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Peipsiääre vald tunnustas
silmapaistvaid vallakodanikke
22. veebruaril 2019 tunnustati Alatskivi lossis Peipsiääre vallavolikogu esimehe ja vallavanema pidulikul
vastuvõtul hariduse-, kultuuri-, noorsootöö- ja spordivaldkonna inimesi, rahvatervisesse ja turvalisusesse
panustajaid, ettevõtjaid, aktiivseid mittetulundusühinguid, vabatahtlikke ning tublisid töötajaid.
Sellel aastal andis Peipsiääre Vallavalitsus esimest korda välja valla esimesed vapitaldrikud meie piirkonna
suurimatele tööandjatele, arendajatele ja koostööpartneritele ning kuulutas välja Peipsiääre valla esimesed
aukodanikud, kellele anti üle valla kõrgeim tunnustus - teenetemärk.

TEENETEMÄRGID

Urmas Pirk – hindamatu panuse eest Peipsi piirkonna ettevõtluse
arendamisel ning turundamisel
Vahur Afanasjev – Peipsiääre piirkonna esiletoomise eest Eesti
kirjanduses

VAPITALDRIKUD

Kadi Ploom – aktiivse ja asjaliku tegutsemise eest Peipsi piirkonna
arendamisel
Tiit Nilson – Peipsiääre valla suurimale tööandjale ja heale koostööpartnerile
Feodosia Filippova – hea kootöö eest Peipsiääre vallaga

TÄNUKIRJAD 2019

HARIDUSVALDKOND
Liina Ainsalu – professionaalse ja pühendunud pedagoogilise töö
ning mälumängu edendamise eest Pala koolis
Helen Paju – meeliülendava loometöö eest erinevates projektides
nii Alatskivil kui ka Euroopas kahel kümnendil
Krista Tõnnov – pikaaajalise ja mitmekülgse panuse eest Vara
hariduselu edendamisel
Galina Persidskaja – pikaajalise südamega tehtud töö eest Alatskivi lasteaias
Ulvi Moora – eesti keele au sees hoidmise ja iga-aastase luulekonkursi korraldamise eest
Tiina Karu – pühendunud, kohusetundliku ning usina loomingulise
töö eest Pala lasteaias
Mari Soome – pikaajalise südamega tehtud töö eest õpetaja abina
Vara lasteaias
Kaja Sangernebo – innovatiivsete meetodite rakendamise eest
laste tervisekäitumise edendamisel Koosa lasteaias
Ljudmila Remets – pikaajalise tegevuse ja väärtusliku panuse eest
Kolkja lasteaed-põhikooli haridusellu

Irina Orlova – pikaajalise tegevuse ja väärtusliku panuse eest
Kolkja lasteaed-põhikooli haridusellu
Liivia Pantelejeva – pikaajalise ja vastutustundliku töö eest Kolkja
lasteaed-põhikoolis

KULTUURIVALDKOND
Ülle Meos – näitemängutraditsiooni hoidmise ja Assikvere külateatri pühendunud juhendamise eest
Enely Kasemägi – pikaajalise ja tubli töö eest Pala kultuurimajas

NOORSOOTÖÖVALDKOND
Aili Saul – KTG Peipsi Lääneranniku 1 koostöögrupi noorteprojekti
eestvedamise ja Peipsiääre vallas noorsootöötajate seas koostöösoovi innustamise eest

SPORDIVALDKOND
Olev Taaramäe – pikaajaline kabemängu traditsioonide hoidja
ja võistluste korraldaja Vara kandis ning omavalitsuse esindaja
võistlustel
Roman Buk – noorte ja laste jalgpalli edendamise eest
Peipsiääre vallas
Vladimir Feltin – noorte ja laste jalgpalli edendamise eest Peipsiääre vallas
Perekond Kook - mitmekülgne ja tulemuslik valla esindamine
erinevatel omavalitsustevahelistel spordivõistlustel
RAHVATERVIS JA TURVALISUS
Ants Siirand – turvalisuse tagamise eest Peipsiääre vallas
Pjotr Kohtov – pühendunud töö eest päästealases tegevuses
Peipsiääre vallas
Ivan Tsurkan – pikaajalise aktiivse töö ja oskusliku kiirabi-brigaadi
juhtimise eest Peipsiääre vallas
Elle Metsa – kohusetundliku ja hooliva töö eest SA Peipsiveere
Hooldusravikeskus

Elle Potšernjajeva – kohusetundliku ja hooliva töö eest SAs Peipsiveere Hooldusravikeskus
ETTEVÕTLUS
Liia Vassila – ettevõtluse edendamise eest Peipsiääre vallas
Jelena Ainsoo – ettevõtluse edendamise eest Peipsiääre vallas

MITTETULUNDUSÜHINGUD
Ene Kukk – seltsi esinaine 1998–2009. a,juhatuse liige, seltsi
kohusetundlik raamatupidaja ja rahaliste vahendite korrashoidja
Monika Zirkel – aktiivse töö eest Vara Maanaiste Seltsi ürituste
korraldamisel ja läbiviimisel ning südamega tehtud töö eest
Vara Savikoja perenaise, keraamikaringide juhendaja ja näituste
korraldajana
Peeter Vagula – Alatskivi korteriühistute pikaajalise arendamise ja
aktiivse panuse eest aleviku mänguväljaku rajamisel

VABATAHTLIKUD
Irina Volossova – pikaajalise ning vabatahtliku tegevuse eest
abivajavate loomade heaks

TUBLID TÖÖTAJAD
Katrin Must – pikaajalise südamega tehtud töö eest
vallavalitsuses
Olga Solovjova – kohusetundliku ja hooliva töö eest Peipsiääre
vallas
Tõnu Ilves – kohusetundliku ja südamega tehtud töö eest vallas
Mihkel Suits – kohusetundliku ja hooliva töö eest
Viive Võmre – kohusetundliku ja hooliva töö eest
Ülo Mahla – pikaajalise töö eest Koosa kandis
Ljubov Sitnik – kohusetundliku ja hooliva töö eest
Alevtina Kaptejeva – kohusetundliku ja hooliva töö eest
Ljudmila Kereketkina – kohusetundliku ja hooliva töö eest
Aleksander Belov – kohusetundliku ja hooliva töö eest

2

peipsiääre teataja•nr 3• Märts 2019

VALLAVOLIKOGUS

VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse istung 12.02.2019
• Vaadati läbi Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve
eelnõule laekunud ettepanekud.
• Määrati audiitor 2018. aasta auditeerimiseks.
• Kinnitati riigihanke „Alatskivi Põhikooli ehitustööd“ ja lihthanke „Alatskivi Põhikooli ehitustööde
omanikujärelvalve“ tulemused.
• Väljastati kasutusluba Koosa külas Õuetaguse
kinnistul kuivatikompleksi kasutusele võtmiseks.
• Võeti arvele 5 peremehetut ehitist ja tunnistati
peremehetuks 1 ehitis.
• Nõustuti kahe maaüksuse riigi omandisse jätmisega
ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramisega.
• Määrati kümnele munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele teenindusmaa, koha-aadress ja
sihtotstarve.
• Määrati katastriüksuse jagamisel tekkivatele
katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
• Otsustati õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine õigustatud subjektile.
• Otsustati kahel korral sotsiaalhoolekandeasutuse
kohamaksumusest puudujääva osa rahastamine.
• Tunnistati kehtetuks Pala Vallavalitsuse 16.11.2016
määrus nr 1 „Anna Haava nimelise Pala Kooli põhimäärus“.
• Otsustati anda Kadi Ploomile, Tiit Nilsonile ja
Feodosia Filippovale vapitaldrik.

Vallavalitsuse istung 26.02.2019

• Väljastati järgmised ehitusload: Alatskivi alevikus
Jäätmejaama kinnistul jäätmejaama laiendamiseks,
Varnja alevikus Kesk tn 1 kinnistul puurkaevu ümberehitamiseks.
• Väljastati kasutusluba Vara külas Kaarli keskuse
kinnistul teraviljakuivati kasutusele võtmiseks.
• Võeti arvele kaks peremehetut ehitist ja rajatist.
• Väljastati projekteerimistingimused Varnja ja
Kasepää alevikes optilise kaabli võrgu projekti koostamiseks, Tähemaa külas Jaanimäe kinnistule elamu
projekti koostamiseks.
• Määrati katastriüksuse jagamisel tekkivatele
katastriüksustele koha-aadress ja sihtotstarve.
• Nõustuti kahe maaüksuse riigi omandisse jätmisega
ning koha-aadressi ja sihtotstarbe määramisega.
• Määrati Nurgapealse katastriüksuse maa maksustamishind.
• Määrati munitsipaalomandisse taotletavale maaüksusele teenindusmaa.
• Muudeti osaliselt Vara Vallavalitsuse 21. juuni 2016
korraldust nr 116.
• Otsustati õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine.
• Otsustati kahel korral rahuldamata jätta sotsiaaltoetuse taotlus.
• Määrati koduteenused.
• Keelduti sotsiaaleluruumi eraldamisest.
• Otsustati eestkoste korraldamine.
• Kolmel korral võimaldati jäätmekonteineri harvem
tühjendussagedus.
• Rahuldati 4 isiku taotlused korraldatud jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks lugemise kohta, sest
jäätmevaldaja viibib oma kinnistul vaid suveperioodil.
• Kuus olmejäätmete valdajat loeti erandkorras jäätmeveoga tähtajaliselt mitteliitunuks, sest kinnistul ei
elata.
• Kinnitati enampakkumiste tulemused.
• Otsustati rendilepingu sõlmimine EELK Alatskivi
Kogudusega.
• Anti kaks luba avalike ürituste korraldamiseks.
• Kehtestati hinnakiri busside kasutusse andmisel.
• Vaadati läbi osaühingu Rolevar taotlus.
• Lõpetati hankemenetlus lihtmenetlusega riigihankes „Sibulatee turismipiirkonna projekteerimistööd“
ja otsustati uue hankemenetluse korraldamine.
Peeter Kiuru

Peipsiääre abivallavanem

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 APRILLIS 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.

Peipsiääre vallavolikogu 17. istung toimus 27. veebruaril
Alatskivil. Päevakorras oli 20 päevakorrapunkti.
Volikogu kinnitas Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve
mahus 7 829 315 eurot. Eelarve
sisaldab valla eelarvest palka
saavate teenistujate palgatõusu ca 5%. Volikogu otsusega
tõsteti ka vallavanema ning abivallavanemate töötasu suurust.
Volikogu otsusega kinnitati
rahvakohtunikukandidaatideks
Vaike Torokvei, Ülle Laursoo,
Alo Vadi ja Ülle Veider.

Volikogu kuulas ära ja kinnitas kõikide komisjonide 2019.
aasta tööplaanid. Majanduskomisjoni esimees Küllike Kuusiku ettepanekul kinnitati valla
hankekord, millega sätestatakse vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatava asutuse riigihangete korraldamise reeglid.

Volikogu kinnitas abivallavanem Väino Kivirüüdi
ettekande järel Peipsiääre Valla
Keskraamatukogu põhimääruse. Põhimäärus sätestab Peipsiääre Valla Keskraamatukogu
eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused

ja kohustused, struktuuri, vara
valdamise ja käsutamise korra,
finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise, ümberkujundamise
ja tegevuse lõpetamise korra.

Volikogu kuulas abivallavanem Peeter Kiuru ettekandeid ning kinnitas volikogule
esitatud Peipsiääre valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga
liitumise eeskirja, Peipsiääre
valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja
ning määras alates 01.04.2019
kuni 31.03.2031 Peipsiääre
valla haldusterritooriumil
AS-ile Emajõe Veevärk kuuluvatel varadel vee-ettevõtjaks AS-i
Emajõe Veevärk.
Sotsiaalkomisjoni esimehe ettepanekul, arvestades
Eha Saare avaldust, vabastati
komisjoni liikme kohustustest
komisjoni liige Eha Saar.
Majanduskomisjoni esimehe ettepanekul kinnitati
komisjoni liikmeks Margus
Kustala, spordi- ja kultuuriko-

aMetlikuD teateD

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS
võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:
teehöövli DZ 99 registreerimismärgiga 8580ET.

Alghind 3000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre
Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB
Pangas enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele
30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise otsuse jõustumist. Lepingu sõlmimise kulud tasub ostja.
Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre Vallavalitsuse
vallakantselei sekretärile aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga “Liikurmasin DZ 99”.
Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 26. aprill 2019 kell 12.00.
Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 13.00. Ümbrik peab
sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti osalustasu
ja tagatisraha tasumise kohta, sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja
Info telefonil 516 3387 ning e-posti aadressil
meeme.soieva@peipsivald.ee

misjoni esimehe ettepanekul
kinnitati vastava komisjoni
liikmeks Jekaterina Tõlnikova,
hariduskomisjoni esimehe
ettepanekul vabastati komisjoni liikme kohustustest Julia
Lillak ning kinnitati uueks liikmeks Diana Villemson.

Volikogu otsustas otsustuskorras võõrandada Pala külas
korteriomandi ning avalikul
kirjalikul enampakkumisel võõrandada järgmised kinnistud:
1) Punikvere külas Rähni kinnistu alghinnaga 3000
eurot;
2) Särgla külas Jõenurga
kinnistu alghinnaga 30 000
eurot.

Hariduskomisjoni esimehe
ettepanekul kinnitati Vara Põhikooli arengukava ja Alatskivi
Kunstide Kooli põhimääruse
muudatused.
2018. majandusaasta raamatupidamise aruande audiitoriks määrati Audiitorbüroo
Fides OÜ.
Väga pikk ja põhjalik arutelu toimus Peipsiääre valla
koolivõrgu korrastamise teemadel, mis puudutab Kallaste

lasteaed-põhikooli ja Kolkja lasteaed-põhikooli edasist saatust.
Vajaduse venekeelse õppetöö
ümberkorraldamiseks on tinginud õpilaste arvu drastiline
vähenemine viimastel aastatel
(õpilasi on alles Kallastel 50
ja Kolkjas 35), õppekvaliteedi langus, eesti keele kui riigi keele väga nõrk õppetase,
õppekeskkondade mahajäämus jne. Variante ümberkorraldusteks on mitmeid: õppetöö koondada Kolkjasse;
õppetöö koondada Kallastele;
peale Alatskivi kooli renoveerimist koondada 4.–9. klasside
õpe Alatskivile integreerides
koduse vene õppekeelega lapsed läbi keelekümblusprojektide eestikeelsesse kooli.
Hariduskomisjon sai ülesandeks koos vallavalitsusega
ning kuulates ära koolide õpilasesinduste ja hoolekogude
seisukohad välja töötada
variant volikogule esitamiseks.
Lahendusvariant peaks olema
mitte ajutine, vaid edasisi arenguid, suundumusi ja kaugemat
eesmärki silmas pidav ning
lõplik.
Jaako Lindmäe

Peipsiääre vallavolikogu

Peremehetute ehitiste arvelevõtmine
Peipsiääre Vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse
08.08.1996 määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra
kinnitamine” punkti 9 alusel.
Peipsiääre Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetute
ehitistena abihoone Kallaste linnas lähiaadressiga Võidu 5a (Võidu
tn 5 kinnistu 27901:002:0173 kõrval), salvkaev Nina külas (Sibula
kinnistu 12601:006:0186 kõrval), elamu ja abihooned Vanaussaia
külas lähiaadressiga Oti.
Teadaoleva viimase omaniku kohta andmed puuduvad.
Vanaussaia külas Oti maaüksuse endine teadaolev omanik oli Jelena
Liivat.
Vastuväiteid ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse
poolt hõivamise kohta palume esitada kahe kuu jooksul käesoleva
teate avaldamisest Peipsiääre Vallavalitsusele, aadressil Peipsiääre
Vallavalitsus, Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond, vald@
peipsivald.ee, tel 7302370.

Tere tulemast Juhan Liivi nim Alatskivi
Kooli töökasse perre!
Pakume alates 2019/2020. õa-st tööd täiskohaga
• matemaatikaõpetajale
Töö 5.–9. klassis, 25 ainetundi nädalas,
palk alates 1500 eurot kuus.
• eripedagoogile (logopeedile)
Õpiabi- ja individuaaltunnid tõhustatud ja eritoe
õpilastele, HEVKO töö, palk alates 1400 eurot
kuus.
Nõutav erialane haridus või selle omandamine.
Võta julgelt ühendust kooli direktoriga ja küsi lisa tel
+372 5566 2246
või e-mail direktor@alatskivi.edu.ee.
Ootame sooviavaldust, CV-d ja ID-kaardi koopiat
hiljemalt 6. juuniks 2019. a.
Direktor Erki Larm

Algas talgukevad
"Teeme ära!" talgupäeva meeskond kuulutas 13. märtsil
alanuks tänavuse talgukevade, mis kulmineerub maikuu
esimesel laupäeval, 4. mail peetava üle-eestilise "Teeme
ära!" talgupäevaga. Koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo
sihtasutusega on sel kevadel üks üleskutse korrastada
oma kodukandis laulu- ja tantsupeo tuleteekonnale jäävaid
kultuuriväärtuslikke paiku. Töid ja tegemisi mahub aga
talgupäeva taas väga erinevaid. Muuhulgas kutsutakse
eestimaalasi kaasa lööma õueraamatukogude meisterdamise algatuses ning osalema nurmenukutalgutel, mille
eesmärgiks on aidata Tartu ülikooli teadlastel hinnata meie
looduse liigirikkust ja seisukorda.
Kõiki talguid saab nüüdsest juba kirja panna talguveebis
www.teemeara.ee.
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Peipsiääre valla 2019. aasta eelarve lühiülevaade
Septembris 2018 võeti vastu Peipsiääre valla arengukava
aastani 2030 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019–2022,
mis oli 2019. aasta eelarve
koostamise aluseks. Eelarve
võeti vastu Peipsiääre vallavolikogu 27.02.2019 määrusega
nr 5.

Edasisteks eesmärkideks
on panustada:
• haridusse (sh jätkub huvitegevuse ja –hariduse kättesaadavuse tagamine). Suurim
investeering haridusasutustesse on SA Innove kaasabil;
• elukeskkonda (teede ja
tänavate korrashoid, maaalade
korrastamine, keskkonnakaitse ja avalike alade puhastuse
kvaliteedi parandamine). Koos
vee-ettevõtjaga on teostamisel
nii Palal kui ka Kallastel vee- ja
kanalisatsiooni ümberkorraldamine ja kaasajastamine;
• sotsiaalsesse turvalisusesse (sotsiaalabiteenuste
arendamine), ;
• kultuuri ja spordi väärtustamisse (raamatukogud ja
kultuurimajad, noortekeskuste tegevused, sporditegevus
jm rahvakultuur) ja omapära
väärtustamine.

2019. aasta eelarve
põhitegevuse tulude ja -kulude
kogumaht on 7 829 315 eurot,
mis on 147 467 eurot väiksem
kui 2018. aasta lõplik eelarve
(7 976 782 eurot). 2019. a
eelarves vähenevad mitmed
vallale eraldatavad toetused
(ühinemistoetus, sotsiaalteenuste arendaminse toetus jm).
Tulubaasist 66,8% moodustavad põhitegevuse tulud,
7,7% finantseerimistegevuse
tulud ja 25,5% tulud investeerimistegevusest. Likviidseid
varasid võetakse kasutusele
462 894 eurot (2018. aastast
ületulevad jäägid). Nõuete ja
kohustuste muutus mõjutab
eelarvet 89 598 euroga.
Eelarve kulude mahust
65,4% on kavandatud põhitegevuseks, 34,6% investeeringuteks.
Kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seadus sätestab, et omavalitsusüksuse eelarve põhitegevuse
tulemi lubatav väärtus oleks
aruandeaasta lõpu seisuga
null või positiivne. 2019. aasta
kinnitatud eelarve kohaselt
põhitegevuse tulemiks 0 eurot.

2019. aastal on planeeritud
võtta laenu 900 000 eurot, mis
kulub olemasolevate investeeringute rahastamiseks.
Võlakohustuste tagasimakseteks on kavandatud 303
250 eurot. Valla laenu- ja kapitalirendi kohustused moodustavad 2018. aasta lõpuks
2 025 932 eurot.

TULUD
Valla 2019. aasta põhitegevuse tulude üldmahuks kavandatakse 7 829 315 (2018. a
7 862 859) eurot, mis on 2018.
aasta eelarvega võrreldes
vähenenud tulude vähenemise
võrra.
Põhitegevuse tuludest moodustavad maksutulud 48,6%.
Valla peamised maksutulud
on füüsilise isiku tulumaks
3 510 000 eurot, maamaks
297 700 eurot. Tulumaksu
kasvuks võrreldes 2018. aasta
eelarvega on kavandatud ~9 %.
Tulumaksu põhiliseks kasvuteguriteks järgmisel aastal on nii
töötasude suurenemine kui ka
riigi poolt KOVidele eraldatava
tulumaksu osa suurendamine
0,03 protsendipunkti (2019.
a 11,90-lt 11,93-le). Maamaksu laekumine on eelmise
eelarveaastaga samal tasemel. Volikogu on kehtestanud
maamaksu määraks 2,5% maa
maksustamishinnast aastas ja
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava
maa ja loodusliku rohumaa
maamaksumääraks 2,0% maa
maksustamishinnast aastas.
Kaupade ja teenuste müügist saadav tulu 520 294 eurot
ning muud toetused tegevuskuludeks on 268 720 eurot.
Riigieelarvest toetuste
summa on 3 156 101 eurot,
mis moodustab 40,3% põhitegevuse tuludest. Võrreldes
2018. aastaga suureneb riigilt
saadav toetus 18 590 eurot.
Muude tulude (loodusressursside kasutamine jm) laekumist valla eelarvesse planeeritakse 76 000 eurot.
KULUD
Põhitegevuse kuludeks on
planeeritud 7 829 315 eurot.
Põhitegevuse kulud jaotuvad
üheksa erineva valdkonna
vahel, mis omakorda jagunevad
majanduskuludeks ja personalikuludeks. Majanduskulude
koosseisus on ka antavad toetused ja muud tegevuskulud.

Kulud on 0,2% suuremad
2018. aasta eelarve põhitegevuse kuludest, sh majanduskulud vähenevad ja personalikulud suurenevad. Kulud kasvavad seoses personalikulude
sh pedagoogide ning lasteaia
õpetajate palgatõusuga ~6%.
Peipsiääre vald on täitnud riigi
tingimuse, et lasteaiaõpetajate
palk peab olema vähemalt 90
% pedagoogide palgast.
Põhitegevuse kulude osatähtsus on 65,4% kogu eelarvest.
55,1% põhitegevuse kuludest moodustavad hariduse valdkonna kulud. Vallas
tegutseb kaks põhikooli ja
kolm lasteaed-põhikooli, kolm
lasteaeda.
Üldvalitsemise kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 9,2%. Eelarve suurus on
721 377 eurot, sh reservfond
52 000 eurot. Võrreldes 2018.
a eelarvega vähenemine 18,6%
Vaba aeg, kultuur, religiooni eelarve moodustab 11,6%
põhitegevuse kuludest. Võrreldes 2018. a eelarvega vähenemine 6,7%.
Olulise osa moodustavad
antavad toetused mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsidele, et edendada
kohalikku kultuuri- ja spordielu, noorsookeskuste tegevust.
Tegevustoetused 2019. a eelarves on 265 800 eurot.
Majandus, keskkonnakaitse
ning elamu- ja kommunaalmajanduse eelarve moodustab
13,5% põhitegevuse kuludest.
Eelarvesse ol lisatud valla üldplaneeringu koostamise kulud,
Sotsiaalse kaitse eelarve
moodustab 10,5% põhitegevuse kuludest. Võrreldes eelmise
eelarveaastaga suurenemine
4,3%.
INVESTEERINGUTE
kuludeks planeeritakse kokku
4 139 549 eurot. Investeerimistegevuse all kajastatakse
pangaintresside tasumist ja
põhivara soetust ning antavad
toetused põhivara soetuseks.
2019. a eelarves on järgmised
investeeringud:
• Kolkja noortekeskuse renoveerimine 20 000 eurot;
• Sibulatee kolme kultuuri
projekt 1 058 964 eurot, sh
omaosalus 158 845 eurot ;
• Kolkja põhikool 10 000
eurot;

• Alatskivi Kunstide Kool
208 462 eurot, sh omaosalus
88 462 eurot;
• Alatskivi
Kool
1 800 000 eurot, sh omaosalus 527 456 eurot;
• Sotsiaalkorterid 20 000
eurot;
• Vara-Varamõisa kergliikustee 376 978 eurot, sh
omaosalus 56 547 eurot ;
• Kasepää supluskoht 5000
eurot, sh omaosalus 1500
eurot;
• Kolkja puhkeala vabaajaplatsi loomine 5678,
sh omaosalus 1136 eurot;
• Karavaniparkla Kolkja
puhkealal 19 205 eurot sh
omaosalus 2880 eurot;
• Alatskivi jäätmejaaam
227 751 eurot, sh omaosalus
56 939 eurot;
• Kolkja rahvamaja maakütte ehitus 39 088 eurot,
sh omaosalus 7088 eurot;
• Kolkja põhikooli biopuhasti
30 000 eurot;
• Alatskivi järve mänglev ja
värve peegeldav purskkaev
31 032 eurot, sh omaosalus
4655 eurot;
• Kallaste linna vee- ja kanalisatsioonitrasside ehituse
omaosalus 160 000 eurot;
• Hajaasutuse programmi
rahastus 30 000 eurot;
• Vaatetorni rajamine Kolkjasse 26 177 eurot, sh omaosalus 5236 eurot;
• Välijõusaali rajamine Alatskivile 21 415 eurot, sh
omaosalus 10 440 eurot;
• Alatskivi mõisapargi ala
kujundamine 6599 eurot sh
omaosalus 1000 eurot;

FINANTSEERIMISTEGEVUS
Finantseerimistegevuseks on planeeritud kokku
596 750 eurot. Pikaajalist
laenu on planeeritud võtta
900 000 eurot investeeringuteks ja projektide omaosalusteks. Laenukohustuste
tasumiseks on kavandatud
303 250 eurot.
Likviidsete varade muutus
2018. aasta likviidsete
varade jääk oli 736 896 eurot.
Sellest 2019. aastal võetakse
kasutusele laenude ja investeeringuprojektide omaosaluse
katteks 462 894 eurot.
MIRJE PÕLD

Peipsiääre valla finantsjuht
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aMetlikuD teateD
PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUS
võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel:
1. Kokora külas asuva „Varbe” kinnistu, registriosa nr 9114350,
katastritunnus 12601:001:0268, suurus 9193 m². Maa sihtotstarve
elamumaa. Alghind 3000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha
300 eurot.
2. Varnja alevikus asuva „Vestnitsa tn 2” kinnistu, registriosa nr
4838504, katastritunnus 58701:005:0085, suurus 0,04 ha. Maa
sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa. Alghind 7000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 700 eurot
3. Pala külas asuva „Mõisapargi kinnistu“, registriosa nr 1753735,
katastritunnus 57602:002:0116. Alghind 35 000 eurot, osalustasu
50 eurot ja tagatisraha 3500 eurot.
4. Koosa külas Koosa 20 kinnistul asuva 2-toalise korteriomandi
(54,8m2), registriosa nr 4090504, katastritunnus 86102:001:0164.
Alghind 5400 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 540 eurot
5. Kallaste linnas asuva „Võidu tn 38/Õnne 2” kinnistu 2/3 kaasomandist registriosa nr 10489850, katastritunnus 27901:001:0233,
suurus 567 m². Maa sihtotstarve elamumaa. Alghind 3000 eurot,
osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot
6. Pala külas Linnupesa kinnistul asuva 2-toalise korteriomandi
(47,7m2), registriosa nr 2401835, katastritunnus 57602:002:0089.
Alghind 3000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 300 eurot
7. Rootsikülas asuva „Keldri“ kinnistu, registriosa nr 11287650,
katastritunnus 58601:001:0058, suurus 4363 m2. Maa sihtotstarve
tootmismaa. Alghind 10 000 eurot, osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 1000 eurot.
8. Punikvere külas asuva „Rähni“ kinnistu, registriosa nr
13952750, katastritunnus 58601:001:0292, suurus 3381 m2. Maa
sihtotstarve elamumaa. Alghind 3000 eurot, osalustasu 50 eurot
ja tagatisraha 300 eurot.
9. Kusma külas asuva „Õuenurga“ kinnistu, registriosa nr
13175950, katastritunnus 58601:001:0224, suurus 12 279 m2. Maa
sihtotstarve elamumaa. Alghind 10 000 eurot, osalustasu 50 eurot
ja tagatisraha 1 000 eurot.
10. Särgla külas asuva „Jõenurga“ kinnistu, registriosa nr
13152750, katastritunnus 58601:001:0229, suurus 3381 m2. Maa
sihtotstarve elamumaa. Alghind 30 000 eurot,osalustasu 50 eurot
ja tagatisraha 3000 eurot.
Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud Peipsiääre Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE601010102034611007 SEB Pangas
enne pakkumise esitamist. Ostuhind kuulub tasumisele 30 kalendripäeva jooksul pärast enampakkumiste tulemuste kinnitamise
otsuse jõustumist. Müügi ja asjaõiguse lepingu sõlmimise kulud
tasub ostja. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Peipsiääre
Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 4, Alatskivi alevik, Peipsiääre
vald, 60201 Tartu maakond märgusõnaga „Varbe” , „Vestnitsa 2”,
„Mõisapargi“, „Koosa 20“ , „Võidu 38“, „Linnupesa“, „Keldri“, „Rähni“,
„Õuenurga“ või „Jõenurga“. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on
26. aprill 2019 kell 12.00. Pakkumiste avamine toimub samal
päeval kell 13.00. Ümbrik peab sisaldama täielikke andmeid pakkuja kohta, dokumenti osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta,
sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat ja kuupäeva,
esitaja allkirja, esindaja puhul volikirja.
Info: Peeter Kiuru tel. 5393 2566
Kalmar Raudsepp tel. 515 4875

Toetus puudega inimeste eluasemete kohandamiseks
Peipsiääre vallavalitsus
esitab taotluse rahandusministeeriumile puudega
inimeste eluaseme füüsilise
kohandamise toetuse saamiseks. Toetuse eesmärgiks on
kohandada puudega inimese
eluruumid vastavalt puudest
tulenevatele vajadustele, et
parandada puudega inimeste
iseseisevat toimetulekut.
Toetatavateks tegevusteks on liikuvusega seotud
toimingute (s.h eluruumi sis-

sepääsu, hoone välisukse ja
eluruumi vahelise käigutee,
hoone ja selle territooriumile
sissepääsu või piirde kohandamine), hügieeni- ja köögitoimingute parandamine.
Kohandatav eluruum on
ruum (s.h abiruumid), mis
on ette nähtud aastaringseks
elamiseks ning on kohanduse
saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.
Tä p s e d t i n g i m u s e d
„Puuetega inimeste eluase-

me füüsiliseks kohandamine"
toetuse saamiseks on kehtestatud sotsiaalkaitseministri
26.02.2018 määrusega nr 4.
Peipsiääre Vallavalitsus ootab kohanduse vajajatelt või
nende esindajatelt vabas vormis taotlusi 22. aprilliks 2019
paberkandjal vallavalitsuse
sotsiaalosakonda (Tartu mnt
4 Alatskivi) või digitaalselt
allkirjastatult e-posti aadressile vald@peipsivald.ee

Taotluses palume ära
märkida:
• taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed (aadress, telefon,
elektronposti aadress);
• kohandatava eluruumi
aadress ja kasutamise alus
(leping, omand, kaasomand);
• eluruumi kohandamise
eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, köögi- või
hügieenitoimingute parandamine) ja selgitus;

• planeeritava kohanduse
kirjeldus (platvormtõstuki
paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee
rajamine, hoone välisukse
ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukseava kohandus, uksekünnise
paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi
(st pesemisruumi ja WC ühes
ruumis või pesemisruumi)
kohandus, WC-ruumi ko-

handus, WC-poti paigaldus,
muu);
• otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-post, lihtkiri
või tähtkiri taotlusel märgitud kohandamist vajava
eluruumi aadressil).
Täiendav info: sotsiaalosakonna juhataja Rutt Pirk –
tel 730 2375, mob 502 5231,
e-post rutt.pirk@peipsivald.ee
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Kallaste Karakatitsa 2019
Nagu ikka, leidis veebruari lõpus aset Kallaste
linna suur traditsiooniline
üritus – suurte isevalmistatud maastikusõidukite ehk
karakatitsate (karakattide)
päev. Sel aastal halastas talv
linnakese elanikele ja selle
külalistele, sest ülearu külm
polnud ning üritus möödus
rahulikult ja probleemideta.
Toimusid talvine laat, väike
kontsert noortekeskuses,
välilaval astus üles ansambel Svjata Vatra. Suurte
ratastega karakatitsate paraadist võtsid osa autod,
mis on loodud spetsiaalselt
talviseks kalapüügiks, ja
mis esmapilgul kohmakadki
võivad tunduda. OÜ Hatimat, väikeettevõte Võrust
keetis üritusest osavõtjatele maitsvat uhhaad. Aili
Kivisaar õpetas kõigile soovijaile vanausuliste suhkru
keetmist, millega oli kohe
võimalik juua kuuma ühevõi teisemaitselist teed,
lisaks süüa pannkooke. Kõik
oleks justkui õnnestunud
ja korda läinud, aga ainult
karakatitsaid oli tänavu
mõnevõrra vähem kui eelmisel aastal. Kuid nagu tavaliselt, oli külalistel siiski
piisavalt vaatamisväärset.
Meie kandi tuntud leiutaja ja konstruktor Leonid
Šlenduhhov demonstreeris
pealtvaatajaile oma uusimat

Aprilli viimasel laupäeval
avavad uksed kodused
kalapuhvetid

Iga-aastane paraadist osavõtja Kallaste elanik Oleg Bõstrov oma kolmerattalisel karakatitsal. 			
Foto Viktoria Arro

Vanausuliste suhkrukeetmise töötuba, juhendaja
Aili Kivisaar.
Foto Viktoria Arro

loomingut – bagi. Kusjuures selle masina loomist
algusest lõpuni said kõik
asja vastu huvi tundnud

jälgida Facebooki lehel
„Мастерская Леонида”
(Leonidi töökoda).

Nüüd tuleb öelda, et kõnealune üritus oli meie uue
kultuuritöötaja Jekaterina
Tõlnikova esimene suur
töö. Isegi kui päeval sujus
kõik traditsioonilise plaani
kohaselt ja ilmselt ei märganudki keegi uue inimese
panust, siis õhtul oli olukord
teine. Õhtuks oli Jekaterina
meile ette valmistanud suurepärase puhkeõhtu uute
esinejatega, kes väga meeldisid kõigile, kes külastasid
õhtust üritust koolisaalis.
Nagu teada, on hea kõik hea,
mis lõppeb hästi!
Irina Berežnaja

Vara Maanaiste Seltsi tegemisi

Taasalustasime seltsi
tegevusega 1994. a ning
oleme 1928. a loodud Vara
Perenaiste Seltsi õigusjärglased, kellele oli antud
ainult 12 aastat aega tegutseda kuni 1940. aastani.
EV kodumajanduskoolides õppinud konsulendid
jagasid oma teadmisi loomakasvatusest, kodumajandamisest, aiandusest Markus Kadaste.
jm, korraldati erinevaid
toiduvalmistamise, kangakudumise ja käsitööde
kursusi, õpiti õmblemist ja
lauakatmist. Nende teadmiste varal kasvas üles meie
praegune vanem põlvkond.
1994. a alustasime uute
kursuste ja õpitubadega,
korraldasime näitusi, kontserte ja loenguid-vestlusi
Romaška.
tervisest, toitumisest, alustasime reisidega „Tunne se moto on: Teen oma elu
Eestimaad ja tegusaid ini- huvitavaks, õpin kuni kesmesi“ ning loengutesarjaga tan!
“Elud meie ümber“, korrasSeltsi 25. sünnipäeva
tanud Vara kiriku ümbrust tähistasime 9. märtsil 2019.
ja Vara mõisaparki ning a. Tegusamad seltsiliikmed
osalenud kohvikuga “Varaka said tänukirjad Peipsiäämammi sahver“ Sibulatee re vallavalitsuselt ja Tarpuhvetite päeval. 18 aas- tu Omavalitsuse Liidult,
tat oleme eakate päeval õnnitlejaid oli Tartu Maakorraldanud valla kaasabil naiste Liidust, Alatskivi,
heategevuslikke kontserte Puhja, Mäksa ja Lähte naisVara kirikus. Oleme saanud seltsidest ning riigikogust
tuttavaks arvutiga ja inglise oli õnnitlemas Aivar Kokk.
keelega. 2020. a lõpetame
Täname kõiki, kes meid
projekti “Vara piirkonna õnnitlema olid tulnud ja
kultuuriväärtuste kaardis- sünnipäeva meeldejäävaks
tamine“. Meie tegutsemi- muutsid!

Foto Aivar Kokk

Foto Aivar Kokk

Kontserdiga muutsid
päeva kauniks MARKUS
KADASTE, Vara põhikooli
muusikaklassi ja Tartu H.
Elleri nimelise muusikakooli tulevikumuusikute
programmi klaveriõpilane. Markus on 11-aastane
noormees, kes on esinenud
40-minutilise soolokavaga
Vara põhikoolis, Alatskivi
kunstide koolis ning koos
puhkpilliorkestriga Tartu
ERM-s. Ta on võitnud Ago
Russaku nimelisel noorte
pianistide konkursil eripreemia (osavõtjaid oli 100
ja ainult 2 said eripree-

mia!) Esinemisel Narvas
anti Markusele Hõbetähe
aumärk. 2019. a algul on
esinemine konkursil „Parim
noor instrumentalist 2019“,
kus hindamiskomisjon on
rahvusvaheline. Markuse
juhendaja on Vara põhikooli
muusikaõpetaja Marina
Kasemaa.
Esines mustlasansambel Romaška. Tegemist on
Tartus 2017. a jaanuaris
alustanud ning tegutsev tulihingeline mustlastantsutrupp Romaška – Karikakar
esines tantsukavaga „Kuhu
tuul meid kannab...“.
Karikakar on armastuse
sümbol ja lille südamik on
nagu päike, mis kõiki inimesi soojendab ja enda ümber
koondab. Tantsulavastuses
oli ühendatud mustlaskultuur muusikas, sõnas ja
tantsus. Romaška juhendaja
on Pille Priks.
Jätkame: 2. aprillil on
kogukonnakeskuses loengvestlus "Kobras – 2019.
aasta loom. Juttu vestab
loodusmees Vahur Sepp.
27. aprillil kell 9 alustame koristustalgutega Vara
kiriku juures ning 1. mail
kell 9 korrastame Vara mõisaparki ja loodusmaja.
Tööd jagub kõigile!
LIIS ZIRKEL

Vara MNS

Sibulatee kümnes tegutsemisaasta on kindlasti hea aeg sisse
puhumaks elu uutele traditsioonidele. Kui sügisene puhvetitepäev on keskendunud valminud viljadele, siis aprilli lõpus
toimuval kalapuhvetite päeval on aukohal Peipsi kalad.
27. aprillil kell 11 kuni 16 on avatud kümmekond kalapuhvetit, mis pakuvad kalatoitudele lisaks ka muid roogasid. Samuti
on puhvetites tegevust lastele, alates puhvetite ehk kodude
õuemängunurkadest kuni kalamängudeni. Puhvetid avatakse
Ninal, Alatskivil, Kokoral, Kallastel ning Palal. Lisaks on palju
tegevust Varnjas, kus toimub juba kell 9 algav kalalaat.
Kalapuhvetite päeval toimub ka mäng, mille auhinnad on
välja pannud Sibulatee ettevõtjad. Kui Sa suudad sel päeval
külastada kõiki puhveteid, maitsta kõigis puhvetites vähemalt
üht rooga, siis osaled auhinnaloosis. Auhinnaloosi jaoks pead
tegema igas puhvetis ühe ostu ning küsima sündmuse kaardi
peale templi. Kaart tuleb jätta koos oma kontaktandmetega
viimasesse puhvetisse ning auhinnad loosivad korraldajad välja
maikuu teisel nädalal.
Lisainfo sündmuse kohta www.sibulatee.ee ning Sibulatee
Facebook lehelt.

Sibulatee 25 aaret
on välja valitud

Kui aasta alguses kutsusime kõiki Sibulatee piirkonna elanikke üles esitama oma kandidaate aaretekonkursile, siis nüüd
saame öelda, et kõik 25 aaret on kenasti välja valitud.
Sibulatee üleskutse oma piirkonna aarete leidmiseks pälvis
suurt tähelepanu ning nii esitati konkursile 36 erinevat objekti
ja nähtust enam kui 50 inimese poolt. Objekte oli alates teadatuntud muinasjutulisest Alatskivi lossist kuni Tähemaa külani,
kus on suurepärane võimalus augustiöö tähti vaadata.
„Sibulatee esimese juubeli ehk 10-aastaseks saamise puhul
on meil 2019. aasta jooksul plaanis mitmeid ettevõtmisi. Neist
esimene, mis ühelt poolt haarab Sibulatee piirkonna elanikke
ja teisalt Sibulateele saabuvaid külalisi, on Sibulatee 25 aarde
kampaania. Idee selleks saime Muinsuskaitseameti loodud
„Eesti 100 aaret“ mängust ning nii liidamegi oma aarded Eesti
100ga,“ selgitab MTÜ Sibulatee eestvedaja Liis Lainemäe.
Kampaania kaks esimene etappi on nüüd selja taga. Esmalt
esitati objektid ning seejärel valis žürii neist välja 25 aaret.
Aardeid on Sibulatee nüüd järjest oma Facebooki lehel välja toonud ja mõistatamist on mõne puhul täitsa palju olnud. Samal ajal
lähevad käima programmeerimistööd aarete lehel, et maikuu
alguseks oleks mäng valmis ning kõik, nii meie valla elanikud kui
külalised, saaksid mööda piirkonda ringi rännata, aarete kohta
küsimustele vastata, punkte koguda ja auhindu võita.

Kursis olemiseks: www.sibulatee.ee/25aaret ja www.eesti100aaret.ee

Üleskutse laulurahvale
Peipsiääre endistest ja
praegustest laulukooridest
Kas teadsite, et 1869. a I üldlaulupeol osales ka Kodavere
kihelkonnakooli baasil loodud Kodavere meeskoor?
Seoses 150 aasta möödumisega sellest ajaloolisest sündmusest teen teile, armsad vallaelanikud, ettepaneku panna
üheskoos kokku näitus tööpealkirjaga "Kuidas meie kandi
rahvas laulupidudel käis" fotodest, mis kodudes aastate
jooksul teie päris- või digialbumitesse kogutuna näitamistvaatamist ihkavad. Näitust võiksid ilmestada ka laulupidudega seotud meened, trükised, kavad jne.
Fotode saatmist skanneerimiseks võib alustada kohe
või siis hiljemalt 30. aprilliks kas e-aadressil tubin@
muusa.ee või tuua Alatskivi lossi Tubina muuseumi.
Kohtumise kokkuleppimiseks helistage mulle julgelt
tel 5354 1436.
Lisage palun fotodele ka lühilegend: laulupeo toimumise
aasta, koht, koori nimi, koori juhendaja nimi, tegevus pildil,
mõni tõeliselt huvitav seik laulupeost, jms.
Jään teie jäädvustusi ootama!
MARGIT KILTER

Tubina muuseumi giid-pedagoog
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Maslenitsa Kallaste linnas
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„Sada loetud raamatut”

Pühapäeval, 10. märtsil
2019 tähistati Kallaste
vaatetorni juures vene traditsioonilist rahvuspüha
Maslenitsat.
Võinädal (võru murdes
maslenitsa; vene keeles
Масленица) on õigeusu
kalendris nädal enne suurt
paastu, st kaheksandal nädalal enne ülestõusmispühi
tähistatav, nädal aega kestev
püha. Pühapäev on selle kulminatsioonipäev – toimub
talve ärasaatmise rituaal.
Meisterdatakse hernehir- Kallaste maslenitsa 2019.
mutis, mis sümboliseerib
Juba pikki aastaid on Kaltalve ning pannakse see põ- laste linnas traditsiooniks
lema. Topis täidetakse hei- pidada viimast Maslenitsa
naga ja vormitakse naiseks. päeva järvejääl, kuna sel aasKui nukk süttib hästi, tuleb tal olid ilmaolud kehvad ja
ilus kevad, kui mitte, viibib jääl märg lumekiht, siis toika talv. Terve nädala jooksul mus pidu vaatetorni juures.
küpsetatakse pannkooke, Kohalikud hakkajad mehed
mis sümboliseerivad päikest meisterdasid kauni hernehir– ümmargused, kuldsed ja mutise, küpsetasid kohapeal
kuumad.
suuri krõbedaid pannkooke

			

Foto Viktoria Arro

ning pakkusid samovarist
kuuma teed kõikidele külalistele. Vaatamata kõledale
vihmasele ilmale kogunes
rahvast üsna palju. Kui kõigil olid koogid maitstud ja
tee joodud, alustasime seltskonnamängudega. Lastele
meeldis nii väga köievedu ja
keksuhüppamine, et teiste

pakutud mängude vastu huvi
ei tekkinudki.
Lõpuks tuli aeg hernehirmutise põletamiseks – nukk
süttis koheselt ja põles suurelt. Lõkke ääres oli nii soe,
et korraks läks meelest, et
seljataga pikk ja külm talv.
Tere tulemast, kevad!
JEKATERINA TÕLNIKOVA

Kallaste kultuuritöötaja

Maslenitsa tähistamine Kolkjas
8. märtsil toimus Kolkja
kultuurimajas vene vastlapäeva Maslenitsa tähistamise
pidu. Tänavu langes vastlapäev kokku rahvusvahelise
naistepäevaga, mistõttu oli
tegemist kahekordse peoga.
Meie kooli lastekoor Marina Avdejeva juhendamisel õnnitles laulude ja lilledega kõiki
naisi nende pidupäeva puhul.
Pärast koori ülesastumist
näitasid meie täiskasvanud
artistid humoorikat vastlapäevaetendust. Tütarlaste
tantsurühm Larissa Filippova
juhendamisel esitas vene
rahvatantse. Sellele järgnesid
mängud, millest võtsid väga
aktiivselt osa ka lapsed. Peo
lõpus kostitasid meie armsad

Kolkja maslenitsa 2019.

perenaised kõiki külalisi pliinide, õunapirukate ja kuuma
teega. Lõppes aga meie üritus
traditsiooniliselt vastlatondi
põletamisega.

Foto Viktoria Arro

Suur tänu teatritrupi juhendajale Larissa Filippovale
värvika etenduse eest. Suur
aitäh artistidele Natalja Kuznetsovale, Marina Lõsakile,

Tartumaa rahvaraamatukogud ja lugejad tegid Eesti
Vabariigile juubeliks lugemiskingituse „Sada loetud raamatut”. Lugemiskonkurss toimus 1. detsembrist 2017 kuni
15. veebruarini 2019. Lugeda tuli eesti autorite raamatuid.
Välgi raamatukogus võttis osa seitse lugejat. Taimo Kink
luges 120 ja Milvi Persidski 108 raamatut. Konkursist osavõtjate poolt loeti meie raamatukogus kokku 417 eesti kirjanike teoseid. 1. märtsil toimus Tartu ülikooli raamatukogus
lugemiskonkursi tänuüritus 100 ja enam raamatut lugenutele
ja raamatukoguhoidjatele.
LIIDIA AFANASJEVA
Välgi raamatukogu juhataja

Natalja Dubininale, Anna
Krehhovale, Natalja Rästasele
ja Julia Smuglinale suurepärase esinemise eest. Suur aitäh
kala- ja sibularestorani kokale
Svetlana Jermakovale pliinide
ja õunapirukate küpsetamise
eest.
Suur tänu meie abilistele Andrei Baraninile, Niina
Majakinale, Tatjana Krjohhovale ja Lilli Tarakanovale.
Loomulikult suur aitäh meie
ürituse külalistele.
JELENA FROLOVA
Kolkja kultuurimaja
juhataja

„Seemnete valimised 2019“ Varnja raamatukogus
21. veebruaril toimus
Varnja raamatukogus üritus
„ Seemnete valimised 2019“.
Seda üritust korraldame
igal aastal, kuna suurem
osa lugejatest on aednikud.
Varakevadel on raamatukogus põhiliseks teemaks
seemnete valimine. Milliste
sortide seemneid valida?
Millistele juurvilja- ja lillesortidele anda prioriteet?
Ise armastan ka aias
urgitseda – istutan palju
lilli, kahes kasvuhoones
kasvatan varakevadel rohelist, 10–14 sorti tomateid, 8–10 sorti paprikaid,
erinevaid sorte kurke ja
baklažаane. Ürituseks valmistun hoolikalt: loen palju
uutest seemnesortidest ja
uurin, kust võib neid saada,
prindin osavõtjatele külvi-

Fotol vasakult Taimo Kink (Välgi raamatukogu) ja
Zinaida Lauga (Vara raamatukogu). Foto Olga Haljaste

kalendreid ning teen ostetud seemnetest väljapanekuid. Ise ostan väga palju
igasuguseid seemneid, sest
meie suur pere armastab
rohelist ja aedvilju omast
aiast. Üritusel osalejad arutasid aktiivselt aiandusja istutamisteemadel, sest
kõikidel on oma kogemus ja
arvamus taimede istutamise
ja kasvatamise kohta. Tähtis
on, et oleks suur tahe eksperimenteerida uute seemnesortidega omas aias. See
väike raamatukogu üritus
äratab hetkeks külainimestes kevadise rõõmutunde
ja laseb neil momendiks
unustada igapäevaelu ja
terviseprobleemid.

Fotol Mai Villers.

Tartumaa kirjandussõbrad ühinesid maakonna keskraamatukogu üleskutsega lugeda Eesti Vabariigi juubeliaastal
100 eesti kirjaniku teost. Alatskivi raamatukogust osales
12 inimest.
Mai Villers luges läbi 106 eesti autori romaani – ta on alati
eelistanud meie kirjanikke.
Pidulikule lõpupeole Tartu ülikooli raamatukokku olid
kutsutud ka sajale raamatule lähedale jõudnud Heli Roosma,
Kaja Tamm ning lastest Kaira Kruusaauk.
Peol kohtusid lugejad Lehte Hainsaluga ja tutvusid imelise
renoveeritud majaga.
ANNE TOOME
Alatskivi raamatukogu juhataja

Alatskivi raamatukogu
uudised

Alatskivi koguduse pastoraat.

TATJANA SOSNOVSKAJA
Varnja raamatukogu

Seemnete valimised 2019 Varnja raamatukogus.

Alatskivi raamatukogu kolis remondi ajaks väärikasse ja
romantilisse pastoraati, mis asub Kivi poe vastas. 3. aprillil
kell 16 ootame kõiki sinna ruumidega tutvuma ja kell 17 olete
kutsutud Mõisamaitsete koju (Hirveaia 4, Alatskivi alevik),
kus toimub kohtumine näitleja ja kirjaniku Merca ehk Merle
Jäägeriga.
Raamatukogu on avatud aprillist E–R 10–17, L 10–15,
tagastuskast endiselt koolimaja seinal ööpäev ringi!
Suur tänu õpetaja Raigo Ojametsale, kes oli lahkelt nõus
meie raamatutele ajutiselt uut kodu pakkuma!
ANNE TOOME

Alatskivi raamatukogu juhataja
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Kodavere pärimuskeskuse rahvakalendri tähtpäevade sari
„Pääv ei õle pääväle veli“ elavdab kogukondlikku suhtlust
Vastlapäev
5. märtsil pidasid Pala
Kooli õpilased ja õpetajad
ning Kodavere pärimuskeskuse eestvedajad Palal Trossimäel ühiselt vastlapäeva.
Mäele saabujaid tervitas
parmupillimäng. Tartu ülikooli folklorist Ergo-Hart
Västrik tutvustas vastlakombeid ning koos meisterdati
õlgedest kuju – Metsik, mille
sisse pandi ja mõeldi kõik
halb. Metsik seoti loitsuvööga kinni ning viidi vastlalaulu saatel metsa puu otsa.
Kuna vastlad on kõige
enam seotud liulaskmisega, siis nautisid mäest alla
tuhisemist nii lapsed kui
täiskasvanud. Mida pikem
tuli liug, seda suurem oli
rõõm! Oma osavust sai proovida ka vastlavurri keerutades. Pärast lumes möllamist
ja rahmeldamist ootasid
maitsmist traditsioonilised
vastlatoidud – hernesupp,
vastlakuklid ja tee.

Vastlapäeva ilm oli tujukas – kord selgines, hetke
pärast sadas juba laia märga
lund. Kõik, kellele külm krae
vahele puges ja sula lumi
jalad märjaks tegi, said end
vastlalõkke ääres soojendada.
Täname kõiki, kes vastlapäeva korraldamisel abiks
olid!

Kodavere
pärimuskeskuses
tulekul:

Jüripäeva tähistamine
23. aprillil. Ürituse raames
kõneleb folklorist Reet Hiiemäe teemal "Jüripäevast ja
tulemaagiast". Viiakse läbi
kaerakile valmistamise õpituba ning rahvalikke laule
võtab eest Passi küla pillimees Urmo Markus.
Linnuristipäeva tähistamine 16. mail. Kristiina Ehin kõneleb lindudest
rahvaluules ja oma luulekogus "Aga armastusel

on metsalinnu süda" ning
teemakohast muusikat teeb
pärimusmuusik Silver Sepp.
Suvistepüha tähistamine 8. juunil, millega avatakse Pala vallamaja siseõuel
Kodavere pärimuskeskuse
suvehooaeg. Suvistepüha
kombestikust Kodavere
rahvakalendris kõneleb
folklorist Ergo-Hart Västrik.
Muusikat teeb ja tantsuks
mängib Mooste rahvamuusikakooli pilliklubi Krista
Sildoja juhendamisel.

Emakeelepäev
Kodavere Pärimuskeskuse kutsel koguneti 12.
märtsil Pala vallamajja emäkiäleõstale, et koos tähistada saabuvat emakeelepäeva. Mustsõstravartest tee
aroom, maitsvad küpsetised
ning praksuv kaminatuli lõid
õdusa olemise.

Kodavere keele kõnelejaid ja huvilisi tervitas ErgoHart Västrik: "Kodavere keel
on rikkus, mida tasub hoida,
teadvustada ja esile tõsta
ning just tänane päev on
selleks paslik." Päevakohase
ettekandega esines Ann Kilk.
Kodavere keeles kõnelesid
Eevi Treial, Mare Nõmm,
Helgi Vaga, Eha Veskimets ja
Pala kooli lapsed Emma-Lotta Oras ja Eha Merin Nõmm.
Sundimatus õhkkonnas
lauldi Ergo-Hart Västriku ja
Mikk Kirikali eestvedamisel
ühiselt regilaule. Ja ikka kodavere keeles!
Jah, sii kodavere kiil one
sii kõege pustam kiil, siäl ei
õle üstegi kiänet ega viänet
siden!
Reet Kruup

MTÜ Kodavere
Pärimuskeskus
juhatuse liige

Vastlapäeva kombe kohaselt meisterdati vanadest kaltsudest ja
õlgedest Metsik ja viidi see koos kõige halvaga metsa puu otsa.
Foto Reet Kruup

Kodavere rahvarõivad kaunistavad kandjat
Vabariigi sünnipäeva eel,
21. veebruaril toimus Alatskivi lossis Kodavere rahvarõivaste esitlusetendus
"Õege ilus!" Lavale astusid
oma rahvarõivakomplekte tutvustama Peipsiääre
vallas tegutsevad rahvatantsurühmad: (pildil vasakult üleval) Pala segarühm
Tuuritajad (2 komplekti),
tantsurühm Assikvere Leedid, Ranna naisrühm Lahe,
Alatskivi memmederühm
Õhakanupp, Alatskivi naisrühm Kassikanagas, (vasakult all) Pala lasteaia,
Alatskivi kooli ja Pala kooli
tantsurühmad, Vara tantsurühm Kiljak (2 komplekti),
Pala naisrühm Keerutajad.
Esindatud olid ka tantsijate endi valmistatud rahvarõivad ning rahvuslikud

komplektid ja esiemade
pärand. Näha sai ka naaberkihelkonna Maarja-Magdaleena rahvarõivaid ning

vene rahvariideid. Kogu
selle ilu püüdis pildile fotograaf Triin Sööt.

Reet Kruup

esitlusetenduse idee
autor ja lavastaja
Fotod: Triin Sööt

Naistepäeva peoõhtu

Peol astus lavale üle kahekümne laulu- ja pillimehe. Fotol ansambel
koosseisus Kristjan Sööt, Joosep Lamp, Kristjan Kallavus, Einar Teras
Foto Allar Kikkas
ja Andrei Butkevitš.

15. märtsil tegid Peipsiääre valla mehed naistele toreda
üllatuse. Pala kultuurimajas toimunud Naistepäeva peoõhtul
esines valla naistele kokku üle kahekümne erineva Peipsiääre vallaga seotud laulu- ja pillimehe.
Üles astuti nii soolonumbrite kui ka erinevate kooslustena, millest enamus loodi just tänu antud ettevõtmisele.
Lavale astusid ja peo õnnestumisesse panustasid Ako Laugamets, Allar Kikkas, Andrei Butkevitš, Andrei Kereketkin,
Arvi Kirikal, Einar Teras, Ergo-Hart Västrik, Jaanus Knude,
Janno Tomson, Jeff Scott, Joosep Lamp, Kalev Kurs, Kaupo
Kruusaauk, Kristjan Kallavus, Kristjan Sööt, Meeme Soieva,
Mikk Kirikal, Nic Scott, Oliver Tätte, Rait Poll, Renno Pukk, Silver Rebane, Tarmo Eres, Urmas Laur ja Vladislav Kereketkin.
Suur aitäh Pala Kultuurimaja, Peipsiääre vallavalitsus,
Pala noortekeskus, Pala kool, Ranna rahvamaja, VAH OÜ
ning kõik külastajad.
Mikk Kirikal
korraldaja

Peipsiääre valla vahvad noored
pidasid projekti lõpupidu
Peipsi lääneranniku
koostöögrupi noorteprojekti raames toimunud
kohtumisõhtute sari "Õhtu
noore loojaga" lõppes 21.
veebruaril suurejoonelise
lõpupeoga Alatskivi lossis.
Kohale olid palutud kõik
noored, kes ligi kahe aasta
vältel oma loomingu ja
esinemisega publikut rõõ- Mia Charlot Peedo esitlemas projekti
mustasid: Ivar Kalaus, Hella „Õhtu noore loojaga“ lõpupeol Lia
Hildegard Niitra, Triin Sööt, Märsi loodud fantaasiakostüümi.
Foto Viktoria Arro
Johannes Petmanson, Kristina Nikulina, Anu Roosna, Viktoria Luptova, Sigrit Piiber, Helena Stepanova, Siim Noormägi, Mattias-Sander Järs, Robert Treial, David Remets,
Markus Kadaste, Anett Rajaste, Ketriin Laumets, Elo Kook,
Riko Piirisild, Henry Knude, Sandra-Valeria Kubantseva,
Lia Märs, Liisa Kook, Ida Vares, Karoliin Vinogradov, Mari
Kivitalu, Karmen Kuusik, Marta-Miina Noormägi, Karolin
Vagula, Mia Charlot Peedo ja Elin Juursalu.
Kiiduväärt, et meie valla vahvad ja tublid noored jõuavad õppimise kõrvalt tegeleda ka oma hobide ning ande
arendamisega! Aitäh kõikidele, kes kahe aasta jooksul
kohtumisõhtute sarjas "Õhtu noore loojaga" kaasa lõid!

„Õhtu noore loojaga“ toimumist rahastatati haridus-ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Reet Kruup

projekti „Õhtu noore loojaga“
eestvedaja

Alatskivi OTT alustab uue hooga
Päike käib juba kõrgemalt, kevad on kohal ja Alatskivi OTT
on talveunest ärganud. Anname teada, et selle aasta esimene
kaubakohtumine toimub neljapäeval, 11. aprillil Alatskivil
Hirveaia 4 Mõisamaitsete maja ees ja sees. Plaanime kohtumisi jälle iga kuu teisel neljapäeval ühe tunni jooksul. Just nii
saame kõige värskemad aedvilad, puuviljad, munad, juustu
ja jahu oma toidulauale. Kaubavaliku suurendamiseks teeme
üleskutse kõigile kohalikele toidutootjatele, et korraldajatega
ühendust võtaksite ja OTTi rikkalikumaks teeksite!
Kohtumiseni 11. aprillil kell 19.30–20.30!
Külli Must, Kerli Uibo

OTTi eestvedajad
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Vara kooli õpilased tähistasid mängude ja
viktoriiniga emakeelepäeva
14. märtsil tähistasid
Vara põhikooli õpilased ja
õpetajad koos emakeelepäeva. Üritust viisid läbi
Vara kooli kultuuriringi
õpilased. Tegevused olid
planeeritud kolmes osas:
teise tunni ajal osalesid
töötoas 1.–3. klassi õpilased, seejärel 4.–6. klassi
õpilased ning viimasena
kooli kõige vanemad, 7.–9.
klassi õpilased.
Tegevused erinesid vastavalt vanuserühmale, kuid
kõikidele oli välja mõeldud
nii loomingulised tegevused, mängud kui ka viktoriin. Üheks lõbusamaks
mänguks osutus võistkondadesse jagamine, kus kaks
erinevat meeskonda pidid
ühe minuti jooksul teise

meeskonna alale võimalikult palju "lumepalle" (palliks kortsutatud paber)
lööma.
Mõistatustele ja keerdküsimustele vastamises
ei jäänud ükski meeskond
hätta. Kui ei teatud õiget
vastust, siis võeti appi loominguline mõtlemine. Näiteks mõistatuse "Org täis,
mägi täis, mets täis, maa
täis, aga kätte ei saa võtta?"
vastuseks öeldi ka õnn.
Lisaks emakeelepäevale
tuletati meelde, et 2019.
aastal tähistatakse ka eesti
keele aastat, sest sajand
tagasi seadustati eesti keel
riigikeelena. Selle tunnustamiseks oli 4.–9. klassi
õpilastel võimalus panna

Kooli kõige väiksemad osalemas emakeelepäeva mängudel.

Foto Annika Vaasa

paberile luuletus „Emakeele
auks“.
Kõiki tublimaid emakeelepäevalisi tunnustati
auhinnaga. Päeva jäävad
meenutama õpilaste kirju-

tatud eestikeelsed lemmiksõnad koridori seinal.
KRISTIINA NORRALT

Vara põhikooli eesti keele
ja kirjanduse õpetaja

Vara põhikooli poisid valmistasid põnevaid mänge

Juba mõnda aega on
meie algklasside õpilased
saanud rõõmu tunda esimesele korrusele üles seatud kahest mängust, mille
valmistasid Vara Põhikooli
8. ja 9. klassi poisid. Vahetunnid on meil nüüd palju
tegusamad. Mängud valmisid tehnoloogia tundides,
kus klassivennad panid
proovile oma koostöö oskused. Mängude nimed on
„Taevas” ja „Victory Royale
# 1”. Mäng koosneb aukudega mängu alusest ja
nööridega juhitavast kuuli

Algklasside õpilased mänguhoos.

hoidjast ning klaaskuulist.
Tulemus räägib enda eest,

Foto Mariliis Lõhmus

õpilased andsid endast parima! Suurimad tänud 8. ja

9. klassi poistele Kevin Kalvik, Roland Laksaar, Henri
Lillestik, Ergo Reinomägi,
Robi Rebase, Kristo Kärner, Johannes Petmanson,
Sylvester Sule, Siim Vau ja
Sven Vene. Oleme rõõmsad
ja tänulikud, et meie maja
on kahe põneva mängu
võrra rikkam ja algklassi
õpilastel on võimalus vahetundides mõnusalt aega
veeta.
MARILIIS LÕHMUS

Vara põhikooli töö- ja
tehnoloogiaõpetuse
õpetaja

he ja Raiko kandsid ja demonstreerisid uhkelt välja
oma kandi rahvarõivad.
14. märtsil, emakeele
päeval rääkisid õpetajad
lastele meie emakeelest –
eesti keelest. Lapsed said
teada, et emakeele päeva
hakati tähistama luuletaja Kristjan Jaak Petersoni
sünniaastapäeval ja et see
päev on riiklik tähtpäev,
mil heisatakse ka meie riigi
lipud. Emakeelepäevale oli
pühendatud ka 11. märtsil
toimunud Peipsiääre valla
lasteaedade etlemiskonkurss Alatskivi lasteaias.
Igast vanusegrupist oli esindatud 1 laps. Meie Andreas
Tarto, Jakob Argel, Lisanna Juhkov ja Aurelia Lille
andsid endast parima ning
esitasid vahvalt oma õpitud
luuletuse.
Kuna märts on teatrikuu,
siis vanem rühm õppis ise
ka teatrikuu raames Eesti
muinasjutu ainel muusikalise näidendi „Vaeslaps
ja talutütar“. Lugu on täis
lusti, laulu ja tantsu, mida
esitatakse ülevallalisel näi-

Pala koolis mitmes keeles

Keeltenädala Pala koolis.
Foto Kati Kirikal
13.–19. märtsini toimus Anna Haava nimelises Pala koolis
keeltenädal. Iga koolipäev oli pühendatud erinevale keelele.
Mängude, viktoriinide ja võistluste tähe all said õpilased osa
inglise, eesti, vene, saksa ja kehakeele teemapäevadest. Iga
keele ja päeva kohta said õpilased vastata päevaküsimusele.
Koostati riike ja kultuure tutvustavaid plakateid. Kuulati
erinevaid esinejaid, õpiti vajalikke väljendeid.
Inglise keele päeval korraldati viktoriinid erinevatele
vanuseastmetele, arutleti inglise keele vajalikkusest inglisepärasel “teeõhtul.”
Emakeelepäeval, 14. märtsil rääkis 7.–9. klassidele
Skype’i vahendusel eesti keele suurusest ja keelemuutustest
Tuuli Oder Tallinna ülikoolist. Õpilased ja õpetajaid said
kirjutada oma kauneima käekirjaga ilusa eestikeelse ja meie
keele eripära rõhutava lause: „Mahlakas jõhvikas maitses soisel kaldal hää.“ Nii võeti omavahel mõõtu, tõsteti esile eesti
keele kenadust ja väärtustati käsitsi kirjutamist. Õpilastel oli
ka koolipäeva teisel poolel meeles üleskutse rääkida kas või
sel päevalgi ainult eesti keeles. Pandi tähele, et see ei olegi nii
lihtne. Küll aga jäi meelde, et eestlane ütleb: „Jätku leiba!“ ja
vastab: „Jätku tarvis!“; eestlane soovib: „Jõudu tööle!“ ning
kostab: „Jõudu tarvis!“
Vene keele päeva raames said algklassiõpilased värvida
matrjoškasid, nendest pandi üles väike näitus. Hommikul
lauldi ühiselt tuntud vene lastelaul ja osaleti Venemaa-teemalises mälumängus. Suuremad õpilased osalesid koolipäeva jooksul sõnaotsimismängus – erinevatesse kohtadesse
koolimajas olid riputatud tähed, millest pidi moodustama
venekeelseid sõnu. Samal päeval jagati nii kaheksanda kui ka
neljanda-viienda klassi õpilastele teadmisi seksuaaltervisest.
Saksa keele päeval, 18. märtsil, rääkis kooli vilistlane
Merily Värs elust, õpingutest ja tööst Saksamaal.
				

KADI KIVILO

märtsikuu huvijuht

Kevadeootus Pala koolis
Enne kevadkuu saabumist, 26.-28. veebruaril, toimus
koolis minilaager, mida korraldasid meie omad õpetajad
meie enda õpilastele, et vaheaeg lõbusamalt läheks. Koos
tehti sporti, võisteldi muusikaviktoriinis, hariti end tuleohutuses, meisterdati käsitööd, pandi proovile oma loovus,
näitlemis- ja meeskkonnatöö oskused, mängiti seltskonna- ja
lauamänge ning külastati Ahhaa keskust. Suur aitäh laagrijuhile Virge Otsale ning kõikidele õpetajatele ja õpilaskodu
kasvatajatele, köögipersonalile ja Pala vabatahtlikele päästjatele, kes laagris kaasa lõid!

Pala lasteaias oli tegevusrohke kuu
Tähtsaim üritus märtsis
on meil lasteaias olnud juba
ammustest aegadest memme – taadi päev. Pärast südamlikku ja tantsulist kontserti kingiti vanavanematele
väike armas mälestusese.
Eriti tublilt näitasid oma
esinemisjulgust ja oskusi
sõime rühma lapsed. Koos
söödi kringlit ja aeti mõnusat juttu. Lapsed näitasid
oma vihikuid ja joonistusi.
Sel korral võtsid vanavanemad osa suurest viktoriinist,
kus võisteldi rühmade vahel
oma rühma heaks. Küsimusi
oli erinevatest valdkondadest, mis tekitasid elavat
arutelu ja äratundmisrõõmu
oma noorusaegadest. Eriti
põnev ning armas oli jälgida
vanavanemate entusiasmi ja
soovi oma rühma eest võimalikult hea tulemus anda.
Rühmad said omale auhindadeks vahvad lauamängud.
21. veebruaril toimus
Alatskivi lossis armas üritus, kus esitleti meie suure
valla kauneid rahvariideid.
Lasteaedadest oli esindatud
vaid Pala lasteaed. Meret-
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Alatskivil luuletusi lugemas. Pildil vasakult Jakob Argel, Lisanna
Juhkov, Aurelia Lille, Andreas Tarto.
Foto Tiina Karu
temängude päeval Pala kul- lasteaias toimunud maslenitsast. See oli omapärane
tuurimajas 18. aprillil.
7. märtsil külastas las- ja äge üritus, mida Eesti
teaeda fotograaf, kus kõik lapsed kunagi varem näinud
lapsed said oma sõpradega ei olnud. Söödi pannkooke,
lauldi, tantsiti, veeti köit,
pilte teha.
Meie laste poolt istuta- hirmutati kõva lärmiga talve
tud tomatid ja kurgid on ning sooviti midagi head ja
kuu ajaga aina suuremaks ilusat. Kõige lõpuks põletati
kasvanud. Tomatitel on õied ära nukk, mis sümboliseeris
talve taganemist ja heade
juba avanenud.
Lasteaias tehti ka vast- soovide lendu. See on sellatralli. Kõige pikema liu line uhke traditsioon, mida
said Raiko ja Jakob. Võis- vene lapsed elus hoiavad ja
teldi „herneste“ ja „ubade“ meiega jagavad.
lumest välja korjamises
TIINA KARU
ning võeti mõõtu osavuses.
Pala lasteaia
5 last võtsid osa ka Kallaste
õppealajuhataja

III trimestri algus on olnud samuti väga sündmusterohke.
5. märtsil pidasid õpilased ja õpetajad ning Kodavere
pärimuskeskuse eestvedajad ühiselt vastlapäeva. Tartu ülikooli folklorist Ergo-Hart Västrik tutvustas vastlakombeid,
meisterdati õlgedest kuju – Metsik. Vastlaliugu nautisid nii
õpilased kui õpetajad. Kombekohaselt söödi hernesuppi ja
vastlakukleid.
6. märtsil osalesid Matthias Värv ja Imre Nõmm Nõos
Eesti Meestelaulu Seltsi poolt korraldatud poiste-solistide
võistulaulmise Tartumaa eelvoorus. Imre laulis ennast lauluga “Maagiline maa” edasi Lõuna-Eesti vahevooru.
7. märtsil osalesid Berit Norring, Meribel Raamets, Viktoria Kivirand ja Sten Markus Ottson Mellistes toimunud 5.
klasside ajalooviktoriinil. Nende juhendaja Liina Ainsalu.
12. märtsil käisid 5. ja 6. klassi õpilased Tartus koolinoorte teatripäeval, mis tõi juba 5. aastat ühte Eesti linna kokku
erinevad teatrid mitmesuguste töötubade ja etendustega.
Meie valisime ZUGA ühendatud tantsijate töötoa, kus füüsilise liikumise ja mängu kaudu õpetati väljendama emotsioone.
Pärast vaatasime liikumislavastust “meeleKolu”, kus mängu
kaudu anti edasi erinevaid emotsioone. Lapsed ise võtsid
päeva kokku märksõnadega: lõbus, tore, emotsionaalne,
naljakas, huvitav.
19. märtsil toimus Alatskivil taas bioloogia õpikoda, kus
osalesid ka meie kooli õpilased õpetaja Tiina Karu juhendamisel.
Katrin Puusepp
juhiabi
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Peipsiääre 2019. aasta karikavõistlus lumerajasõidus
Laupäeval, 23. veebruaril peeti Tagumaa külas maha üks meeleolukas
ja vahva autode lumeraja
võistlus. Mõõduvõtmine
toimus põllule rajatud lumeja jäärajal. Osalejaid oli üle
valla. Võisteldi erinevates
klassides: lapsed, noored,
naised, esi-, taga- ja nelikveolised autod. Osalejaid
oli kokku 23. Võistlejail tuli
läbida rada kolmel korral ja
kahe parima läbitud tulemuste liitmisel selgitasime
välja paremusjärjestuse.
Laste arvestuses võitis Karola Karu. Noorteklassis sai
I koha Henri Põld ja II koht
Margot Laanesaar. Naiste
arvestuses saavutas I koha
Kaisa Karu ja II koha Margot
Laanesaar.
Esiveoliste masinate
klassis oli osalejaid 6 ja
paremusjärjestus kujunes
järgmiseks: I koht Halvo

Karu, II koht Karmo Juursalu, III koht Lauri Küttis
Tagaveoliste masinate
klassis oli osalejaid 7: I koht
Marko Laanesaar, II koht
Raido Tamm, III koht Evert
Veinberg.
Nelikveoliste masinate
klassis oli osalejaid 6: I koht
Marvo Metsmaa, II koht Karmo Juursalu, III koht Elvis
Kadaja.
Ab s o l u u t a r ve s t u s e s
sõitis päeva kiireima aja
Karmo Juursalu (Subaru)
3,33,5 selles arvestuses jäi Peipsiääre jää-ja lumeralli 2019.
Karmost veidi maha Raido levi kaugem eesmärk koos
Tamm (BMW) 3,35,6 ning Raadi Rallirada MTÜga rajapäeva kolmanda aja sõi- da meie valda statsionaarne
tis välja Marko Laanesaar võistlus- ja treeningrada
(BMW) 3,43,3.
aastaringseks kasutamiVõidusõidu korraldaja seks.
Kalev Parik plaanib järgSellel talvel olid lumemisel aastal asja veidi tõ- rajad avatud Tagumaal ja
sisemalt ette võtta ja lausa Koosal ning kui ilmataat
mitmeetapilise karikasarja lubab siis rajameistrid Halkorraldada. Samuti on Ka-

Foto Lille Loo

vo Karu ja Raido Tamm on
plaani võtnud ka tuleval
talvel rajad avada.
Võistluse korraldamisel
olid abiks Eneli Kasemägi,
Argo Sõõru, Romet Villemson, Raadi Rallirada MTÜ.
Raido Tamm

Teist aastat järjest kuulus Peipsiääre mälumänguturniiri
üldvõit Pala võistkonnale

Mälumängu võitja Pala 2019.

Foto Priit Allikivi

Teist aastat toimus Peipsiääre mälumänguturniir,
kus kolmel etapil panid oma

teadmised proovile ja hankisid uusi teadmisi kokku
neli võistkonda Peipsiääre

Kevadistele ilmastikuoludele vaatamata toimusid
järjekorras 41. Peipsi talimängud laupäeval, 9. märtsil Räpinas. Seekordsetele
mängudele olid osalema
jõudnud Setomaa, Räpina,
Alutaguse ning Peipsiääre
valdade sportlikud esindused. Räpinas võisteldi
alljärgnevatel aladel: suusatamine, teatesuusatamine,
auto lumerajasõit, male,
lauatennis, naiste rahvastepall, noorte võrkpall, meeste 3x3 korvpall, juhtkonnavõistlus ning mälumäng.
Tiheda spordipäeva lõpuks selgus, et 41. Peipsi
talimängudel saavutas 4.
koha väiksema koosseisuga
osalenud Alutaguse vald.
Ülejäänud esikolmiku kohtadele käis päeva jooksul
kõva rebimine. Peipsiääre
valla võistkond tegi küll
viimaste aladega väikese

lõpuspurdi, kuid esikoha
valla võistkonnale jäädi
lõpptulemusena siiski 9
punktiga alla ning saavutati üldkokkuvõttes 167
punktiga III koht. Alavõidud kuulusid Peipsiääre
valla võistkonnale males
ning mälumängus. Nelja
alavõiduga suusatamises,
teatesuusatamises, noorte
võrkpallis ning lauatennises
kogus Setomaa vald 175
punkti. Võõrustaja Räpina
valla võistkond saavutas samuti neli alavõitu lumeraja
sõidus, naiste rahvastepallis, meeste 3x3 korvpallis
ja juhtkonnavõistluses, kus
boonuspunkte andis neile
just vallavanema ja volikogu esimehe osalemine
ning napi ühepunktilise
vahega edestati Setomaa
valla võistkonda ehk lõpptabelis koguti 176 puntki, mis
andis Räpina valla võistkon-

valla erinevatest piirkondadest.
Üldvõidu saamiseks oli
vajalik osaleda vähemalt
kahel korral ja võimalikult
hästi. Sellega sai teist aastat järjest suurepäraselt
hakkama ning võttes kõikidelt etappidelt võidud Pala
võistkond koosseisus: Liina
Ainsalu, Taavi Pirk, Meelis
Mõisa, Ako Laugamets ja
Grete-Stina Haaristo. Teise
ja kolmanda koha peale
oli natuke tihedam rebimine ning lõpptulemusena
näitas paremaid teadmisi
võistkond Paanikaosakond:
Kersti Tamm, Karlis Vohla,
Reigo Põdersalu, Eva Rog-

enbaum, Mari-Liis Tamm.
III koha saavutas Pala koolinoorte võistkond Haug: Rasmus Lille, Kairon Põldver,
Imre Nõmm, Marek Ellus,
Siim Raimla. Järgnes 4. kohaga ainult esimesel etapil
osalenud mängu viis läbi ja
küsimised koostas tuntud
mälumängur Siim Avi.
Suur tänu kõigile osalemast ja kohtume juba
järgmisel aastal uutel mälumängudel!

FC Peipsi United jalgpallipoisid
olid võistlustules Tarvastus

FC Peipsi United Tarvastu Cup.

Foto Mari-Liis Lents

Pühapäeval, 24. veebruaril, Eesti Vabariigi 101. aastapäeval osalesid meie FC Peipsi United jalgpallipoisid Tarvastu
Indoor Cup turniiril. 2010. aastal sündinute vanuserühmas
saavutati kahe võiduga 6. koht. FC Peipsi United parimaks
mängijaks Tarvastu Indoor Cup turniiril valiti Nevil Laumets.
Paljude poiste jaoks oli tegemist elu esimese jalgpalliturniiriga. Sellele vaatamata võideldi vapralt ja vastastele löödi
kaks väravat. Poisid on indu täis ja ootavad juba järgmisi
võimalusi võistelda. Seniks treenivad lapsed Alatskivi koolimajas ja staadionil treener Vladimir Feltini ning Eduard
Landzberg käe all, abiks Roman Buk. FC Peipsi United ootab
lahkesti uusi poisse ja tüdrukuid trenni. Huvi korral võtke
treeneriga ühendust fcpeipsi.united@gmail.com

Peipsiääre maadlejad saavutasid
erinevatelt võistlustelt kõrgeid
kohti

PRIIT ALLIKIVI

Peipsiääre valla
sporditööspetsialist

Peipsiääre maadlejad.

Peipsiääre valla võistkonnale 41. Peipsi talimängudelt
üldkokkuvõttes III koht

Koosa mängude majas osalesid spordiklubi Peipsiäärsed maadlejad Tartu maakonna 2019. a koolinoorte MV
kreeka-rooma maadluses ja naistemaadluses, kus esikohti
koolide arvestuses saavutasid Alatskivi koolist Marten Tens
ning Kolkja koolist Nikita Kozlov, Aliaksandr Kisljak, Milana
Murova ja Anastasia Tšašina. Samuti maadlesid spordiklubi
Peipsiäärsed maadlejad Tartumaa talimängude raames
2019. aasta Tartumaa meistrivõistlused kreeka-rooma
maadluses ja naistemaadluses 10. märtsil Tartus. Viimasel
võistlused saavutasid naismaadlejad võistkondliku I koha
ning noormehed saavutasid III koha. Võistlustel maadlesid
oma kaalukategoorias esikoha välja Nikita Kozlov, Anna
Pasenkova, Maria Kozlova ja Sofia Kruglova.
PRIIT ALLIKIVI

Peipsiääre valla sporditööspetsialist

Peipsi hüpe.

nale 41. Peipsi talimängudel
üldvõidu.
Seekordsetelt mängudelt jäid küll kõrvale Kastre,
Mustvee ja Tartu vald, aga
loodetavasti suudatavad
nad oma read juba järgmisteks mängudeks koondada
ning osaleda juba käesoleva
aasta suvel toimuvatel 46.
Peipsi suvemängudel.

Foto Räpina Spordiklubi

Suur tänu kõigile Peipsiääre valla võistkonnas
osalenutele, kes olid valmis oma panust andma.
Kohtumiseni järgmistel
mängudel.
PRIIT ALLIKIVI

Peipsiääre valla
sporditööspetsialist
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ЗАКАЗ ТАБЛИЧЕК
С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ
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 марта
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!

Ootame lapsi ja noori osalema lauluvõistlusele
„Pääsulaul 2019“
Peipsiääre valla laste ja noorte lauluvõistlus „Pääsulaul 2019“ toimub 12. aprillil algusega kell 11 Alatskivi
lossis.
Osalema oodatakse 3–16aastaseid Peipsiääre valla
laululapsi. Võisteldakse neljas vanusegrupis: I grupp
– 3–7aastased; II grupp – 8–10aastased; III grupp –
11–13aastased; IV grupp – 14–16aastased. I-III vanusegrupi osaleja vanus määratakse seisuga 31. detsember
2018 ning IV vanusegrupi osaleja vanus seisuga 1. mai
2019.
Lauluvõitlusele registreerumine toimub 25. märtsist
kuni 5. aprillini. Registreerimisvormi link on saadaval
Peipsiääre valla ja Peipsiääre valla kultuuriinfo kodulehel
ning Peipsiääre valla kutuuriinfo Facebooki lehel.
Žürii valib igast vanuserühmast välja kaks lauljat, kes
lähevad esindama Peipsiääre valda „Tartumaa Laululaps
2019“ lõppvooru 11.05.2019 Nõo muusikakoolis. „Pääsulaul 2019“ auhinnalised kohad on iga vanuserühma
kolm parimat. Lisaks võidakse anda välja mitmeid žürii
eripreemiaid.
Lisainfo:
Peipsiääre piirkonna eelvooru korraldaja
Peipsiääre valla kultuuritööspetsialist Reet Kruup
Kontakt: reet.kruup@peipsivald.ee; tel 525 0987

KOGUKONNA
PÄEV
12. MÄRTS

Kallis lapsevanem ja kogukondlane

TULE ANNA KÜLALISTUNDI!
Aita õpilasel näha seosed reaalse elu ja koolis
õpitu vahel. Tutvusta oma tööd, eriala, edu,
saladusi või anna ainetundi.
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В ВОЛОСТНОМ УПРАВЛЕНИИ
Заседание волостного управления 12.02.2019
• Рассмотрены предложения относительно проекта волостного бюджета на 2019 год.
• Назначен аудитор для проведения аудита бухгалтерской
отчётности за 2018 год.
• Утверждены результаты государственной закупки
«Строительные работы в Алатскивиской основной школе» и
упрощённой закупки «Надзор собственника за строительными
работами в Алатскивиской основной школе».
• Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию сушильного
комплекса на участке Ыуэтагузе в деревне Кооза.
•Принято на учёт пять бесхозных строений, одно строение
признано бесхозным.
• Выдано согласие на оставление двух земельных участков
в государственной собственности и согласие на определение
адресов и целевого назначения данных участков.
• Определены адреса, целевое назначение и земля для
обслуживания десяти земельных участков, которые волость
планирует получить в муниципальную собственность.
• Определены адреса и целевое назначение кадастровых
единиц, образованных в результате разделения кадастровой
единицы.
• Принято решение о возвращении противоправно отчуждённой земли правомочному субъекту.
• По двум заявлениям принято решение о покрытии части
оплаты за проживание в учреждении социальной опеки.
• Признано недействительным постановление Волостного
управления Пала № 1 от 16.11.2016 «Устав Палаской школы
имени Анны Хаава».
• Принято решение наградить Кади Плоом, Тийта Нилсона
и Феодосию Филипову сувенирной тарелкой с гербом волости.

Заседание волостного управления 26.02.2019

•Выданы следующие разрешения на строительство: для
расширения станции отходов на участке Яатмеяама в посёлке
Алатскиви и для реконструкции бурового колодца на участке
ул. Кеск 1 в посёлке Варнья.
• Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию зерносушилки на участки Каарли-кескус в деревне Вара.
• Принято на учёт два бесхозных строения и инженерные
сооружения.
• Выданы условия проектировки для составления проекта
оптоволоконной сети в посёлках Варнья и Казепяэ, а также
для составления проекта жилого дома на участке Яанимяэ в
деревне Тяхемаа.

• Определены адреса и целевое назначение кадастровых
единиц, образованных в результате разделения кадастровой
единицы.
• Выдано согласие на оставление двух земельных участков
в государственной собственности и согласие на определение
их адресов и целевого назначения.
• Определена цена налогообложения земли кадастровой
единицы Нургапеалсе.
• Определена земля, необходимая для обслуживания земельного участка, который волость планирует получить в
муниципальную собственность.
• Внесены изменения в распоряжение Волостного управления Вара № 116 от 21.06.2016.
• Принято решение о возвращении противоправно отчуждённой земли и назначена земля, необходимая для обслуживания строения.
• Решено не удовлетворять два заявления о назначении
социального пособия.
• Назначено оказание услуг на дому.
• Принято решение об отказе в выделении социального
жилья.
• Принято решение о назначении опекунства.
• Согласовано два ходатайства о более редком графике
опорожнения контейнера для сбора отходов.
• Удовлетворены ходатайства четырёх лиц о признании их
временно не присоединившимися к системе организованного
вывоза отходов, поскольку владельцы отходов посещают свои
земельные участки только в летний период.
• Утверждено решение о признании шести владельцев
бытовых отходов в порядке исключения временно не присоединившимися к системе организованного вывоза отходов,
поскольку на земельном участке никто не проживает.
• Утверждены результаты прошедших торгов.
• Решено заключить договор аренды с Алатскивиской
общиной Эстонской евангелическо-лютеранской церкви.
• Выдано два разрешения на проведение публичных мероприятий.
• Установлены цены на пользование автобусами.
• Рассмотрено ходатайство предприятия OÜ Rolevar.
• Завершён тендер в рамках простого производства по
делу о государственной закупке «Проектные работы в туристическом регионе "Луковый путь"» и принято решение о
проведении нового тендера.
ПЕЭТЕР КИУРУ

Заместитель старейшины волости Пейпсияэре

В ВОЛОСТНОМ СОВЕТЕ
Семнадцатое по счёту заседание волостного совета Пейпсияэре состоялось 27 февраля в Алатскиви. В повестку дня было
включено 20 пунктов.
Волостной совет утвердил бюджет волости Пейпсияэре
на 2019 год в объёме 7 829 315 евро. Бюджетом предусмотрен
приблизительно 5%–й рост заработной платы служащих,
получающих зарплату из волостного бюджета. Решением
волостного совета были увеличены суммы вознаграждения
за труд волостного старейшины и его заместителей.
Волостной совет утвердил список кандидатов на должность народного судьи. Ими стали Вайке Тороквей, Юлле
Лаурсоо, Ало Вади и Юлле Вейдер.
Члены волостного совета ознакомились и утвердили
рабочие планы всех комиссий на 2019 год. По предложению
председателя хозяйственной комиссии Кюллике Куузик был
утверждён порядок проведения государственных закупок
в волости Пейпсияэре и в подведомственных учреждениях.
После доклада заместителя волостного старейшины Вяйно
Кивирюйта волостной совет утвердил устав Центральной
библиотеки волости Пейпсияэре. Уставом определены цели и
задачи центральной библиотеки, система управления, права
и обязанности руководства, организационная структура, порядок владения и распоряжения имуществом, основы финансирования, порядок отчётности и контроля, а также порядок
реорганизации и преобразования.a
Члены волостного совета заслушали доклад заместителя
волостного старейшины Пеэтера Киуру, после чего утвердили
представленные на рассмотрение документы: Правила присоединения к водопроводно-канализационной сети общего
пользования в волости Пейпсияэре и Правила эксплуатации
водопроводно-канализационной сети общего пользования в
волости Пейпсияэре. Акционерное общество «Emajõe Veevärk»
было назначено предприятием водоснабжения на период с
01.04.2019 по 31.03.2031 в рамках собственности предприятия,
расположенной на административной территории волости
Пейпсияэре.
По предложению председателя комиссии по социальным
вопросам и с учётом заявления члена комиссии Эхи Сааре, последняя была освобождена от обязанностей члена комиссии.
По предложению председателя хозяйственной комиссии
членом данной комиссии был назначен Маргус Кустала; по
предложению председателя комиссии по культуре и спорту
членом комиссии избрана Екатерина Тыльникова, по предложению председателя комиссии по вопросам образования

Юлию Лилак освободили от обязанностей члена комиссии,
а Диану Виллемсон утвердили в качестве нового члена комиссии.
Волостной совет постановил произвести отчуждение квартирной собственности в деревне Пала в порядке принятия
решения, а также провести публичные письменные торги для
отчуждения следующих объектов недвижимости:
1) участок Ряхни в деревне Пуниквере по начальной цене
3 000 евро;
2) участок Йыэнурга в деревне Сяргла по начальной цене
30 000 евро.
По предложению председателя комиссии по вопросам
образования волостной совет утвердил план развития Вараской основной школы и изменения в уставе Алатскивиской
школы искусств.
Ааудит бухгалтерского отчёта за 2018-й хозяйственный
год решено заказать у фирмы Audiitorbüroo Fides OÜ.
Далее состоялась весьма продолжительная и основательная дискуссия на тему упорядочения сети школ в волости
Пейпсияэре. Данная тема затрагивает вопрос о дальнейшей
судьбе Калластеского детского сада — основной школы и
Колкьяского детского сада — основной школы. Необходимость
в реорганизации системы русскоязычного обучения обусловлена резким снижением количества учеников в последние
годы (в Калласте учится всего 50 детей, в Колкья — 35), а
также ухудшением качества образования, очень слабым
уровнем владения государственным языком, отставанием в
плане комфортности учебной среды и др. Вариантов реорганизации несколько: перевести всю учебную работу в Колкья;
перевести учебную работу в Калласте; после реконструкции
Алатскивиской школы перевести учеников с 4-го по 9-й класс
в Алатскиви, интегрировав детей из русскоговорящих семей
в жизнь эстоноязычной школы посредством проектов языкового погружения. Комиссии по вопросам образования дано
задание: совместно с волостным управлением ознакомиться с
позициями ученических представительств и попечительских
советов, после чего разработать и представить на рассмотрение волостному совету вариант реорганизации системы
образования. Вариант решения должен быть окончательным
и учитывать сценарии будущего развития, тренды и долгосрочные цели.
ЯАКО ЛИНДМЯЭ

Председатель волостного совета Пейпсияэре
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Масленица в городе Калласте

В воскресенье 10 марта 2019 года у смотровой
вышки города Калласте
прошёл традиционный
славянский праздник Масленица. В церковной традиции Масленицу отмечают на протяжении 7 дней
(Масленичная Неделя) с
понедельника по воскресенье, перед Великим Постом. Прежде чем войти в
Великий Пост, народ прощается с зимой, веселится
и конечно же занимается
выпечкой вкусных блинов.
Блин является символом
Солнца, поскольку он, как
и Солнце, жёлтый, круглый
и горячий. Завершающий
день праздничной недели« Прощеное Воскресенье «.
В воскресенье прощаются
с зимой, провожают Масленицу и сжигают её Чучело. Чучело символизирует
Зиму, его делают из соломы

или тряпок и наряжают в
женскую одежду. Чем выше
горит костер, тем раньше
растает снег и придет долгожданная весна.
Уже много лет в Калласте придерживаются
традиции провожать Масленицу на берегу Чудского Озера. Из-за погодных

8 марта в клубе Колкья
состоялся праздник русской Масленицы. В этом
году Масленица совпала с
Международным женским
днём и праздник получился двойной. Детский хор
нашей школы под руководством Марины Авдеевой
песнями и цветами поздравил всех женщин с праздником. После выступления
хора наши взрослые артисты показали шуточное
масленичное представление. Танцевальная группа
девочек под руководством
Ларисы Филипповой порадовала гостей русскими
народными танцами. Затем были игры, в которых активно участвовали
дети. В конце праздника
наши хозяюшки угоща-

ли всех гостей блинами,
яблочными пирогами и
горячим чаем. Завершился
праздник традиционным
сожжением масленичного
чучела. Большое спасибо
руководителю театральной группы Ларисе Филипповой за красочное
представление. Большое
спасибо за прекрасный
праздник взрослым артистам; Наталье Кузнецовой,
Марине Лысак, Наталье Дубининой, Анне Креховой,
Наталье Рястас и Юлии
Смуглиной. Большое спасибо повару рыбно-лукового
ресторана Светлане Ермаковой за приготовленные
блины и яблочные пироги.
Большое спасибо нашим
помощникам - Баранину
Андрею, Нине Маякиной,

Масленица в городе Калласте.

Масленица в Колкья

фото Виктория Арро

условий и мокрого снега праздник провели у
Смотровой вышки. Отзывчивые и приветливые
местные мужчины сделали
красивое Чучело, угощали народ горячим чаем
из самовара и большими румяными блинами.
Несмотря на моросящий

дождь собралось достаточно большое количество
горожан и после всех угощений были проведены
игры и викторины. Детям
настолько понравилось
перетягивание каната, что
все последующие игры не
были встречены с особым
интересом.
Финалом праздника
стало традиционное сжигание чучела Масленицы.
Красавица горела ярко
и согревала всех вокруг.
Тепло от Чучела подарило
надежду на скорую весну и
помогло на время забыть о
длинной и холодной зиме.
Гори, гори Ярче – Лето
будет Жарче!!
ЕКАТЕРИНА
ТЫЛЬНИКОВА

Культурный работник
г. Калласте

Паж - Юлия Смуглина, Золушка - Марина Лысак, Змей Горыныч Анна Крехова, Весна - Наталья Рястас, Зима - Наталья Дубинин.

«Семенные выборы
2019» в библиотеке
Варнья

В библиотеке Варнья 21 февраля состоялось мероприятие «Семенные выборы 2019». Так как многие читатели — садоводы и огородники, то это мероприятие
проводится ежегодно. Ранней весной основной темой
разговоров в библиотеке становится выбор семян.
Какой сорт выбрать? Какому овощу или цветку отдать
предпочтение в этом году? Я и сама люблю поработать
в огороде: сажаю много цветов, в двух парниках ранней
весной выращиваю зелень, 10–14 сортов томатов, 8–10
сортов перцев, различные сорта огурцов и баклажанов.
К этому событию готовлюсь заранее: пересматриваю и
читаю о разнообразных новых сортах семян цветов и
овощей, распечатываю для участников посевной календарь, выставляю купленные мной пакетики с семенами
для обсуждения. Все члены нашей большой семьи любят овощи и зелень, особенно со своего участка, поэтому
и семена покупаю в большом количестве. Посетители
активно участвуют в мероприятии, обсуждают, делятся
советами, что-то берут себе на заметку, ведь растительная тема интересна для многих. Наше маленькое
мероприятие, проводимое в библиотеке Варнья, дарит
деревенским жителям весеннее вдохновение и даёт
возможность хотя бы на время забыть о повседневных
житейских проблемах.
ТАТЬЯНА СОСНОВСКАЯ

библиотекарь Варнья

фото Виктория Арро

Татьяне Креховой и Лили
Тараканов. А также благодарим наших гостей за то,
что отметили праздник
вместе с нами.

ЕЛЕНА ФРОЛОВА
заведующая дома культуры
Колькя

«Каракатица 2019»
Как всегда, в конце февраля в городе Калласте
прошло большое традиционное мероприятие —
День каракатиц. В этом
году зима пожалела гостей
и жителей города: было не
очень холодно, и мероприятие прошло спокойно и
без проблем. Состоялась
зимняя ярмарка, прошёл
Парад Каракатиц — больших, на первый взгляд неуклюжих машин, созданных
специально для зимней
рыбной ловли. В молодёжном центре был организован небольшой концерт, а
на уличной сцене задорно
выступил ансамбль «Свята
Ватра». Представители маленькой выруской фирмы
Hatimat OÜ сварили для
всех вкусную уху. Айли
Кивисаар научила всех
желающих варить сахар, с
которым можно было тут
же попить горячего чая
разных сортов и полакомиться оладушками. Вроде
всё получилось и удалось,
вот только каракатиц на

Багги – новое творение изобретателя и конструктора Шлендухова Леонида.

параде в этом году было
представлено немного
меньше, чем в прошлом.
Но всё же, как всегда, гостям праздника было на
что посмотреть. Гордость
нашего края, изобретатель и конструктор Леонид
Шлендухов, представил
зрителям своё новое творение — багги. Причём
наблюдать за созданием
этой машины от начала до
конца все заинтересован-

ные могли посредством
социальной сети Facebook,
на страничке «Мастерская
Леонида».
Хочется отметить, что
День каракатиц стал первым большим мероприятием для нашего нового культурного работника Екатерины Тыльниковой. И если
днём события развивались
по традиционному плану и,
возможно, не был заметен
вклад нового человека, то

фото Виктория Арро.

вечером всё было по-другому. Насыщенный день завершился в школьном зале,
где Екатерина подготовила
и провела чудесный вечер
отдыха с участием новых
для нас артистов, которые
очень понравились всем
присутствующим.
А как известно, хорошо
то, что хорошо кончается!
Ирина Бережная

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

Ждём местных жителей на рыбную
ярмарку Варнья торговать своими
рыбными и садоводческими продуктами, рукоделием и домашними
заготовками.
Необходимо сообщить о своём участии
по адресу peipsitulevik@gmail.com
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Lisaks vendadele Liividele on meie kandist pärit teisigi
vägevaid vendi, kes Eesti aja- ja kultuurilukku arvestavad
jäljed jätsid.

VENNAD KARL ADER
(20.03.1903 – 18.06.1993) ja

VOLDEMAR ADER
(29.07.1907 – 7.07.1991)

sündisid Kavastu valla Koosa külas
praeguse bussipeatuse juures asunud
kauplusehoones.
Suure sõnakunstniku, näitleja, lavastaja
ja lastekirjanikuna tuntud vanem vend
KARL annab värvikalt ja suure südamesoojusega edasi oma Koosal veedetud lapsepõlve ning
kooliaja õhustikku raamatutes "Kui mina olin veel väikene
mees" ja "Kui mina sirgusin suuremaks".
Tartu Õpetajate Seminari lõpetanuna pidas Karl Ader
viisteist aastat algklasside õpetaja ametit ning toimetas paaril aastal esimest eesti laste- ja noorsooajakirja
"Lasteleht". Samuti on ta olnud kirjastuse Pedagoogiline
Kirjandus peatoimetaja. Muide, Karl Ader koostas II klassi
"Emakeele lugemiku" ja väikelastele raamatu "Õpi arvutama" ning on kantud Eesti Kooli Biograafilisse Leksikoni.
Edasi viis Tartu teatrikursustelt saadud pisik Karl
Aderi mitmeks aastakümneks teatrimaailma: aastatel
1942–1944 oli ta Vanemuise näitejuht ning 1944–1963
"Ugala" näitejuht, kus ta lavastas näiteks Ostrovskit, Ibsenit, Turgenevit, Remarque´i, Williamsit. 1969. aastast
sai temast Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri õppejõud. Karl Aderile omistati Eesti NSV
teenelise kunstitegelase aunimetus.
Lisaks Kaarupi juttudele võib hinge kosutuseks ja
meeleolu tõstmiseks küsida valla raamatukogudest Karl
Aderi kirjutatud kogumikke "Habemega sipelgas" ja
"Linnud-laulikud" ning heliplaatidele loetud Eesti autorite laste- ja muinasjutte. Ja vahelduseks on kindlasti tore
taaskohtuda Karl Aderiga, otsides ERR-i digihoidlast üles
telelavastus "Onu Tik-Taki seiklused".
Neli aastat noorem vend VOLDEMAR
õppis küll Vahi põllutöökoolis ja ehk
oleks temast pidanud saama põllumees,
kuid läbinuna vanema venna eeskujul
Tartu näitekunsti stuudio, jäi temagi
hing ja süda teatrilavale kinni: ta oli
aastatel 1937–1947 näitleja Vanemuises
ja 1947–1968 "Ugalas" ning kuulus Eesti
Teatrite Liitu.

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

MARGIT KILTER

Tubina muuseumi giid-pedagoog

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

Aprillis möödub 100 aastat Eesti Vabariigi
esimese rahvaesinduse kokkutulemisest
Jüripäeval, 23. aprillil 1919 kogunesid Tallinnas Estonia majas
Eesti Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadikud, see päev on ühtlasi
Eesti Riigikogu sünnipäev. Seda on plaanis üle maa tähistada jüritule
lähetamisega ööl vastu 23. aprilli, kui Paide Vallimäel süüdatud
vabadusleek jõuab muistse märgutule kombel kõigisse toonastesse
maakonnalinnadesse ja mujalegi Eestis, kaasa arvatud Toompeale.
Veel enne jüripäeva on aga plaanis üleriiklikult ära märkida
100 aasta möödumine Asutava Kogu valimistest. Asutava Kogu
valimised toimusid 5.–7. IV 1919 kõikjal Eestis üldise ja ühetaolise
hääleõiguse alusel ning salajasel valimisel proportsionaalsuse
põhimõttel. Valimisõigus oli mõlemast soost vähemalt 20-aastastel
kodanikel. Asutav Kogu oli esimene Eesti rahva poolt valitud
rahvaesindus. Tema põhiülesandeks oli põhiseaduse väljatöötamine
ja vastuvõtmine ja sellega tuldi edukalt ka toime.
Seda Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu
valimise ümmargust tähtpäeva tähistame üle Eesti süüdates 5.
aprillil austusküünla kõikide 120 Asutavasse Kogusse valitud
rahvasaadikute sünnikohas. Peipsiääre vallas on sündinud kolm
Asutava Kogu liiget: Erich Jonas, Lui Olesk ja Villem Ernits.
Toomas Kiho

EV100 juhtrühma esimees

Reedel, 5. aprillil algusega kell 15 tähistame 100 aasta
möödumist Asutava Kogu valimistest süüdates austusküünlad
Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadikute Erich Jonase, Lui
Oleski ja Villem Ernitsa sünnikohas.
Buss tseremoonial osalejatele väljub Alatskivilt vallamaja juurest
5. aprillil kell 15. Huvilistel palume registreeruda hiljemalt
3. märtsiks tel 525 0987 (Reet Kruup).

Varnja
kalalaadale!

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

KÜTTEPUUD

Oma soovist saab
teada anda
peipsitulevik@gmail.com

Müün lõhutud küttepuid
Puud asuvad
koos transpordiga.
Koosa külas.
Täpsem info tel 513 8927.

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

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

Ohtlike puude langetamine
Võra hooldus
Võsa lõikus
Viljapuude lõikus
Vihmaveerennide puhastamine

Talvehooajal pakume:

Mikk Veerpalu
Mob: +372 55 601 059

₪ Lume- ja jäätõrje katustelt
E-mail: mikk.veerpalu@gmail.com
₪ Jääpurikate eemaldamine
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UUED VALLAKODANIKUD
KERTU SAAR
13.02.2019
Pala piirkond

KUULUTUSED
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215,
e-post: info@est-land.ee
Ohtlike puude langetus,
okste ja tüvede äravedu,
kändude juurimine, viljapuude
hoolduslõikus jpm.
Info: www.2arboristi.ee
või tel 5818 5222.
Müüa keskküttega 1-toaline
korter Alatskivil. Soovi korral
müüakse korter koos mööbliga.
Lisainfo: Tel (+372) 5340 8907.

EELK ALATSKIVI KOGUDUSE TEATED
Jumalateenistused Alatskivi pastoraadis pühapäeviti kell 12.30.

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,
Tel (+372) 5665 0792.

Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus koos
armulauaga.
Alates 14. aprillist toimuvad jumalateenistused Alatskivi kirikus.
18.04 kell 16 suure neljapäeva jumalateenistus armulauaga
kirikus.
19.04 kell 12.30 suure reede liturgiline jumalateenistus kirikus.
21.04 kell 12.30 ülestõusmispüha jumalateenistus kirikus.
Annetusi ja kõikidel Alatskivi koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja ka
EELK Alatskivi koguduse a/a EE371010102021391000

Soojuspumpade müük
ja paigaldus.
Tel. 5666 3185

EELK KODAVERE KOGUDUSE TEATED
Jumalateenistused Kodavere kirikus pühapäeviti kell 10.30.
Iga kuu esimesel pühapäeval toimub jumalateenistus koos
armulauaga.
18.04 kell 18 suure neljapäeva jumalateenistus armulauaga.

Kõrgus 2 m, laius 2 m,
pikkus 2 m.
Käib lahti paneelidena,
temparatuuriskaala
-30 kuni +30.
Hind kokkuleppel.
Info tel 5384 4715.

21.04 kell 10.30 ülestõusmispüha jumalateenistus.
Annetusi ja kõikidel Kodavere koguduses leeriõnnistamisel käinud
koguduse liikmetel oma liikmeannetusi on võimalik teha kirikus ja ka
EELK Kodavere Mihkli koguduse a/a EE331010102029040007

VEEBRUAR / MÄRTS 2019

REIN PIIR

NIKOLAI GRIVITSKI

12.03.1955 - 07.02.2019

25.11.1946 - 21.02.2019

VLADIMIR MUROV

02.08.1959 - 09.02.2019
ELLA LÕHMUS

05.05.1935 - 15.02.2019
ELMAR VENE

19.08.1928 - 16.02.2019
LIIDIA SOMELAR

14.02.1932 - 17.02.2019
JELENA JERŠOVA

14.03.1969 - 18.02.2019

HRISTINA
SKOROHODOVA

21.12.1929 - 22.02.2019
ALEKSANDER
GORODETSKI

10.10.1931 - 25.02.2019
AFONI KAUNI

08.11.1933 - 02.03.2019
ALEKSEI ALJOŠKIN

02.11.1947 - 06.03.2019

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

MÜÜA KÜLMKAMBER

19.04 kell 10.30 suure reede liturgiline jumalateenistus.

PEIPSIÄÄRE VALD MÄLESTAB

Anname rendile 13 ha
põllumaad Põldma külas.
Info tel (+372) 5787 3538.

Avaldame sügavat
kaastunnet naaber
Valentinale kalli
abikaasa
ALEKSEI
ALJOŠKINI
kaotuse puhul
Head ja sõbralikku
naabrit mälestavad
Helve ja Gary lastega
Глубоко скорбим по
поводу преждевременной
смерти

ЕРШОВОЙ ЕЛЕНЫ
ИЛЬИНИЧНЫ

и выражаем искренние
соболезнования родным
и близким
Добрая память о Елене
будет жить в наших
сердцах

Коллектив
Калластеской школы

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.

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

Выражаем глубокие
соболезнования
Городецкой Любови
Александровне
в связи со смертью отца

ГОРОДЕЦКОГО
АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВИЧА

Коллеги из Калластеской
школы

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

Выражаем глубокое
соболезнование семье
Городецких в связи со
смертью

ГОРОДЕЦКОГО
АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВИЧА
Помним и скорбим

Выпускники
Калластеской средней шк.
1960 года

PalJu ÕNNe!

94 LIIDIA GUSSEVA
93 NIKOLAI MALOFEI
92 SENTA NAHK
92 EINA-LEIDA PRAGI
91 ALEKSEI USSANOV
90 ULIJANA JALAGINA
90 OLEV TAARAMÄE
90 LAINE TUBIN
89 ASJA KARZUBOVA
89 LEHTE VENE
89 LINDA MÄSSO
88 LEIDA LAASMAA
88 HELMI RAUDNASK
88 ILSE PAVLENKOVA
87 ZOJA LEBEDEVA
87 RAILI LAAR
87 REGINA KOKKA
86 JEVDOKIA KOZLOVA
86 ANASTASSIA JUŠINSKAJA
85 LINDA SOO
85 MARIE KAUR
84 NADEŽDA SIHT
83 HIIE SOKOLOVA
83 KIIRA NIKITINA
83 LEMBIT TREIAL
83 ANTONINA BARANINA
83 KARL MANGUSSON
83 MARINA SERGINA
83 LEHTE KESK
82 EERI POOM
82 OLGA LÕVI
82 MILDE TAMM
82 ERNA KÕRVE
82 TEODOSIA TELITŠUK
82 SILVI EILAND
82 NADEŽDA JEVDOKIMENKO
80 ANNA LEVITSKAJA
80 ANTON KRIKUHHIN
80 SILVIA-VAIKE KOOK
80 LAINE LAASIK
80 FILIMON PARFENJUK
80 ANTS SAAR
80 ALEKSEI JEGOROV
75 ELVIRA LODERAUD
75 ALEKSANDRA JEMELJANOVA
70 RAISSA KABATSKAJA
70 ANNE LUIK
70 KAJA TARKUS
70 FJODOR MEDVEDEV
70 KALEV SAAR
70 ALEKSANDRA KUZNETSOVA
70 PEETER ZAHHAROV
70 AGO KURVITS
70 MARJE KOORT
Aprillikuu sünnipäevalastel,
kes ei soovi äramärkimist valla lehes,
palume sellest teada anda
11. aprilliks e-posti aadressile:
viktoria.arro@peipsivald.ee
või telefoni teel 523 8740

Жители деревни Нина
скорбят и помнят
своего лучшего
рыбака-любителя

АЛЕКСЕЯ
АЛЁШКИНА

и выражают глубокие
соболезнования жене
Валентине

