ограждения вдоль обочин улицы Выйду, являющейся улицей общего пользования.
Внесены изменения в структуру Колкьяского детского
сада — основной школы.

Заседание волостного управления 04.06.2019

Выданы следующие разрешения на строительство: для
сноса хлева на участке Кескмаа в деревне Хаапсипеа; для
строительства сауны-подвала на участке Ура в деревне Мустаметса; для строительства сушилки для дерева на участке
Вахтра в деревне Вара; для организации зоны отдыха на
участке Пухкеала в посёлке Колкья; для организации зоны
отдыха на участке Калласте-пухкеала в городе Калласте.
Выданы следующие условия проектирования: для
составления проекта гаража на участке Ынне в деревне
Аласоо; для составления проекта металлообрабатывающей мастерской на участке Тагомаа в деревне Пала; для
составления проекта конторского помещения на участке
Тагумаа-алаяам в деревне Тагумаа.
Согласовано установление личного права пользования
в пользу Elektrilevi OÜ ввиду строительства сети доступа
электронной пассивной связи в городе Калласте, волость
Пейпсияэре.
Согласовано установление личного права пользования
в пользу Elektrilevi OÜ ввиду строительства в общественных интересах сети доступа электронной пассивной связи
в посёлке Казепяэ на нереформированном земельном
участке между Чудским озером и кадастровым участком

58701:003:0008 по адресу ул. Пейпси 20, шоссе Колкья-теэ
№ 22244.
Согласовано установление личного права пользования в
пользу Elektrilevi OÜ ввиду строительства в общественных
интересах сети доступа электронной пассивной связи в
посёлке Колкья на нереформированном земельном участке
между участками ул. Ранна 42 и ул. Ранна 44.
Согласовано установление личного права пользования в
пользу Elektrilevi OÜ ввиду строительства в общественных
интересах сети доступа электронной пассивной связи на
улице Софии в посёлке Колкья, волость Пейпсияэре.
Согласовано установление личного права пользования в
пользу Elektrilevi OÜ ввиду строительства в общественных
интересах сети доступа электронной пассивной связи на
улице Китсас в посёлке Варнья, волость Пейпсияэре.
Утверждена детальная планировка участка по адресу
Пяйкси-теэ 2 с в посёлке Алатскиви и принято решение
об опубликовании детальной планировки для всеобщего
сведения.
С Центром наследия Кодавере заключён договор
бесплатного пользования бывшим зданием Палаской волостной управы по адресу Волостной дом, деревня Пала,
волость Пейпсияэре (за исключением помещения бывшего
отделения почтовой связи) и внутренним двором. Договор
заключён сроком на 10 (десять) лет.
Решено организовать государственную закупку «Покупка услуг отопления» в формате открытого тендера.
Продлён договор найма муниципального жилья.
Из резервного фонда волостного бюджета 2019 года
решено выделить пособие в размере 268 евро Центру наследия Кодавере для покрытия доли самофинансирования по
проекту «Столы и скамейки для внутреннего двора Центра
наследия Кодавере».
Принято решение о возвращении противоправно отчуждённой земли.
Определены адрес, целевое назначение и земля для
обслуживания земельного участка по адресу ул. Выйду 119
Калласте, относительно которого подано ходатайство о
передаче его в муниципальную собственность.
Определены адрес, целевое назначение и земля для обслуживания земельного участка Т1 на дороге Роотсикюла
— Сувила, относительно которого подано ходатайство о
передаче его в муниципальную собственность.
Определены адрес, целевое назначение и земля для обслуживания земельного участка Т1 на дороге Роотсикюла
— Ранна, относительно которого подано ходатайство о
передаче его в муниципальную собственность.
Решено, что для обслуживания находящегося в волостной собственности участка, расположенного на дороге
Нина — Ууснина, необходим земельный участок размером
0,13 га. Определён адрес данного участка: Нина-Ууснинатеэ
Т3, деревня Нина, волость Пейпсияэре.
По двум заявлениям назначено социальное пособие.
В двух случаях назначена услуга ухода и назначено
пособие для лица, осуществляющего уход.
Принято решение о прекращении оказания услуги по
уходу.
По двум заявлениям принято решение о покрытии части
оплаты за проживание в учреждении социальной опеки.
Принято решение о заключении договора найма социального жилого помещения.
Продлён договор оказания услуг на дому.
Удовлетворено заявление одного владельца бытовых
отходов о признании его в порядке исключения временно
не присоединившимися к системе организованного вывоза
отходов, поскольку на земельном участке никто не проживает и здание пустует.
Согласованы два ходатайства о более редком графике
опорожнения контейнера для сбора отходов.
ПЕЭТЕР КИУРУ

Заместитель старейшины волости Пейпсияэре

Колкьяская основная школа-детсад Видение настоящего и будущего
Наша школа находится
на берегу Чудского озера
в деревне Колкья. Школа
поддерживает культурные
традиции этого удивительного края. В обучении и
общественной жизни мы
даем возможность молодым понять свои ценности,
поддерживать и сохранять
их.
Целью деятельности
школы мы ставим поддержание своего родного русского языка, углублённое

изучение эстонского языка,
а также сохранение своего
культурного старообрядческого наследия.
Особенность нашей
школы состоит и в том, что
она является единственной школой в Эстонии,
где проводятся уроки духовного развития, с целью
изучения и сохранения
традиций, обычаев старообрядцев. Также в школе
работает старообрядческий хор «Русалия» - тоже
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единственный детский хор
в Эстонии, исполняющий
старообрядческие древлеправославные духовные
песнопения. Хор успешно
выступает как в Эстонии,
так и в других странах. Ученики нашей школы посещают спортивную секцию
греко-римской борьбы,
принимают участие в различных международных
соревнованиях, завоёвывая
призовые места.

При организации учебного процесса школа использует современные
методики и средства обучения. В новом учебном
году школа вводит элементы робототехники, которые позволят взглянуть
на школьные предметы
по-новому. В школе проводится совместная работа и
с другими культурными организациями, которая даёт
каждому ученику возможность найти свои сильные

стороны и интересы через
языковые обучения, технологии, музыку и ручную
работу. И, что немаловажно, в школе царит атмосфера взаимной симпатии,
а потому нет конфликтов
между детьми, из года в
год коллектив остаётся
сплоченным и дружным.
Мы очень рады, что можем
дать возможность ученикам учиться, а учителям
преподавать в дружелюбной атмосфере.

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

Ждём в нашу дружную
семью детей в детский сад
в возрасте от 1,5 года, будущих первоклассников, а
также учеников, желающих
учиться в других классах
нашей школы. Вместе сможем сделать школьное обучение более интересным и
захватывающим.
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Kiituskiri üleriigilisel tasemel noorte ettevõtluskonkursil
märkimisväärse tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal: Henri
Põld, Urmet Kaur

VARA KOOL

Peipsiääre valla tublimate noorte tunnustamine 18. juunil 2019 vallavanema vastuvõtul Alatskivi lossis.

ALATSKIVI KOOL

Kiituskiri väga hea õppeedukuse eest 2018/2019. õppeaastal:
Anni Laumets, Kaari Kruusaauk, Kaisa Kiuru, Kerli-Ksenja Gužova,
Kevin Opikov, Kristelle Vulf, Lauri Tollimägi, Marten Tens, Mattias
Zirk, Nele Babenko, Renet Raja, Adelija Nikandrova, Ekke Vares,
Laur Babenko, Mia Charlot Peedo, Nevil Laumets, Anna Pašenkova,
Daisi Noormägi, Germo Rebane, Kaira Kruusaauk, Karolin Vagula,
Victoria Lutšezarnõi, Kätriin Niinemägi, Kristin Vagula, Ida Vares
Kiituskiri väga hea õppeedukuse ja maakondlikul luulekonkursil märkimisväärse tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal:
Romet Elken
Kiituskiri maakondlikul tasandil laulukonkursil märkimisväärse tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal: Kristel Haldja
Tross
Kiituskiri üleriigilisel tasemel spordis märkimisväärse tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal: Ruudi Suursild, Kaur Kruusaauk, Mathias Alois Katsan, Ranel Pärn, Teele Pärn, Venriko Vulf
Kiituskiri väga hea õppeedukuse ja maakondlikul ning üleriigilisel
tasemel spordis märkimisväärsete tulemuste eest 2018/2019.
õppeaastal: Alvar Must, Mairold Nikitkin, Martin Nikitkin
Kiituskiri väga hea õppeedukuse ja maakondlikul tasemel
spordis märkimisväärsete tulemuste eest 2018/2019. õppeaastal: Liisa Tollimägi, Kevin Soieva
Kiituskiri üleriigilisel tasemel muusikas märkimisväärse
tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal: Miia Marii Kiisel
Kiituskiri maakondlikul ja üleriigilisel tasemel spordis märkimisväärsete tulemuste eest 2018/2019. õppeaastal: Kristjan
Punder, Uku Suursild
Kiituskiri maakondlikul tasemel spordis märkimisväärse
tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal: Ivan Artamonov
Kiituskiri üleriigilisel tasemel võistulugemises märkimisväärse tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal: Kertu Leben
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Kiituskiri maakondlikul tasemel matemaatikavõistlusel
märkimisväärse tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal: Albert
Laasmaa, Aleksei Zajats, Eneli Semilarski
Kiituskiri maakondlikul tasemel õigekirja olümpiaadil märkimisväärse tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal: Hella
Hildegard Niitra

KALLASTE KOOL

Kiituskiri väga hea õppeedukuse eest 2018/2019. õppeaastal:
Daniil Kuznetsov, Ksenija Bõstrova, Kristina Koromnova, Sergei
Poljakov, Aleksei Paramonov

KOLKJA KOOL

Kiituskiri väga hea õppeedukuse eest 2018/2019. õppeaastal:
Maik Pertsev, Ilja Sobolev, Kirill Smuglin
Kiituskiri maakondlikul ja üleriigilisel tasemel spordis
märkimisväärsete tulemuste eest 2018/2019. õppeaastal:
Melania Filippova
Kiituskiri üleriigilisel tasemel spordis märkimisväärsete
tulemuste eest 2018/2019. õppeaastal: Valeria Rästas, Alina
Aksjonova, Vjatšeslav Artašov, Sofja Kruglova, Maria Kozlova

PALA KOOL

Kiituskiri väga hea õppeedukuse eest 2018/2019. õppeaastal:
Sebastian Argel, Hanna Kendra Kaasik, Peep Mathias Päll, LennaRiin Oras, Karmen Kivistik, Oskar Raudmäe, Eha Merin Nõmm,
Anna-Liisa Oras, Emma-Lotta Oras, Berit Norring, Meribel Tarto,
Rasmus Lille, Imre Nõmm, Lauren Lea
Kiituskiri hea õppeedukuse eest 2018/2019. õppeaastal:
Randel Kivirand
Kiituskiri maakondlikul tasemel spordis märkimisväärse
tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal: Britten Berg, Sebastian
Sildver, Mai-Liis Aasa

Kiituskiri väga hea õppeedukuse eest 2018/2019. õppeaastal:
Ringo Figol, Laura Klemmer, Irene Lillemäe, Reimo Vooljärv, Laura
Laanesaar, Kevin Kalvik
Kiituskiri väga hea õppeedukuse ja maakondlikul ning üleriigilisel tasemel muusikas märkimisväärsete tulemuste eest
2018/2019. õppeaastal: Markus Kadaste
Kiituskiri väga hea õppeedukuse ja üleriigilisel tasemel
võistlustantsus märkimisväärse tulemuse eest 2018/2019.
õppeaastal: Johannes Petmanson
Kiituskiri üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasemel spordis
märkimisväärse tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal:
Kaspar Arold

MUSTVEE KOOL

Kiituskiri maakondlikul tasandil füüsikaolümpiaadil märkimisväärse tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal: Tarmo Treial

IISAKU GÜMNAASIUM

Kiituskiri maakondlikul tasemel spordis märkimisväärsete
tulemuste eest 2018/2019. õppeaastal: Henry Knude

NÕO REAALGÜMNAASIUM

Kiituskiri maakondlikul, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasemel loodus- ja täppisteaduste ning keeleteaduse olümpiaadidel märkimisväärsete tulemuste eest 2018/2019. õppeaastal:
Ove Üllar Viesemann

PEIPSI GÜMNAASIUM

Kiituskiri maakondlikul tasemel matemaatika olümpiaadil
märkimisväärse tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal: Alisa
Bolotnikova
Kiituskiri suurepärase õppeedukuse eest Peipsi
Gümnaasiumis 2016-2019 (kuldmedalist): Alina Vilde

VÕNNU KESKKOOL

Kiituskiri maakondlikul ja üleriigilisel tasemel ühiskondliku
tegevuse eestvedamise eest 2018/2019. õppeaastal: Kaspari
Belisaar

TARTU KUTSEHARIDUSKESKUS

Kiituskiri üleriigilisel tasemel spordis märkimisväärse
tulemuse eest 2018/2019. õppeaastal: Rihard Lille

LÄHTE ÜHISGÜMNAASIUM

Kiituskiri maakondlikul ja üleriigilisel tasemel spordimälumängus ja etluskonkursil märkimisväärsete tulemuste eest
2018/2019. õppeaastal: Joosep Lamp
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ALEN VEZIKO VASKNARVA
SVJATA VATRA

8.-14. JUULI 2019

10.07
MUSTVEE

MARKO MATVERE
JA PEEP RAUN
11.07
VARNJA

PROGRAMM
Iga päev kell 17-22

PARVEPOISID

Tasuta

ÕPITOAD ja
õhtune KONTSERT

12.07
EMAJÕE-SUURSOO

ANTSUD

Kohaliku toidu,
toodete ja käsitöö LAAT

13.07
MEHIKOORMA

ÕPITOAD:

ne
• Kalatoitude tegemi
istamine
• Lodjamudelite valm
e
eõp
• Õng
• “KALAELU”
Laeva- ja
• Veeohutus
lõbusõidud järve
• Esmaabi

l

LIITU FESTIVALIGA
Registreeru
saatelaevastikku

Uuri
lähemalt

LÕÕTSAVÄGILASED

14.07
RÄPINA

KAUNIMATE
AASTATE
VENNASKOND

www.peipsifestival.ee
Đ Peipsi järvefestival 2019

Metsa Tohter OÜ pakub järgmisi teenuseid:
₪ Ohtlike puude langetamine
Metsa Tohter omab laialdasi kogemusi
₪ Võra hooldus
metsa hoolduse vallas. Kogemusi on
korjunud Rootsist, Soomest, Kanadast,
₪ Võsa lõikus
Prantsusmaalt, Austraaliast ja muidugi
koduses Eestis.
₪ Viljapuude lõikus
Mikk Veerpalu Mob: +372 5560 1059
₪ Vihmaveerennide puhastamine
E-mail: mikk.veerpalu@gmail.com

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185
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UUED VALLAKODANIKUD

PalJU ÕNNE!

MATTIAS KOLL
19.05.2019 Koosa piirkond
GERTRUD LELLEP
28.05.2019 Alatskivi piirkond
Kaeve- ja planeerimistööd
Septikute ja imbväljakute paigaldus
Puistematerjalide vedu
Sissesõiduteed
Kändude juurimine jne

MATI.PADAR@GMAIL.COM
+372 58041985
WWW.DEMOONA.EE

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

Morte Matuseteenused

Kompaktlaaduri Avant 420
rent. Kühvel, kopp, frees.
Transpordi võimalus.
Tel (+372) 554 0573

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,

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

kirstud alates 95 eurost.

Surnu korrastus

matusebüroos või ka näiteks soovi
korral kohalikus surnuaia kabelis.

Müüa soodsalt 10 l boiler ja
suur 80 l boiler.
Info tel (+372) 553 5855

Morte Matuseteenused
FIE Arne Zekker
Vitamiini 7,Tartu

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

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

Teen transporditeenust kallurpoolhaagisega (kild, kruus, liiv,
vili, saematerjal). Kontakt Riivo
Tel 505 1286

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

Ootame pakkumisi
telefonil 528 8784
või e-post:

Kutsetunnistusega
korstnapühkija
Margus Nikitkin
Tel. (+372) 505 0040
E-post: korstmar@gmail.com

info@metsavara.ee

www.korstmar.ee

EELK Kodavere Mihkli kogudus
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.

29. juunil 19 VI Peipsimaa orelifestivali kontsert-teenistus
Kodavere kirikus, orelil Elke Unt.

Ära anda kasvuhoone klaasid ja
vanad aknad.
Kontakt 5358 5737

3. augustil 18 kontserdisarja „Mu süda, ärka üles“ kontsertteenistus Kodavere kirikus, duett „Klassika“: Tatjana Drobõševa
– sopran, Izida Galimova – mezzosopran, Tuuliki Jürjo – orelil  

Müüa lilletaimed
peenrale ja amplitesse,
begooniad kalmistule,
paprika ja tšilli.
Asukoht Pala, Madise talu.
Tiia Mõisa, tel 5854 0244

Annetusi ja kõikidel Kodavere koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja ka
EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB
HELJU HALLIK

ARVI VÕIME

01.01.1926 – 15.05.2019

06.07.1978 – 21.05.2019

HELJU VOITES

HELJU SANGLA

29.01.1933 – 18.05.2019
EVALD POOLAKESE

31.08.1925 – 18.05.2019
VAMBOLA MATS

24.05.1937 – 20.05.2019

20.01.1929 – 24.05.2019
AKSENJA KIVASTIK

27.01.1930 – 02.06.2019

Soovin üürida võimalikult
kiiresti 1–2-toalist korterit
Palal. Soovitavalt möbleeritult.
Arle Pärn,
Tel (+372) 5670 3834
Otsin suveks remondi ajaks
ajutist üüripinda Varale või
sinna lähedale.
Kontakt tel 5620 5361

Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus koos
armulauaga.

MAI/JUUNI 2019

Rohumaade hekseldamise
teenus. Tel (+372) 514 4583

Mis tulema peab - see
tuleb. Kellel otsa saab
aeg - see läheb.
Minnes võtab ta
lambist tule ja süütab
taevasse tähe.

MARKO LIND
23.07.1971 – 05.06.2019

Mälestame klassivenda
ja avaldame kaastunnet
meie armsale õpetaja
Leilile perega.

Klassikaaslased
Pala põhikoolist

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514
5215, e-post: info@est-land.ee
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

96 GLIKERIA VAVILOVA
92 EHA KOBIN
90 BERTA VARIKO
89 ANTONINA KAJALINA
88 HELJU VASSILA
87 VAHUR KÄRNER
87 JAAN-KALEV ANSIP
86 EVA SAREP
86 ELMAR RÄTSEPP
86 FLORELLI KÕIV
86 EVALDLAUMETS
85 SELMA-VALENTINE
MARGUSSON
84 AITA LUISK
84 MIIA MARAN
84 AASA KUUSIK
84 ANTONINA GOIDINA
84 ELLE-MAI KANA
83 KALJU VILDE
83 JUTA KALMUS
82 ANTS LÕHMUS
82 JELIKONIDA PEDOVA
82 SILVI-OLGA POOLAKESE
82 JEVGENIA SILD
82 ANTS ANNAMA
82 ANTONINA LAGUNOVA
81 JAAN ROPS
81 TAIVO KOOK
81 MARE-KOIDULA KRUUS
81 MAIE RAUDVERE
81 ENDA TIMAŠOVA
81 LEONTI RASTŠOTNOV
80 PAVLA TILGA
80 LIIVI MÄGI
80 HELGI SAAR
75 ALGI LIIVA
75 MARIA VILJAKAINEN
75 AITA OPIKOV
70 FIROPENT SOLOVJOV
70 AARI PUUSEPP
70 JELENA LEONOVA
70 ENE KUKK
70 VLADIMIR DANCHUK
70 VJATŠESLAV PODOZJOROV
70 ANTONINA GORJUNOVA
70 JAAN KOORT
70 ERIK LEVITSKI
Juuli- ja augustikuu
sünnipäevalastel, kes ei soovi
äramärkimist valla lehes, palume
sellest teada anda 16. augustiks
e-posti aadressile:
viktoria.arro@peipsivald.ee või
telefoni teel 523 8740

Предлагаю услуги
2D, 3D обработки
древесины. Гравировки
цветных металлов
фрезерным станком
СNC. Имею более
1000 моделей. Есть
возможность обработки
по вашим рисункам.
Тел 523 3612

